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Ampliando as fronteiras do PEE
Light faz sua primeira Chamada Pública de Projetos
e recebe sugestões de clientes

Entrevista | Luiz Augusto Horta Nogueira, consultor
das Nações Unidas, traça cenário da eficiência energética
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Residencial | Light troca um milhão de lâmpadas
incandescentes por modelos mais eficientes

36

Quando a gente troca uma lâmpada,
não é só a conta que fica mais light.
A consciência também.
De porta em porta, as equipes do movimento Por uma Conta mais Light
trocaram 1 milhão de lâmpadas incandescentes das casas de milhares de famílias.
Com recursos do Programa de Eficiência Energética da Aneel, a substituição
de até 3 lâmpadas por residência foi feita por outras novinhas do tipo
fluorescente compacta, que reduzem em até 75% o consumo de energia.
Enquanto a conta de luz diminui, o uso consciente só cresce no nosso dia a dia.

Energia. Use, não abuse e
tenha uma conta mais light.
Saiba mais em: conexaolight.com.br

EDiTORiAl

A Revista de Eficiência Energética da Light é uma publicação
dedicada, exclusivamente, aos desafios e realizações do Programa
de Eficiência Energética (PEE) da
Companhia. Em sua 5ª edição, divulgamos os projetos de eficiência
em andamento, prestamos contas
sobre os recursos investidos e falamos das nossas expectativas para o
futuro do setor.
No entanto, é oportuno destacar que o ano de 2014 entrará para
a história como sendo um dos mais
difíceis para o setor elétrico brasileiro. A situação crítica da hidrologia,
com falta de chuvas e reservatórios
secos, exigiu que as usinas térmicas
operassem na base na maior parte
do tempo, impactando diretamente
as empresas de energia. Conhecer
esse cenário é importante para entendermos os desafios da Light para
garantir um serviço de qualidade para os nossos clientes, assim como
para valorizar a importância do PEE.
Ao aplicar recursos em projetos que visam ao uso racional de

PAuLA koSSAtZ

Mensagem
do presidente
energia elétrica e à redução de perdas, o PEE colabora com a missão da Light em prover energia e serviços
com excelência e de forma sustentável, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade.
Por outro lado, é importante ressaltar que o PEE
tem os seus próprios desafios. Atualmente, vive um novo momento, principalmente em função das mudanças
regulatórias estabelecidas pela ANEEL em 2013. Entre elas, a Chamada Pública de Projetos, que amplia as
fronteiras do PEE.
Todo esse novo cenário, juntamente com outros
fatores, como maior controle interno, auditoria de projetos antigos e coordenação de projetos ligados a grandes clientes, demandou também mudanças internas no
Programa, que hoje está com um número maior de profissionais.
Além de citar as iniciativas do PEE da Light, esta edição mostra também projetos muito interessantes
e com os quais a Light se envolve indiretamente por
acreditar em seu potencial, como o Fundo Verde, para a implantação de medidas eficientes do ponto de vista energético na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Apresentamos também uma entrevista exclusiva
com Luiz Augusto Horta Nogueira, professor titular do
Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal
de Itajubá e consultor de agências das Nações Unidas.
Boa leitura!
Paulo Roberto Pinto
Presidente da Light
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Mais que economia na conta de luz,
queremos promover desenvolvimento social.

Os Programas de Eficiência Energética regulados pela ANEEL significam
mais do que possibilitar o uso eficiente da eletricidade.
São oportunidades para as distribuidoras conhecerem melhor seus
clientes, entendendo seus hábitos de consumo, equipamentos utilizados e
opiniões. Com isso, é possível oferecer programas e ações cada vez
melhores aos seus consumidores. A IEI acredita nisso quando realiza suas
ações de Medição e Verificação (M&V) em comunidades de menor renda.
Assim, ganha o consumidor que fica mais eficiente,
ganha a distribuidora aproximando-se mais de seu cliente.

www.iei-la.org

DIvuLGAção

EFiciÊnciA EnERGÉTicA

Luiz Augusto Horta Nogueira
é professor titular do Instituto
de Recursos Naturais da
Universidade Federal de
Itajubá e consultor de
agências das Nações Unidas
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Eficiência energética
como sinônimo de
combate a perdas
Especialista traça cenário global e nacional da
eficiência energética, destacando a desarticulação
das ações e a apatia dos governos

P

rofessor, cientista, doutor,
consultor, diretor técnico: Luiz
Augusto horta Nogueira coleciona posições estratégicas
em áreas ligadas à energia
e sistemas energéticos. Atualmente, é
professor titular do Instituto de Recursos Naturais da universidade Federal de Itajubá e consultor das Nações
unidas em temas energéticos. Atua
em estudos técnicos, econômicos e
ambientais, principalmente relacionados à cogeração e eficiência energética. Engenheiro mecânico e especializado em Economia da Energia, horta
expõe, nesta entrevista exclusiva, suas
convicções sobre a eficiência energética e seu papel na atualidade.
Revista de Eficiência Energética:
Qual é o papel da eficiência energética no cenário energético atual?
Luiz Augusto Horta Nogueira: No
cenário global, a eficiência energética tem recebido bastante atenção.
Praticamente todos os países desenvolvidos possuem programas ativos

na área. Na América Latina, Chile, uruguai, méxico, Peru
e Colômbia possuem iniciativas de eficiência energética.
Então, globalmente, existem ações que visam reduzir as
perdas de energia. vale destacar que as Nações unidas
criaram uma iniciativa muito interessante chamada Sustainable Energy for All (Energia Sustentável para todos),
com três metas: melhorar a eficiência energética, ampliar o
acesso à energia e aumentar o uso de energias renováveis.
REE: E quanto ao cenário brasileiro?
Horta: Nosso País tem tido uma participação muito marginal nesse processo. Já tivemos programas nacionais
muito mais ativos, como o Procel e o Conpet [referindo-se
ao Programa Nacional de Racionalização do uso dos
Derivados do Petróleo e do Gás Natural]. Atualmente, não
há qualquer articulação entre as ações. o ministério de
minas e Energia tem uma presença muito sutil, eu diria
envergonhada. A ANEEL tem seu programa de eficiência
energética. A Eletrobrás continua desenvolvendo o Procel,
mas não existem metas globais, com acompanhamento
sistemático e valorização do tema. Parece, às vezes, que
nossos órgãos públicos têm vergonha de falar sobre
eficiência energética. Então, quando você pergunta o
papel dela, digo que o potencial é muito grande, mas,
no cenário energético brasileiro, a eficiência energética
está praticamente esquecida. Precisamos retomá-la com
mais vigor.
novembro 2014 •
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REE: Na sua avaliação, a eficiência energética está inserida
efetivamente – ou na prática – no
planejamento energético brasileiro?
Horta: o Plano Nacional de Energia
2030 estabeleceu a meta de redução
do consumo de energia em 10%, com
medidas de eficiência energética. mas
o planejamento que deveria explicar
como isso deve ser feito, o Plano Nacional de Eficiência Energética, está
nas prateleiras. Ele não foi implantado;
não existem ações, nem recursos; não
se atribuíram responsabilidades. Então,
a meta para 2030, da forma como se
está, se chegarmos a ela, será porque
a sociedade brasileira atuou e não
porque o Executivo brasileiro tomou
alguma atitude.
REE: Se investir em eficiência
energética é a opção mais barata
para atender ao crescimento da demanda, por que o País não incentiva
fortemente as ações de eficiência
energética como forma de reduzir a
demanda pela construção de novas
usinas geradoras, por exemplo?
Horta: As ações de eficiência energética, da forma como nós entendemos,
que é usar uma lâmpada eficiente,
ensinar alguém a usar coletores solares,
não deixar a porta da geladeira aberta,
para reduzir perdas, estão do lado do
medidor de energia elétrica, dentro da
nossa casa, dentro das indústrias. há
que se reconhecer que as concessionárias de energia têm a responsabilidade
de levar adiante ações de eficiência
energética, pois há um marco legal
para isso, mas não se chegará a atingir
o consumo de fato se nós não tivermos
uma ação de governo mais efetiva. uma
fartura aparente de energia – petróleo,
sol, vento, rios – ilude nossos governos,
que acham que nós não precisamos
economizar. Pelo contrário, economizar é
uma atitude de inteligência. Quanto mais
desenvolvido é um país, mais atenção
ele dá para a eficiência energética.
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REE: Qual a sua avaliação sobre
a efetividade dos programas nacionais de eficiência energética
(Procel, Inmetro, Conpet, universidades etc.)? E como está o Brasil
em relação a outros países?

Uma fartura
aparente de energia
ilude nossos
governos, que
acham que nós
não precisamos
economizar.
Pelo contrário,
economizar é
uma atitude de
inteligência.
Horta: Esses programas já tiveram
tempos muito melhores, sendo mais
ativos e objeto de mais atenção, valor,
visibilidade e entusiasmo. Atualmente,
há um desmonte, um esvaziamento. o
Conpet, por exemplo, é um programa
muito menor do que já foi. Isso por
causa da falta de visão dos órgãos de
governo. Existem ações? Existem, mas
elas estão colocadas de forma esporádica, descontinuada, desarticuladas.
Não estão organizadas de modo que
sejam mais efetivas. Existem pessoas
e empresas interessadas, mas estamos muito longe do que poderíamos
ser e fazer.
REE: De forma geral, como o senhor avalia o desempenho dos
programas de eficiência energética
das concessionárias de energia
elétrica no Brasil?
Horta: É uma pergunta difícil, porque
não existe uma avaliação regular e

criteriosa. Não é um programa somente
das concessionárias. É um programa
de todos nós, porque 0,5% da Receita
operacional Líquida (RoL) das concessionárias de energia elétrica deve
ser destinado à eficiência energética,
com acompanhamento da ANEEL.
Esse recurso não pertence às concessionárias nem à ANEEL, pertence
à sociedade. volto a dizer: os programas são positivos, mas, infelizmente,
o acompanhamento dos resultados,
do produto efetivamente, de seus
benefícios não tem se dado de modo
regular. É muito importante que, no
conjunto das articulações de eficiência
energética no brasil, se coloquem de
modo mais claro os mecanismos de
acompanhamento, monitoramento e
auditoria dos resultados dos programas da área.
REE: Qual a importância da avaliação de resultados no âmbito dos Programas de Eficiência
Energética?
Horta: É algo que vai na direção
desejada, mas desde que os procedimentos sejam feitos de forma
consistente, sistemática e, se possível,
por terceiros, como se espera. Já vi
boas iniciativas nessa direção, que
devem ser continuadas. Reitero: não
é a solução do problema, é parte
dela. As ações das concessionárias
continuam desarticuladas, fora de um
conjunto mais amplo.
REE: Como o senhor vê as mudanças introduzidas pela ANEEL
na nova regulamentação do PEE
(chamada pública de projetos, incentivo a contratos de desempenho
e Rebates, fontes incentivadas,
entre outras)?
Horta: Espero que se consolidem e
que os resultados sejam apresentados
de forma transparente. Retomando
aquela questão inicial do planejamento, o brasil é um país que tem

EnTREViSTA
um suprimento de energia baseado
em recursos hidrológicos. Apesar de
ser uma energia renovável, traz uma
dificuldade: não sabemos quando
vai chover. veja que o planejamento
energético brasileiro já enfrenta uma
dificuldade do lado da oferta. também
não sabemos como o mercado vai se
comportar, se as pessoas vão comprar
mais ou menos eletrodomésticos, se
as indústrias vão produzir mais. Então,
planejar o futuro do setor energético
é um desafio, cheio de incertezas, o
que não justifica críticas do tipo “não é
possível fazer modelagem da eficiência
energética”. Claro que é possível. Na
medida em que fazemos, por exemplo,
um programa de substituição de lâmpadas, um programa de introdução de
geladeiras melhoradas, um programa
de educação, com avaliações cuidadosas sobre o impacto energético
que esses programas terão, somos
capazes de introduzir no planejamento
energético medidas de eficiência. E
não me digam que isso tem incerteza,
porque a incerteza é inerente a todo
e qualquer planejamento. Não sabemos quando vai chover nem como
vai se comportar o mercado, mas
trabalhamos com probabilidades, com
métodos que permitem, dentro de um
nível de certeza razoável, desenhar um
futuro desejável.
REE: A ANEEL instituiu, em 2013,
a Chamada Pública de Projetos.
A Light já está fazendo a dela.
Primeiro: a medida da ANEEL é
positiva? Segundo: os clientes das
concessionárias estão prontos para
contribuir propondo projetos?
Horta: Não tenho dúvida de que seja
positivo, pois cria um mecanismo de
competição saudável, transparente.
Agora, se os clientes estão preparados,
eu não saberia dizer. Espero que estejam. Existem clientes de vários tipos,
mas certamente as indústrias, pelo
tamanho do consumo que representam, vão ter mais condições do que

clientes consumidores residenciais de
pequeno porte.
REE: Qual o papel do PEE no incentivo a fontes de energia fotovoltaica?

É muito importante
que, no conjunto
das articulações
de eficiência
energética no
Brasil, se coloquem
de modo mais claro
os mecanismos de
acompanhamento,
monitoramento
e auditoria dos
resultados dos
programas na área.
Horta: Para muitas pessoas envolvidas, os recursos do PEE deveriam
incentivar a energia fotovoltaica, mas
tenho dúvidas, porque esse tipo de
energia é, na verdade, uma forma de
suprimento. Se colocamos fotocélulas
em uma determinada residência, não
estamos efetivamente reduzindo as
perdas energéticas, estamos aumentando a oferta. Se temos em casa um
aquecedor solar para o chuveiro, mas
cujo uso continua sendo irresponsável, não se trata de uma medida
de eficiência energética. temos que
entender que promover a eficiência
energética é pensar nas condições
de uso final da energia. Eu seria mais
flexível com os sistemas de cogeração, os quais permitem, com uso, por
exemplo, de gás natural ou biogás,
produzir energia para atender a uma
demanda térmica. Esse modelo está
se tornando comum no brasil, tanto

que muitos shoppings usam esse
tipo de tecnologia. Isto é eficiência
energética: reduzir as perdas. Penso
que o PEE pode investir na expansão
do sistema fotovoltaico, mas esse
investimento não reduz efetivamente
as perdas de energia no País.
REE: O Brasil desperdiça muita
energia. A Light, com verbas do
PEE, investe em projetos educacionais porque acredita que
a educação é o caminho mais
acertado para o seu uso racional e
eficiente. O senhor também pensa
dessa forma? Temos chance de nos
tornarmos um país educado nesse
sentido e muito mais responsável
em nosso consumo?
Horta: tenho muita esperança nisso.
Eu diria que promover a eficiência
energética não é, de forma alguma,
trocar equipamento. Essa é uma
visão limitada. Promover eficiência
energética é ensinar a usar a energia
de maneira consciente e responsável,
seja por equipamentos ou pelo padrão
e forma de uso. Quantas lâmpadas
ficam acesas desnecessariamente?
Se nós trocarmos essas lâmpadas por
outras mais eficientes, estaremos enfrentando a questão de fato? o hábito,
o padrão de uso, o comportamento
do consumidor são muito importantes. Se as pessoas são capazes
de entender isso, e aí está o papel
da educação, nós vamos melhorar
esse País. voltando ao começo da
nossa conversa, reitero a inércia do
brasil e dos nossos governantes em
diferentes níveis, com um ministério
ausente. Quando visitamos um país
um pouco mais organizado do que
o nosso no que diz respeito à eficiência energética, há campanhas na
tv e nas escolas. Existe um esforço
conjunto para formar cidadãos mais
responsáveis no uso da energia.
Isso é bom para o consumidor, para
o bolso dele, para o meio ambiente,
enfim, para todos nós.
novembro 2014 •
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Light e agência alemã assinam acordo
equipe do PEE e a disseminação de conhecimentos
sobre eficiência energética e energias renováveis por
meio de eventos específicos.
Entre as ações que estão sendo diretamente apoiadas, destacam-se: Planetário da Gávea, projeto educacional e de disseminação de novas tecnologias fotovoltaicas; e apoio na elaboração do processo da
Chamada Pública de Projetos (CPP) no âmbito do PEE
da ANEEL.

ShuttERStoCk

Em junho de 2014, a Light assinou um memorando de
Entendimentos com a Agência de Cooperação Alemã
(GIZ) no âmbito do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Companhia. A parceria envolve apoio na
demonstração de viabilidade técnica e econômica de
aplicações tecnológicas que envolvam inovação, sustentabilidade e eficiência nos segmentos das energias
renováveis e eficiência energética no estado do Rio de
Janeiro. o acordo prevê também capacitação para a

Convênio com TJ vai modernizar
Central de Água Gelada
Com o objetivo de modernizar a Central de Água Gelada da Lâmina II
do Fórum Central do tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(tJRJ), a Light assinou, recentemente, um convênio com o órgão público. os quatro chillers existentes serão trocados por novos de mesma capacidade, porém mais modernos e eficientes; as quatro bombas primárias e seus motores também serão substituídos por de maior
eficiência e porte. As bombas secundárias não serão trocadas, porém
o sistema de automação que as controla será reformado e atualizado
conforme novos parâmetros propostos no Diagnóstico Energético: sensores de temperatura, medidores de vazão, transmissores de pressão,
etc. os tanques de termoacumulação que estiverem em mau estado de
conservação terão suas tampas, válvulas e serpentinas substituídas, e
o sistema de automação que o envolve será atualizado e reativado. os
painéis elétricos e o Controle Lógico Programável serão trocados também com o objetivo de otimizar e aperfeiçoar todo o sistema da Central de Água Gelada do tJRJ. os investimentos totais estão estimados
em torno de R$ 4,6 milhões, e a economia total prevista de energia em
1.600 mWh/ano.
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Dicas de economia
no Sem Censura
o coordenador do PEE da Light, Antonio Raad, participou do programa
Sem Censura, da tv brasil, no dia 17
de outubro. o engenheiro eletricista
deu dicas de economia para ar-condicionado, chuveiro elétrico, carregadores de celulares, entre outros aparelhos eletrônicos. Raad frisou várias
vezes que economizar energia não é
uma questão somente tecnológica,
mas também comportamental. “A eficiência e o uso racional de energia é
uma decisão nossa”, falou durante a
entrevista concedida a Leda Nagle,
apresentadora do Sem Censura.

nOTAS

GIZ vai apoiar Light na avaliação da primeira
Chamada Pública de Projetos
Em continuidade ao processo de elaboração da Chamada Pública de Projetos (CPP), a Light iniciará uma
etapa de análise de qualidade dos processos e resultados da CPP, visando facilitar e ampliar a adesão de
clientes e empresas de serviços de conservação de
energia (ESCo) às futuras Chamadas Públicas. A GIZ,

por meio de acordo com a Light, está apoiando o desenvolvimento desses estudos com a contratação de
uma empresa de consultoria especializada, a Energy
bI (business Intelligence), dirigida pelo engenheiro José Eduardo Rocha, doutor em Eficiência Energética pela PuC-Rio.

Eficiência energética é discutida
em feira do Secovi-Rio

AbADI (FEIRA SECovI-RIo)

A Light participou da 5ª edição da Feira Secovi-Rio, voltada
para síndicos e condomínios. o engenheiro Antonio Raad,
coordenador do Programa de Eficiência Energética (PEE) da
Light, fez uma apresentação sobre a implantação de medidas
sustentáveis para diminuir o consumo de energia em empreendimentos imobiliários. Raad citou o uso de equipamentos
mais modernos e eficazes, novas tecnologias, utilização de
energia renovável, conscientização e mudança de hábitos por
parte do consumidor e construções mais eficientes. mostrou
também diversas ações desenvolvidas pela Light, que visam
reduzir o uso de energia nos condomínios, entre elas sugestões para diminuir o uso de água, utilização de painéis fotovoltaicos, telhados verdes e luminárias solatube, que utilizam
a luz natural. o evento ocorreu em parceria com a Associação
brasileira dos Administradores de Imóveis (AbADI).

PEE participa do XXI SENDI
tração em Eficiência Energética e Smart Grid; e Projeto de Eficiência Energética no Hospital Naval Marcílio
Dias: Estudo de M&V no Sistema de Ar-Condicionado Central – Termoacumulação. o SENDI é realizado pela AbRADEE e, este ano, foi coordenado pela CPFL Paulista.

Santos, em São Paulo

SXC

A 5ª edição da Revista de Eficiência Energética da
Light foi lançada no XXI SENDI – Seminário Nacional
de Distribuição de Energia Elétrica, realizado em Santos (SP), entre 8 e 13 de novembro de 2014. Além
disso, o PEE da Light participou com a apresentação de dois projetos no evento: Centro de Demons-
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Mudanças regulatórias
trazem novos desafios
Chamada pública, novo guia para medição
e verificação de resultados e novas regras e
tipologias de projetos impactam gestão do PEE

E

lhões, produzindo uma economia de energia no mesmo
período de 127,40 GWh/ano.
Ao contrário de 2012, quando o poder público obteve 18,6% do investimento e o segmento de educação,
apenas 5%, em 2013, esse cenário se inverteu. Enquanto o segmento de educação subiu sua participação para
17,26%, o investimento em projetos do poder público caiu
para 4,52%. Ano passado, foram concluídos três projetos:
o CEDAE Acari, na área de saneamento; o projeto do Edifício São bento 8, no segmento comercial; e o projeto piloto Light Recicla.

ShuttERStoCk

m 2013, o Programa de Eficiência Energética (PEE) da
Light investiu R$ 19,72 milhões em 28 projetos, sendo a maior parte desse investimento (72,42%) destinada ao
segmento de baixa renda. os resultados de economia de energia obtidos
no período também se concentraram nesse segmento, representando,
aproximadamente, 65% da economia
gerada. Nos últimos três anos, o investimento total foi de R$ 87,72 mi-
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gísticas e de segurança, muitas vezes
não conseguimos chegar facilmente a
esses domicílios, comprometendo as
ações e os resultados do Programa”,
explica o coordenador do PEE da Light, Antonio Raad.
uma das maneiras de se atingir as metas é fazer parcerias com o
poder público e direcionar as verbas
do baixa renda para áreas e comunidades em que haja unidades de Polícia Pacificadora (uPPs), com a segurança sendo garantida por policiais.
Desafios regulatórios
As distribuidoras de energia
elétrica de todo o brasil estão passando por um momento de muitas mudanças regulatórias. uma delas é a
Chamada Pública de Projetos (CPP),
que vai mudar a dinâmica de seleção
de projetos de eficiência energética
dentro das concessionárias.
Além da CPP, a Resolução nº 556/2013 trouxe também
uma série de outras modificações.
“A ANEEL está com foco bastante for-

te na questão da avaliação de resultados. Recentemente, atualizou e publicou um guia que orienta o processo
de medição e verificação de resultados, com um modelo mais consistente e detalhado, que exige maior
capacitação dos profissionais dessa
área e dos técnicos das concessionárias”, destaca Raad.
A nova regulamentação também propõe mudanças na parte técnica de avaliação da viabilidade econômica dos projetos, com novas formas
de cálculo. Além disso, alguns parâmetros técnicos associados a algumas medidas de eficiência energética
também foram detalhados e conceitualmente alterados, como a Demanda máxima, que se tornou Demanda
média. “Essas mudanças trazem desafios regulatórios e técnicos, mas,
principalmente, o de preparar a equipe para esse novo cenário”, diz Raad.
Nova estrutura no PEE
Fruto de uma mudança interna na estrutura organizacional

Equipe do PEE: João Maior, Fabio Vilela, Antonio Raad,
Eduardo Camillo, Eduardo Marques Bezerra, Carla Marina
Pacheco, Jessica Burmeister e Bruno Apostólico
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Desde o início da obrigatoriedade de aplicação de 0,5% da Receita operacional Líquida (RoL) em
projetos de eficiência energética, em
1999, o PEE da Light executou 167
projetos, que somam um investimento total de R$ 363,07 milhões. A economia de energia decorrente dessas
iniciativas é de 673,46 GWh/ano – o
que equivale, aproximadamente, a
2,8% do consumo do mercado regulado da Light SESA em 2013, que foi
de 23.980 GWh. Essa economia de
energia acumulada até 2013 corresponde também ao consumo médio
de, aproximadamente, 328 mil residências durante o período de um ano
ou ao consumo residencial de uma
cidade de um milhão de habitantes,
como Duque de Caxias.
“Em relação aos investimentos,
o segmento de baixa renda é sempre
uma demanda complexa e desafiadora, porque temos que investir em clientes com tarifa Social, que, geralmente, vivem em lugares de difícil acesso
e em áreas de risco. Por questões lo-

eficiência energética
da Light, a equipe do PEE cresceu.
Parte dos profissionais que gerenciava projetos de eficiência energética ligados a grandes clientes passou
a ser subordinada à Superintendência de Relações Institucionais, fican-

do, consequentemente, sob a coordenação do PEE.
Entre outros fatores que justificam o crescimento da equipe destacam-se: mais complexidade nos
processos de gestão do programa

Investimentos por tipologia de projeto

e execução dos projetos devido às
mudanças trazidas pela Resolução
nº 556/2013, da ANEEL; necessidade de maior controle interno; demanda por auditorias internas e externas;
e auditoria de projetos antigos.

(1999 a 2013)

FONTE: PEE/Light

Evolução dos investimentos por tipologia de projeto por período
R$ 120 mi

R$ 100 mi

R$ 80 mi

R$ 60 mi

R$ 40 mi

FONTE: PEE/Light

R$ 20 mi
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FONTE: PEE/Light

Distribuição do investimento em Iluminação Pública, Poder Público
e Serviço Público (R$ 131 milhões, 1999-2013)

Evolução dos investimentos em Iluminação Pública, Poder Público
e Serviço Público
R$ 35 mi

R$ 30 mi

R$ 25 mi

R$ 20 mi

R$ 15 mi

R$ 5 mi

Evolução da ROL x Investimentos no PEE
(R$ milhões)

FONTE: PEE/Light

“Atualmente, temos dois focos: um é a gestão do Programa em
si; e o outro é a gestão de projetos de
eficiência energética, sejam eles estratégicos ou associados a grandes
clientes, além daqueles provenientes da CPP, que deverão ser acompanhados e fiscalizados pela equipe técnica do PEE”, explica Raad.
A Chamada Pública é um exemplo
dessas mudanças, pois vem exigindo dedicação quase integral da equipe, mesmo com o apoio técnico da
Agência de Cooperação Internacional
do Governo da Alemanha (GIZ, sigla
em alemão).

FONTE: PEE/Light

R$ 10 mi
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Chamada Pública
amplia fronteiras do PEE
Clientes podem propor projetos às concessionárias,
que serão selecionados de acordo com critérios
estabelecidos pela ANEEL
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N

o brasil, o setor elétrico
é regulado pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), a partir de leis federais e diretrizes estabelecidas pela agência. A
Lei Federal nº 9.991, de 2000, trata
dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e de estímulos a programas e iniciativas que promovam
a eficiência energética no País. A legislação determina que concessionárias, permissionárias e empresas autorizadas destinem 0,5% da Receita
operacional Líquida (RoL) a projetos
de eficiência energética.
A coordenadora do Programa de Eficiência Energética (PEE) da
ANEEL, Sheyla maria das Neves Damasceno, conta que, por meio do investimento de cerca de R$ 4,6 bilhões, o PEE obteve, em 15 anos, a
economia de 8,50 tWh/ano e a retirada de demanda no horário de ponta
de 2,50 GW, com um custo da energia economizada média de R$ 165
por megawatt-hora (R$/mWh).
A ANEEL tem aperfeiçoado
a regulamentação do setor, visando
maximizar os benefícios energéticos

obtidos pelo PEE. A última revisão culminou na publicação dos Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PRoPEE), aprovado pela Resolução Normativa nº
556/2013.
uma das principais alterações trazidas pelo PRoPEE,
segundo a coordenadora do PEE da ANEEL, é a Chamada Pública de Projetos (CPP), “que tem como objetivo aumentar a participação de clientes e ESCos nos projetos
do PEE, dar mais transparência às decisões das distribuidoras de energia e priorizar o investimento de acordo com
o perfil de mercado de cada empresa, conforme critérios
definidos pela agência reguladora, promovendo, com isso, a execução de projetos que apresentem maiores benefícios energéticos”, detalha Sheyla.
A Chamada Pública tem sido vista como um
instrumento que funcionará somente se houver uma
reação positiva do mercado, por meio da apresentação
de boas propostas.
Para Alexandre behrens, gerente de Relacionamento com o mercado da APS Soluções em Energia, que é
uma das principais empresas brasileiras dedicadas ao
serviço de conservação de energia, “o impacto da CPP
terá reflexo direto na demanda de segmentos expressivos
de consumo, como é o caso das indústrias e do comércio”, comenta.
Transparência na condução do processo
De acordo com o PRoPEE, as concessionárias deverão realizar, pelo menos, uma chamada pública por ano,
a partir de julho de 2015, e, até lá, no mínimo, uma Cha-

humbERto tESkI

Antonio Raad, coordenador do PEE da Light
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José Eduardo Rocha, consultor da GIZ, fala sobre como
elaborar corretamente um projeto para Chamada Pública

mada Pública teste para avaliar os critérios e procedimentos sugeridos. A
Light iniciou sua primeira chamada
em julho de 2014, disponibilizando
R$ 6 milhões para investimento nesses projetos.
De acordo com o coordenador do PEE da Light, Antonio Raad,
a CPP amplia as fronteiras do Programa, pois, se antes a decisão era
única e exclusivamente das concessionárias, agora, os clientes – por
exemplo, pequenas e médias empresas, poder público, escolas – são livres para propor projetos dentro dos
recursos disponíveis.
“A grande mudança é a possibilidade de os clientes, em parceria
com ESCos e empresas de engenharia, submeterem seus projetos à Light
para serem avaliados de acordo com
os critérios da ANEEL”, comenta Raad.
outro aspecto fundamental
apontado pelo coordenador do PEE
da Light é a transparência na condução do processo de elaboração,
desenvolvimento e comunicação da
Chamada Pública. “o edital, elaborado com apoio técnico da Agência
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de Cooperação Internacional do Governo da Alemanha (GIZ, sigla em
alemão), estava detalhado, com informações claras. tivemos a preocupação de documentar tudo e fazer
um trabalho intenso de divulgação
com folders, FAQs, e-mail marketing,
workshops, entrevistas aos meios de
comunicação especializados, visando facilitar o acesso dos clientes, das
ESCos e das empresas de engenharia”, acrescenta.
Atualmente, a Light destina
cerca de R$ 30 milhões, anualmente, a projetos de eficiência energética, o que equivale a 0,5% da RoL.
Desses 0,5%, 60% são destinados
ao segmento de baixa renda; e 40%
a clientes de outros segmentos. A
partir de 2015, com a nova regra da
ANEEL, esses 40% passarão a ser
destinados a projetos captados pelas Chamadas Públicas. “mas há exceções: projetos educacionais, pilotos e de gestão energética municipal,
que possuem características específicas, ficarão de fora da CPP e poderão, eventualmente, ser propostos
pela Light”, informa Raad.

A CPP permite a inscrição
de projetos dos segmentos Industrial, Comércio & Serviços, Iluminação Pública, Rural e Residencial.
Nessa primeira chamada, R$ 3 milhões foram destinados para os dois
maiores mercados consumidores
da Light: Residencial e Comércio &
Serviços. o valor mínimo para cada
proposta de projeto deve ser maior
ou igual a R$ 100 mil.
Puderam concorrer com propostas todos os clientes atendidos
na área de concessão da Light, além
de empresas legalmente habilitadas
para a execução de serviços de conservação de energia, fabricantes e
comerciantes de equipamentos. vale destacar que um cliente sem fins
lucrativos se beneficia integralmente
dos recursos, sem precisar devolvêlos à Light ao fim do projeto.
PEE promove workshop
sobre Chamada Pública
os critérios de seleção foram predefinidos pela ANEEL, mas a Light fez
modificações em alguns deles para
dar mais flexibilidade, escalabilidade

GESTÃO DO PROGRAMA

Critérios de Seleção para Chamada Pública
de Projetos: pontuação máxima dos quesitos

Relação custo-benefício
Economia de escala
Peso do investimento em equipamentos no custo total
Impacto direto na economia de energia e redução de demanda na ponta
Qualidade da apresentação do projeto
Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador
Experiência em projetos semelhantes
Contrapartida
Diversidade de usos finais
Ações educacionais (treinamento e capacitação)

da em que confere ao cliente a oportunidade de propor projetos”, disse o
executivo durante o workshop.
As inscrições da primeira edição da CPP se encerraram no dia 31
de outubro de 2014. As novidades

e os desdobramentos serão publicados no site da Light (www.light.
com.br).
os projetos a serem escolhidos, também com o apoio da GIZ, serão divulgados em fevereiro de 2015.

humbERto tESkI

e capacidade de avaliação dos projetos. Ao todo, são dez critérios. Quanto mais próximo de 100 um projeto
chegar, mais chances ele tem de ser
selecionado. Para se ter uma ideia,
o critério Relação Custo-benefício
(RCb) pesa 40%.
Em agosto, o PEE da Light
promoveu um workshop para divulgar a Chamada Pública e esclarecer
as dúvidas dos clientes interessados
em propor projetos. o encontro significou uma oportunidade de detalhar ainda mais o edital publicado pela Light
no dia 31 de julho.
Ao todo, foram quatro painéis:
Novas Oportunidades de Negócios
em Eficiência Energética, A Nova Regulamentação Energética do PEE e
a Importância da Medição e Verificação, Chamada Pública de Projetos e
Um Exemplo Prático de Elaboração
de Projeto para a CPP.
Para Paulo Roberto, da Equalize, empresa de consultoria em eficiência energética e edificações, “a
CPP fomenta o mercado e amplia
nosso leque de negócios na medi-

Entre os convidados, clientes, ESCOs,
consultorias e empresas de engenharia
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eficiência energética

Entrada do Circuito Cidade Inteligente
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Tecnologia do futuro
Light cria o primeiro Centro de Demonstração em
Eficiência Energética e Smart Grid da América Latina

A
humberto teski

nova atração chega ao Museu Light da Energia para
introduzir de forma lúdica e
educativa a adoção de bons
hábitos no consumo de
energia. Nos 400 m² onde está instalado o Centro de Demonstração em
Eficiência Energética e Smart Grid, o
público é convidado a fazer um passeio repleto de experiências em um
ambiente cenográfico que simula,
com riqueza de detalhes, tradicionais
bairros cariocas, com ruas, casas,
transformadores e até uma subestação. O Circuito Cidade Inteligente é o
primeiro do gênero na América Latina.

A ideia da criação do Centro de Demonstração surgiu na área de P&D da Companhia, após sua participação em uma feira do setor elétrico nos Estados Unidos.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) se interessou pela ideia, e o Programa de Eficiência Energética
(PEE) da Light investiu, até o momento, cerca de R$ 4,5
milhões para desenvolver o projeto.
O objetivo central do Circuito é ajudar o cliente a entender o novo conceito de Redes Inteligentes (smart grid)
do ponto de vista do consumidor, preparando as próximas
gerações para o uso racional da energia elétrica.
Os visitantes terão a oportunidade de interagir com
recursos sonoros e visuais que vão simular situações do
cotidiano. Na subestação da cidade cenográfica, por
exemplo, haverá simulações de tempo – amanhecer, anoitecer, tempestade – e de eventos na rede elétrica – desligamento, furto de energia, sobrecarga e restabelecimento
da rede –, representada por mangueiras de LED.
Nessa mesma subestação, os visitantes vão aprender novos conceitos, como o self-healing, ou seja, a capacidade da rede de se autodiagnosticar, isolando a área
afetada, reconfigurando automaticamente o sistema elétrico e religando a energia de forma mais ágil.

humberto teski

Modelo de casa eficiente
No Circuito, será possível também conhecer de
perto um modelo de casa eficiente com equipamentos de

Subestação de energia: simulação de eventos na rede

Carro elétrico: no Circuito serão trabalhados temas como
recarga para veículos elétricos e armazenamento de energia
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Fachada da casa interativa e eficiente

humberto teski

Interior da casa possui sala, cozinha, área de serviço, banheiro e quarto

Quarto tem equipamentos eficientes e com o selo Procel
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última geração, como tomadas inteligentes, controlador digital de ar-condicionado, recuperador de calor para
chuveiros, sistema de iluminação natural, carro elétrico e painel fotovoltaico para geração de energia a partir da
luz do sol.
As tomadas inteligentes poderão ser programadas para ligar e desligar eletrodomésticos em horários
em que as tarifas sejam mais econômicas, sem a necessidade de manter os equipamentos em stand by. E
o cliente nem precisará estar em casa, podendo dar o comando de seu
smartphone, por exemplo. Com essas tomadas, os clientes entenderão
seu consumo de forma segmentada,
por aparelho, percebendo o que consome mais energia dentro de casa.
Além das tomadas, a casa
contará ainda com medidores inteligentes. Os visitantes vão entender
como esses equipamentos possibilitam acompanhar o consumo de
energia em tempo real e adequá-lo
ao orçamento doméstico.
Durante a visita, o público vai
receber dicas de combate ao desperdício e detalhes do consumo dos
equipamentos domésticos que têm
o Selo Procel. Poderá ainda interagir com o ambiente utilizando tablets
que fazem projeções de realidade
aumentada para mostrar a tecnologia
em ação.
As redes elétricas inteligentes,
que integram o Programa de P&D do
Smart Grid da Light, são bem exploradas na Cidade Inteligente, onde os
clientes terão contato direto com as
novas tecnologias de automação e
medição, que serão aplicadas futuramente desde as redes de distribuição
até as suas residências.
Revolução no relacionamento
com o cliente
O conceito smart grid revoluciona a forma como as concessionárias de energia gerem seus ativos
de rede e se relacionam com seus

cidade inteligente

Educação para mudança
de hábitos
O Museu Light da Energia e o
Circuito Cidade Inteligente possuem
um programa educativo que converge para o uso eficiente e seguro da
energia elétrica, estimulando a adoção de bons hábitos em seu consumo e chamando a atenção para diversos temas, entre eles o furto de
energia e a segurança na rede.
Uma programação especial
está sendo preparada para despertar ainda mais interesse e atenção sobre temas relacionados à tecnologia
e eficiência energética. A equipe do
Programa Educativo da Light pretende surpreender o público. Para o supervisor Bruno Ferreira, o objetivo do
trabalho é “dar uma abordagem mais
significativa, afetiva e interessante para temas técnicos, tornando os assuntos acessíveis para qualquer faixa
de público”, diz ele.

humberto teski
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No chão do box, um tapete antiaderente que aproveita
o calor da água utilizada no banho para pré-aquecer a
água fria que se dirige à entrada do chuveiro: economia
de até 50% no consumo de energia

TV ligada a uma tomada inteligente:
gestão do consumo pelo cliente
humberto teski

clientes. Os ganhos vão se refletir
nas tarifas, produtos, serviços e canais de interação.
Para a Light, é importante que
a população se familiarize com o
smart grid, para, desde já, conhecer a
tecnologia que fará parte da sua vida
no futuro e que será um forte protagonista na cultura e no monitoramento
em tempo real do consumo, seja de
casa ou remotamente. Por isso, a tecnologia smart grid é um dos propósitos primários estabelecidos como o
fio condutor das experimentações no
Circuito Cidade Inteligente, que integra o Museu Light da Energia.
As empresas parceiras do projeto são a Mchecon, que construiu todo o cenário do Circuito, e a Be Interactive, responsável pela parte criativa
do projeto arquitetônico. Marcos Barbato, diretor da Be, fala que “o espaço
foi projetado para oferecer múltiplos
estímulos para os frequentadores e
apresentar uma mudança angular no
que se entende sobre energia no novo modelo de conhecimento”, explica.

Display que mostra o consumo de energia
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Jorge de Lima, educador do Programa
Educativo da Light, será guia do Circuito
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O educador Jorge de Lima
acredita que a proposta é fundamental não só para a redução do desperdício em termos absolutos, mas também para que o conhecimento seja
compartilhado pela Light em contribuição à conscientização das próximas gerações.
“A eficiência energética está baseada em dois pilares: um é a
mudança tecnológica, a inovação;
o segundo, a ação do próprio cliente, gerada pelo seu comportamento.
Conhecer a tecnologia faz com que
os clientes participem das soluções”,
reforça Antonio Raad, coordenador
do PEE da Light.

O Centro de Demonstração
em Eficiência Energética e Smart
Grid deverá ter capacidade para receber até 120 pessoas por dia, em
grupos de 15. As visitas poderão ser
agendadas no site do Museu Light
da Energia e serão guiadas por monitores capacitados, que explicarão
todos os processos de forma interativa. O percurso dura 1h e 30 min.
A expectativa é de 30 mil visitas por
ano. A intenção é que, além dos cariocas, públicos de todo o País conheçam o Circuito. Acesse www.museulight.com.br, obtenha todas as
informações sobre o projeto e agende uma visita.

Marcos Barbato, diretor da Be Interactive e
idealizador do projeto arquitetônico do Circuito

Deck de praia carioca: espaço para filmes que abordam conceitos de
eficiência energética e problemas causados pelo furto de energia
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Celso Cunha, presidente
da Fundação Planetário
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PODER PúblicO

Planetário: primeiro
museu autossustentável
em energia do Brasil
Ações de eficiência energética tem apoio do PEE da
Light e vão resultar em 50% de economia de energia
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do total gasto com a rede de ar-condicionado, aproximadamente, R$ 340 mil por ano. o convênio, assinado em
31 de outubro de 2012, tem o objetivo de fazer com que
o Planetário seja o primeiro museu autossustentável em
energia do brasil.
Novo sistema de ar-condicionado
e geração fotovoltaica
Duas ações de eficientização energética estão
previstas: a modernização do sistema central de ar-condicionado, que já está em funcionamento; e a instalação de uma pequena central de geração de energia solar, por meio da aplicação de módulos fotovoltaicos no
Domus do Planetário.
o investimento total dos projetos é estimado em R$
5 milhões, que serão aportados pela Light com recursos
do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Já foram destinados R$ 1,3 milhão para a modernização do sistema de ar-condicionado. o restante será
convertido para a instalação das placas solares, que vão
armazenar energia e servir como modelo educativo para
os visitantes e para a implantação do projeto educacional.
Segundo Eduardo Camillo, superintendente de Relações Institucionais, a Light adota duas diretrizes em seu
PEE: a busca contínua pela adoção de práticas eficientes

humbERto tESkI

m vasto jogo de luzes tenta reproduzir a quantidade
de astros que existem no
universo. o objetivo é fazer com que o visitante se
sinta totalmente em órbita no espaço, como se flutuasse entre planetas, cometas e constelações, e ainda pudesse caminhar entre elas até
tocar a lua. É nesse ambiente que a
Fundação Planetário utiliza milhares
de pontinhos luminosos para explicar, por exemplo, como foi a criação
do mundo sob a ótica do big bang.
A instituição, considerada a maior
do planeta abaixo do hemisfério Sul,
produz, atualmente, 50% de energia
de forma sustentável, com a adoção
de boas práticas.
Desde 2009, o Planetário vem
se dedicando a incluir em seu planejamento estratégico a preocupação
com assuntos ligados à sustentabilidade. Prova disso é a parceria entre a
instituição e a Light, que vai representar uma economia em torno de 40%

Sistema central de ar-condicionado parcialmente reformado, com novos equipamentos
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Eduardo Camillo, superintendente
de Relações Institucionais da Light

no uso da energia e a promoção do
bem-estar do cliente. Para ele, iniciativas como a do Planetário são capazes de disseminar com eficácia boas
práticas de consumo junto à população. “A criança que vive essa experiência é quem vai mudar os hábitos
dentro de casa”, defende.
Por meio dessa parceria, a previsão é de que os projetos alcancem
resultados expressivos, como redução de gastos, gerando mais economia para o Planetário; diminuição da
emissão de gases Co2, o que favorece o meio ambiente; e estímulo à mudança comportamental, contribuindo
para a formação da cidadania.
De acordo com Celso Cunha,
presidente da Fundação Planetário,
“atualmente é inconcebível administrar qualquer espaço sem pensar nos
aspectos econômicos, ambientais e
sociais, e a Light é a nossa maior
parceira”. Até 2008, somente 8% da
energia eram gerados de forma sustentável. Atualmente, esse percentual saltou para 50%, e a maior parte
devido à modernização do sistema
de ar-condicionado.

Experiências que mudam hábitos
o projeto também promoverá ações educativas, visando à disseminação de conceitos do PEE, como, por
exemplo, a energia solar como uma fonte alternativa para geração de energia. os visitantes poderão participar de
palestras e receberão folhetos com explicações sobre o
funcionamento dos painéis fotovoltaicos.
o presidente do Planetário ressalta que a instalação
das placas pode não representar um retorno tão expressivo em economia e eficiência, mas que o objetivo é impactar os 500 mil visitantes, ano a ano, mostrando como é
possível economizar produzindo energia solar.
As ações de eficientização no Planetário, além de
difundir a ideia do consumo consciente de energia, vai beneficiar os cofres públicos, já que parte dos recursos antes
utilizada para pagar a conta de energia poderá ser revertida para outras iniciativas.
uma grande exposição sobre energia elétrica está
prevista para acontecer no final de 2015 ou início de 2016.
Ela vai ocupar todo o terceiro andar do Planetário. Para o
superintendente da Light, “são as crianças e os jovens que
têm em suas mãos o poder transformador. Por isso, é prioridade da Companhia investir em ações educativas e sustentáveis em várias frentes de atuação”, finaliza Camillo.
A Agência de Cooperação Internacional do Governo
da Alemanha (GIZ, sigla em alemão) é uma das parceiras
nesse projeto e tem oferecido apoio técnico ao convênio.
As ações serão desenvolvidas no âmbito do PEE da Light,
que segue a regulamentação estabelecida pela ANEEL.
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Um novo Planetário
para o Rio
Projeto educacional do Planetário
Instalação de um sistema de captação de energia
solar com módulos fotovoltaicos para demonstrar aos
visitantes como a tecnologia funciona, mas também
para atender ao consumo de energia da área de
exposição do Planetário.
Implantação de um novo sistema de iluminação com
tecnologia LED na área da exposição, também para
demonstração aos visitantes.
Disseminação dos conceitos sobre a energia solar
como uma fonte alternativa para geração de energia e
uso eficiente.
Exposição interativa permanente mostrando a relação
entre o sol e a eficiência energética, que funcionará
como ponto de partida para a experiência do visitante.
Veja quais serão as principais atividades da
exposição:
• Apresentação do sistema solar e da importância do
sol em nossas vidas;
• Aplicação interativa sobre o funcionamento do
sistema solar;
• Maquete do Planetário do Rio com o novo sistema
de geração de energia;
• Pacote de jogos interativos sobre eficiência
energética.
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Central de Água Gelada

1,3 815 122
milhão
R$

,74

em investimentos

MWh/ano

economia de energia

,82

kW

redução da
demanda na ponta

Substituição de dois chillers com capacidade de 126 TR
cada, ambos de baixa eficiência, por outros dois
equipados com compressores do tipo parafuso.

Troca de sete bombas de água gelada e de três
bombas de água de condensação.
Reforma das duas torres de arrefecimento.
Mudança do painel de acionamento dos equipamentos.

Implantação de um sistema de supervisão para
monitoramento e controle dos equipamentos e
parâmetros de operação da Central de Água Gelada.

Novo sistema de automação para os 21 fancoils.
Controle a distância da Central de Água Gelada.
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Experiências lúdicas e divertidas para
introduzir conceitos de eficiência energética
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Formação e
transformação pessoal
Entre os 15 projetos do Favela Criativa, o Quanta
Energia enfatiza o uso seguro e eficiente da energia
elétrica entre jovens de comunidades cariocas
cam em destaque as questões éticas. Além disso, eles se
preparam para o mercado de trabalho e têm à disposição
mecanismos para divulgação e contato com patrocinadores. Além da inclusão social, o Favela Criativa promove a
geração de renda e o protagonismo.
Atividades educativas com recursos do PEE
Para enfatizar ainda mais o uso seguro e eficiente da energia, combatendo o furto e os desperdícios,

humberto teski

Integrantes do Mad Science

Flavio Carvalho

U

m dos maiores exemplos de
ineficiência energética é o
furto de energia. Já se sabe
que a conta poderia ser 17%
mais barata se não existissem “gatos”. Isso reflete um comportamento sociocultural enraizado em
grande parte da sociedade carioca.
O furto está presente até mesmo em
áreas de classe alta. Entretanto, esse fenômeno se agrava em comunidades e áreas de baixa renda, onde
não havia a atuação do Estado. A reversão desse cenário precisa de novos e profundos estímulos para provocar mudanças reais.
A instalação das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) criou um
ambiente favorável à mudança desse cenário. Por outro lado, a Light
entende que a pacificação, sozinha,
não consegue resolver um passivo
de tantos anos. É necessário um processo de transformação sociocultural. Assim, nesse esforço de combate
ao furto de energia, a Light vem investindo em tecnologia, substituição de
equipamentos, reforma da rede e em
comunicação. E encontrou na Secretaria de Estado de Cultura do Rio de
Janeiro o parceiro ideal para contribuir
com esses desafios.
Os projetos do Favela Criativa
vão justamente nessa direção e têm
o propósito de transformação. Muito mais do que projetos de formação artística, são projetos de formação pessoal. Os alunos se deparam
com conceitos e vivências que colo-

Dinâmica com público adulto, com os fios, fazendo
um paralelo com a questão do furto de energia
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uma atividade transversal foi implantada com verba do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): são as oficinas Quanta Energia.
Estudantes de escolas públicas e o
público em geral participam de um
show, comandado pelo Mad Science, grupo com vasta experiência em

Fernando Ramos

Estela Alves, coordenadora do
Favela Criativa pelo Instituto Light

atividades educativas, em que conceitos de energia e
eficiência são apresentados de forma lúdica e divertida.
O projeto teve início em 30 de abril, na Biblioteca
Parque da Rocinha. Depois, foi a vez de Manguinhos receber a trupe, em maio de 2014. De abril a setembro, já foram realizadas 36 apresentações para um público de quase duas mil pessoas. Em setembro, o Quanta Energia fez
uma participação especial no Green Nation Fest.
Além disso, está em andamento um curso de formação de 700 jovens em 20 comunidades do Rio de Janeiro, executado pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), em que
o tema eficiência energética fará parte do conteúdo didático, inclusive com visitas ao Museu Light da Energia.
As aulas teóricas abordarão os seguintes temas: energia e transformações, eletricidade, processo de geração
e transmissão, usos da energia elétrica e consumo consciente, energia e meio ambiente (sustentabilidade, fontes
alternativas) e eficiência energética na residência e no negócio (mudança de hábitos de consumo e equipamentos
eficientes – Selo Procel).
Outros projetos, que também fazem parte do Favela Criativa, já registram experiências significativas e histórias de transformação, como Os Privilegiados, A Escola

Crianças envolvidas com as brincadeiras
educativas do Quanta Energia
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tuda para ensinar o filho, revelando como o conhecimento
e a informação podem ser multiplicados.
O Turista Aprendiz convida os jovens, nas bibliotecas-parque, a desbravarem os territórios e as obras de importantes autores, incentivando um olhar antropológico e
promovendo a diversidade cultural brasileira. Os participantes têm oficinas em que são exploradas técnicas que
apoiam o desenvolvimento da escrita. Maria Pereira, que
é coordenadora do projeto, diz que já recebeu relatos de
alunos que disseram ter recebido lições para a vida toda.
É uma unanimidade o fato de que todo o grupo
de projetos do Favela Criativa tem afetado positivamente
a autoestima dos moradores que vivem nas comunidades
do Rio. O programa é resultado da parceria entre o poder público e a iniciativa privada, e conta com recursos de
mais de R$ 14 milhões, provenientes da Secretaria de Estado de Cultura, do patrocínio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, do PEE da ANEEL, da própria Light e de financiamento no Banco Interamericano de
Desenvolvimento, por meio do Programa Caminho Melhor
Jovem, da Secretaria de Estado de Assistência Social de
Direitos Humanos.

Paulo Bicalho,
gerente do Instituto Light

Portátil de Música e o Turista Aprendiz. Sandro Rabello, realizador de Os
Privilegiados, conta que “o intercâmbio de experiências que acontece na
Rocinha, na Zona Sul da cidade, tem
mudado em muito a perspectiva de
vida dos participantes”. Um dos alunos, que trabalha com produção teatral, já está empregado exercendo de
forma profissional o que aprendeu na
capacitação.
A Escola Portátil de Música,
que sistematiza o ensino de música
popular brasileira por meio da linguagem do choro, em Manguinhos e na
Rocinha, oferece formação musical
completa, capacitando para trabalhar
dentro de qualquer estilo musical. O
coordenador didático, Pedro Paes de
Carvalho, diz que a música tem um
potencial universalizado, que conecta
qualquer pessoa à arte, e cita a experiência inusitada de uma mãe que es-

Maior aposta é na mudança cultural
O Favela Criativa reúne ações em três eixos: economia criativa, que oferece cursos de formação em gestão
cultural e empreendedorismo, consultorias e serviços de
acompanhamento a projetos e feiras de negócios; formação artística, que proporciona oportunidades para aperfeiçoamento artístico, em linguagens diversas; e fomento, que disponibiliza recursos por meio de editais públicos
para manifestações culturais.
“É um programa completo, pois, além de possibilitar a formação do jovem, coloca-o em contato com possíveis patrocinadores, ensinando-os a andar por conta
própria”, enfatiza Estela Alves, coordenadora do Favela
Criativa pelo Instituto Light.
Para Paulo Bicalho, gerente do Instituto Light, “o Favela Criativa está se tornando uma grande plataforma para a transformação do comportamento do cliente, inclusive
daquele que influencia seus pares. O projeto responde às
demandas da nova estrutura social nas comunidades, fruto da retomada desses territórios pelo Estado”. O gerente afirma ainda “que a melhor forma de se conseguir uma
transformação social é investindo em cultura, de maneira
paulatina e contínua, com projetos perenes”, acrescenta.
A primeira avaliação geral dos resultados do programa será em novembro de 2014, que contará com a realização de pesquisas com os jovens impactados. Todas
as informações estão disponíveis no site www.favelacriativa.rj.gov.br, inclusive a agenda com o calendário das atividades e apresentação dos projetos.
novembro 2014 •

35

Agente da campanha faz a troca
das lâmpadas em residência

Por uma conta mais Light
Um milhão de lâmpadas incandescentes
trocadas por modelos mais eficientes
em áreas com alto índice de perdas

A

Light promoveu recentemente uma campanha para a troca de um milhão de
lâmpadas por outras mais
eficientes, que consomem
até 75% menos do que as convencionais, em residências de áreas com alto índice de perdas e inadimplência,
como Baixada Fluminense e Zona
Oeste do Rio de Janeiro. Trata-se da
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mais importante campanha já feita pela área de Comunicação, combinando recursos próprios com os do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Light.
A campanha começou na segunda quinzena de
agosto deste ano e terminou em 10 de novembro. Cada
consumidor separou até três lâmpadas incandescentes e
recebeu em troca as eficientes, que foram entregues, de
porta em porta, pelos agentes da Light. A ideia é estimular
o consumo consciente de energia para as pessoas economizarem no fim do mês.

Divulgação Light

eficiência energética

residencial

Peças elaboradas para a campanha de comunicação

“É um grande desafio operacional e logístico ter mais de 100
agentes em campo trocando lâmpadas em regiões com alto índice
de perdas. A ação é estratégica para
conscientizarmos a população sobre
consumo consciente e, consequentemente, obtermos melhores resultados. Estamos muito felizes com o
resultado da iniciativa”, declara o superintendente de Relações Institucionais da Light, Eduardo Camillo.
A ação reforça a estratégia da
empresa no combate às perdas e à
inadimplência, colocada em prática
com iniciativas sociais e educativas
como o Comunidade Eficiente, que
já realizou mais de 370 mil visitas domiciliares, e o Light Recicla, programa de reciclagem de resíduos que já
economizou mais de 17.000 MWh.
Lâmpadas incandescentes
fora do mercado
Vale destacar que o Brasil está
passando por um processo gradativo

de restrição quanto à fabricação, importação e comercialização de lâmpadas incandescentes. De acordo
com o Ministério das Minas e Energia,
a meta é, até 30 de junho de 2017,
encerrar por completo a venda desse tipo de lâmpada. As que possuem
potência acima de 61 W deixaram de
ser produzidas e importadas em junho de 2013, e, em junho deste ano,
saíram das prateleiras. No caso das
lâmpadas de 60 W, a data limite para
fabricação e importação foi junho de
2014, e a de comercialização encerra-se em 30 de junho de 2015.
“Essa é a maior e mais completa campanha que a Light já fez.
Estamos muito contentes com a forma como ela foi conduzida e, principalmente, confiantes com o quanto
ela poderá contribuir para os resultados estratégicos da Companhia”, comemora a gerente de Comunicação,
Jordana Garcia.
Com uma abordagem educativa, a campanha estreitou o diálogo

com os clientes para reforçar como
bons hábitos podem gerar economia e mais oportunidades para gastar
com o que se gosta. Foram três meses intensos de peças publicitárias
espalhadas pela cidade em diferentes
mídias, como TV, rádio e publicações
impressas e digitais, além de mobiliário urbano, ônibus e trens da Supervia.
“A comunicação é uma ferramenta poderosa para gerar entendimento entre a população. A publicidade atrelada à ação de campo é a
melhor forma de unir discurso com
prática. Queremos ser percebidos
como uma empresa próxima e comprometida com seus clientes”, afirma Jordana.
A Light também já começou
a fazer o seu papel dentro de casa:
adotou uma nova programação para
o horário de funcionamento da iluminação em suas unidades e também
alterou alguns serviços de limpeza e
manutenção para antecipar rotinas
realizadas à noite.
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Fora dos muros do PEE
Light Esco também desenvolve projetos
focados em eficiência energética

D

das técnicas e problemas na distribuição, são responsáveis pelos 18 milhões de kW restantes.
Esses e outros números justificam as iniciativas e
os projetos desenvolvidos pelas concessionárias de energia elétrica, muitos deles com apoio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), para promover e fortalecer a cultura da
eficiência energética no País.
No entanto, a busca por processos mais eficazes
do ponto de vista energético ultrapassa os muros dos programas regulatórios e atrai a atenção das empresas que
querem produzir sua própria energia de maneira racional
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e acordo com dados do
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
(Procel), os índices nacionais de perda e desperdício
de eletricidade são altos no brasil. o
total de perdas chega a 40 milhões
de kW, ou a uS$ 2,8 bilhões por ano.
os consumidores – indústrias, residências e comércio – desperdiçam
22 milhões de kW; as concessionárias de energia, por sua vez, com per-

Marco Antonio Donatelli, diretor presidente
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A eficiência energética
na Light ESCO
No primeiro semestre de 2014,
entrou em operação comercial uma
central de cogeração na RJ Refrescos, fábrica da Coca-Cola, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Essa
central é um projeto da Light ESCo,
que recebeu investimentos da ordem
de R$ 90 milhões.
Segundo mario Javaroni, gerente de obras e o&m, “a planta de
cogeração é constituída por três motogeradores a gás de 4mW cada,
que, além de energia elétrica, produzem vapor, água gelada, nitrogênio e
Co2, que são os insumos necessários para a produção de bebidas. o
vapor e a água gelada, produzidos
com o rejeito térmico dos motogeradores, são utilizados no processo
de fabricação, e o Co2 e Nitrogênio,
como composição do produto final”,
detalha Javaroni.
A central possui, além dos
motogeradores, caldeiras de recuperação, chillers de absorção e painéis elétricos de força e proteção. A
geração de energia, com potência
instalada de 12 mW, tem como fonte primária o gás natural. Desse total, 10,5 mW deverão ser consumidos pela central e pela fábrica. os
excedentes são comercializados no
mercado. vale destacar que a central

produz uma eficiência energética de
cerca de 80%.
Desenvolvida para que seja capaz de atender a toda carga de
energia elétrica da RJ Refrescos e futuras expansões, a planta será gerida,
operada e cuidada pela Light ESCo
pelos próximos 15 anos.
De acordo com marco Antonio Donatelli, diretor presidente da
empresa, “a Light ESCo tem a gestão de todos os processos e riscos,
o que atrai o cliente, que pode ficar
concentrado em seu core business e
ter a garantia de que os produtos serão supridos, inclusive a demanda de
energia elétrica em uma eventual situação de restrição da rede ou mesmo
de racionamento”, destaca.
Segundo Donatelli, “o mercado de energia, em termos mundiais,
está focado em soluções energéticas
renováveis e eficientes. há uma necessidade de que o setor seja cada
vez mais sustentável, utilizando bem
e com inteligência os recursos naturais do País em benefício da sociedade”, acrescenta.
Outras iniciativas
A Central de Cogeração da
RJ Refrescos é o segundo projeto
pioneiro da Light ESCo. Em 2001,
a empresa desenvolveu uma district
cooling – rede distrital de refrigeração – para o Rio office Park, na barra da tijuca, na Zona oeste da cidade. A solução é pioneira na América
Latina e galgou a posição de maior
rede de distribuição de frio do País.
De acordo com Javaroni, “um
dos benefícios fundamentais de um
district cooling, além da alta eficiência do sistema, é que o cliente não
precisa fazer o investimento para ter
sua própria central de refrigeração, e
não se envolve na operação e manutenção da mesma. A Light ESCo é
a responsável pelo investimento, implantação, operação e manutenção
do sistema, e o cliente paga apenas pelo serviço de fornecimento de

Mario Javaroni, gerente de Obras
e O&M da Light ESCO
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e eficiente. Prova disso está no crescimento do mercado de ESCos, empresas que prestam serviços de conservação de energia.
há 14 anos, o Grupo Light lançou sua própria ESCo, que desenvolve projetos nas áreas de prestação
de serviços de energia e infraestrutura, central de água gelada, cogeração e eficiência energética. Ao longo
do tempo, esse modelo de negócio
foi ganhando visibilidade e se transformando em um mercado promissor,
muito em função da eficiência energética produzida pelas soluções implantadas nas empresas.

energia térmica, conforme o seu consumo”, explica.
Além desses dois projetos, vale citar o maracanã Solar, que ganhou
um sistema de geração de energia solar em sua cobertura. o projeto foi desenvolvido pela Light ESCo
em parceria com a Eletricité de France (EDF) e com apoio do Governo do
Estado do Rio de Janeiro.
os resultados alcançados pela empresa, nesses 14 anos, não
são apenas econômicos, mas geram diversificação de portfólio e mitigação de riscos em novos negócios.
Sobre os próximos passos da Light
ESCo, Donatelli assegura que a empresa “continuará a investir em projetos estruturais, de eficiência energética e geração distribuída, ajudando
o País a criar a infraestrutura necessária para o abastecimento de energia elétrica de forma segura e sustentável”, finaliza.
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ICMS revertido em ações
de eficiência energética
Parceria entre Governo do Estado do Rio, UFRJ e Light
permite criação de um fundo para o desenvolvimento
de projetos na Cidade Universitária

C

irculam pela Cidade Universitária cerca de 100 mil pessoas por dia. E para onde
quer que se olhe é possível identificar ações e esforços para transformar o complexo
acadêmico em um polo de boas práticas e desenvolvimento de tecnologias de ponta. O campus já é considerado um promissor laboratório de
estudos e experimentos que podem
ser aplicados em escala real, beneficiando a sociedade para os mais diferentes fins.
É dentro desse contexto que
foi implantado, no segundo semestre
de 2013, o Fundo Verde de Desenvolvimento e Energia para a Cidade
Universitária, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele nasceu
com o objetivo de fomentar projetos
de infraestrutura sustentável em geração e racionalização do uso de energia, água e mobilidade urbana, áreas
consideradas centrais no setor de eficiência energética global.
“Dada a crescente importância das cidades na busca pelo desenvolvimento sustentável, o uso do
campus como laboratório urbano
contribuirá para identificar soluções
inovadoras em diferentes áreas”, afir-
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ma Suzana Kahn, professora da UFRJ e coordenadora do
Fundo Verde da universidade.
O Fundo Verde é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ e a Light, tendo sido instituído pelo Decreto Estadual nº 43.903/2012,
que isenta a universidade do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na conta
de energia da Cidade Universitária. O acordo foi assinado
no final de 2012, e dois anos depois já é possível conferir
os primeiros resultados dos projetos.
Para Suzana, “a experiência do Fundo Verde é uma
iniciativa inédita no Brasil, em que é possível reverter o recurso oriundo da isenção do ICMS da conta de energia
elétrica da Cidade Universitária e aplicá-lo no financiamento de ações em sustentabilidade no campus. Só esse uso
já é uma grande inovação”, destaca.
Estacionamento solar fotovoltaico
A iniciativa conta com um orçamento anual de cerca de R$ 7 milhões. A gestão dos recursos é feita por um
conselho composto por integrantes do Governo do Estado, da UFRJ e da Light.
Entre as muitas frentes em inovação e projetos pilotos demonstrativos, vale destacar que foram instalados
nos postes de luz módulos fotovoltaicos para a geração
de energia, que beneficiam não só o campus como toda a
rede ao entorno da UFRJ. Está prevista também a modernização do sistema de energia do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), no Hospital Universitário, e a implantação de energia solar fotovoltaica em
outros prédios do campus, o que contribuirá com a melhoria da eficiência energética, otimizando recursos.

Comunidade
universitária mobilizada
Alguns projetos desenvolvidos
são de baixo custo, mas muito interessantes, pois orientam para uma cidade mais sustentável. “O que tem
sido produzido e testado em termos
de tecnologia e inovação pode vir a
beneficiar milhares de pessoas e gerar soluções reais para problemas
crônicos em cidades, como a questão da mobilidade urbana. São medidas que impactam e transcendem
as fronteiras da universidade, podendo ser encaradas como pioneiras em
todo o mundo e servindo como um
modelo a ser replicado”, acrescenta
Andrea Santos, gerente do Escritório
de Projetos do Fundo Verde.
Para ampliar o incentivo às boas práticas e medidas eficientes, no
Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de
junho, a UFRJ lançou um concurso
de soluções sustentáveis, com o patrocínio do Fundo Verde. Um dos objetivos foi identificar projetos inovadores e de baixo custo que comprovem
a redução do consumo de energia e
água, e a melhoria da mobilidade no
campus, para se alcançar melhores
indicadores de sustentabilidade.

Suzana Kahn, professora da UFRJ e
coordenadora do Fundo Verde da universidade

A iniciativa buscou envolver toda a comunidade universitária, formada por estudantes, professores,
pesquisadores e funcionários, na
identificação de medidas mais eficientes para a UFRJ. Os projetos devem ser orçados em até R$ 500 mil,
nas categorias Energia, Água e Mobilidade, e os vencedores participarão da fase inicial de implantação dos
projetos com o auxílio de uma bolsa.
Os estímulos produzidos pelo
Fundo Verde buscam elevar o Brasil
a um patamar mais sólido e maduro
no setor de produção e geração de
energia limpa e sustentável. “Embora
os avanços sejam bem claros, existem muitas oportunidades que precisam ser mais bem exploradas no
País, utilizando a inovação para conquistar uma cidade com mais produtos, serviços e ações que estejam disponíveis em larga escala para
o acesso de toda a população”, alerta Andrea.
Falar sobre eficiência energética não significa mais refletir sobre
o amanhã, mas viver de forma racional o presente, pensando no legado que será deixado para as próximas gerações. As 100 mil pessoas

Andrea Santos, gerente do Escritório
de Projetos do Fundo Verde

que circulam pela Cidade Universitária serão agentes de transformação
dos próximos tempos. E, embora o
Fundo seja um projeto relativamente
novo, já pode ser considerada uma
iniciativa de vanguarda, que impacta diretamente a busca pela construção de um mundo melhor e com
mais eficiência energética.
novembro 2014 •
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humberto teskit

Existem outros importantes
projetos em andamento, como o estacionamento solar fotovoltaico, que
vai gerar energia renovável e melhoria dos espaços urbanos com sombra para os carros; e o programa de
mobilidade urbana, que conta com
um veículo movido a biodiesel de
óleo residual, doado pelos restaurantes do campus, para o transporte interno nos horários críticos; com
a aquisição de jardineiras elétricas
utilizadas para o transporte de alunos e funcionários dentro da Cidade
Universitária; e com um novo sistema cicloviário. As ações não param
por aí e beneficiam até o alojamento e o grêmio estudantil, que, por
meio de coletores solares, produzirão água quente.

Divulgação

sustentabilidade

eficiência energética

Fundo Verde de
Desenvolvimento e Energia
O Fundo Verde de Desenvolvimento e

Ônibus e carro elétrico.

Energia para a Cidade Universitária, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), foi instituído pelo Decreto Estadual nº
43.903/2012, que isenta a universidade do

Jardineiras, carros e
ônibus elétricos serão
carregados em tomadas
específicas, distribuídas
pela Cidade Universitária.

recolhimento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) na conta de
energia. O Fundo foi implantado em 2013 a
partir de uma parceria entre Governo do
Estado do Rio de Janeiro, UFRJ e Light.
Conheça os projetos de infraestrutura

Instalação de coletores solares
de tubo a vácuo no prédio do
Grêmio Estudantil, no
alojamento dos estudantes e
no laboratório da COPPE para
produzir aquecimento solar.

sustentável em geração e
racionalização de
energia, água e

Alojamento

mobilidade urbana.

Educação
Física

Instalação de painéis solares
no Instituto de Puericultura e
Pediatria Martagão Gesteira.

Cenpes 2

Hospital
Cenpes
Instituto de Puericultura e
Pediatria Martagão Gesteira

42 • novembro 2014

Para facilitar a chegada de ciclistas à Cidade Universitária,
haverá um bike bus, ou seja, um ônibus elétrico com
capacidade para transportar 50 passageiros e 50 bicicletas.
Esse ônibus vai ligar a Praia Vermelha, na Urca, à Ilha do
Fundão. Ao todo serão 100 bicicletários com 200 vagas
cada um, ampliando a ciclovia.

sustentabilidade
Planta para produção de biodiesel
Os restaurantes separam
o óleo residual;
O óleo é transformado e
passa a ser usado como
combustível pelas

As bombonas

Bio Vans e pelo Bio

estocam o óleo;

Micro-ônibus.
Os veículos circularão
durante o horário do almoço,

Um caminhão coleta o

para transporte interno.

produto e o leva para a
planta de transformação no
Laboratório da COPPE/COMB;

Compra de duas
jardineiras elétricas
de 18 lugares para
servir a reitoria com
rota circular interna.

Letras
Reitoria

Centro de
Tecnologia
Coppe

Centro de
Tecnologia 2

Ar-condicionado solar
no prédio do Centro de
Tecnologia.

Estacionamento solar no
Centro de Tecnologia,
onde serão instalados
módulos fotovoltaicos
para captação da luz solar
e geração de energia.
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eficiência energética

Comunidade Eficiente
e Light Recicla
Projetos avançam e divulgam novos números: 522
comunidades beneficiadas e quatro mil toneladas de
lixo reciclável recolhidas

Fernanda Mayrink,
da Gerência de Eficiência
Energética em Comunidades
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ceiro setor, o poder público e as empresas privadas, com
quem a Companhia realiza parcerias. De acordo com a
gerente de Eficiência Energética em Comunidades, Fernanda Mayrink, “o relacionamento construído ao longo
desses anos com esses clientes pode ser considerado
um dos patrimônios da Light”, enfatiza.
O Comunidade Eficiente chega à oitava edição
com números bem expressivos. Até setembro de 2014,

humberto teski

D

ois importantes projetos de
eficiência energética, ano a
ano, têm fortalecido a relação da Light com as comunidades do Rio de Janeiro:
o Comunidade Eficiente e o Light Recicla. O trabalho transcende o universo das comunidades e engloba o ter-

sustentabilidade

Cálculo energético

Resíduo

papel

plástico

vidro

metal

tetrapak

óleo

total

Total coletado
(Kg)

2.015.029,42

1.225.127,25

388.717,35

185.290,61

34.515,26

15.947.05

3.864.626,94 Kg

KW/h
economizado

9.168.534,16

6.493.174,43

248.779,10

982.040,23

126.671,00

59.801,44

17.099.000,36 KW/h
FONTE: PEE/LIGHT

Gráfico comparativo

Tipos de resíduo

4.795%

0.893%

0.413%

papel
plástico
vidro

10.058%

metal
tetrapak
óleo

52.140%
31.701%

FONTE: PEE/LIGHT

mais de um milhão de lâmpadas incandescentes foram substituídas
por modelos fluorescentes; 68 mil
geladeiras foram trocadas por novos
modelos, com Selo Procel; e mais
de 370 mil visitas educativas foram
realizadas em domicílios de todo o
estado do Rio de Janeiro. Vale destacar que as ações do projeto Comunidade Eficiente são destinadas
apenas aos clientes com Tarifa Social, em cumprimento à Lei Federal
nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010,
e pelo Decreto nº 7.583, de 13 de
outubro de 2011.
Com base nos dados consolidados, o projeto Comunidade Eficiente, até 2012, possibilitou, de forma acumulativa, uma economia anual
de 136.964 MWh. Isso significa energia para atender 66 comunidades
com 1.000 domicílios cada pelo perí-

odo de um ano. Em dados mais recentes, de setembro de
2014, a Light contabiliza o alcance do projeto em 522 comunidades, tendo beneficiado 375.881 famílias.
Dez mil clientes cadastrados no Light Recicla
Desde 2011, o Light Recicla, por sua vez, promove a educação ambiental, a geração de renda e a inclusão social. Já foram investidos, aproximadamente, R$ 4,3
milhões. O desafio do projeto está em transformar material reciclável em descontos na conta de luz. Toneladas de
materiais já foram recolhidas, impactando a população e a
conservação do meio ambiente.
Entre julho de 2011 e agosto de 2014, o total coletado foi de 3.864.626,94 kg de lixo reciclável e 15.947,05
litros de óleo vegetal. Vale destacar ainda que a energia
economizada equivale, aproximadamente, ao consumo
de energia de 85.495 domicílios em um mês, o que representa mais de três comunidades da dimensão da Rocinha, que tem cerca de 23 mil domicílios.
“Esses dados confirmam que a busca pela consolidação de uma cultura de consumo eficiente e racional
no uso da energia elétrica deve ser permanente, para alnovembro 2014 •
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Divulgação Light

eficiência energética

Divulgação Light

Material educativo
distribuído nas comunidades
alcançadas pelo projeto

Cliente recebe comprovante com
valor do bônus na conta de energia
após entrega do lixo reciclável

cançar as atuais e futuras gerações,
visando não apenas à redução do
desperdício e ao uso seguro, mas
também ao equilíbrio ambiental”, comenta Fernanda.
O bônus concedido na conta
de luz do cliente pela troca de materiais recicláveis – óleo, vidro, metal,
plástico e papel – em Ecopontos, faz
com que o Light Recicla tenha como
um dos seus pontos fortes a geração de renda, reforçando seu caráter socioambiental.
A ONG ECCOVIDA, fundada pelo ex-catador Edson Freitas em
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1990, é parceira do Light Recicla e responsável pela operação dos Ecopontos. Para ele, o projeto fortalece o ciclo
sustentável da reciclagem e oferece à sociedade possibilidades reais de melhoria e cuidados com o meio ambiente, por meio da educação, da cultura, da conscientização
e da orientação para uma vida marcada pela cidadania.
“Trata-se de um projeto pioneiro na relação que se estabelece entre o homem e o lixo, estimulando o consumo
consciente de energia, a preservação ambiental e a qualidade de vida”, avalia Freitas.
Atualmente, existem mais de dez mil clientes cadastrados no projeto Light Recicla. Um dos exemplos
mais emblemáticos da eficiência das ações desenvolvidas nas comunidades é o de Dona Rosa Maria de Andrade, moradora da Cruzada São Sebastião, na Zona Sul do
Rio. A aposentada chegou a ficar três meses sem pagar
a conta de luz, reciclando garrafas PET. Para Dona Rosa,
“vale muito a pena participar do Light Recicla”. Assim como ela, centenas de outras pessoas são beneficiadas todos os dias.
Nos últimos anos, os dois projetos foram premiados em diversas ocasiões. Recentemente, a Light ganhou
o prêmio socioambiental concedido pela Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) na categoria
Relação com Públicos de Interesse. O Light Recicla foi citado como um dos exemplos de Programas e Ações para
as Comunidades no Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos da Cidade do Rio de Janeiro – Diagnóstico 2012.

CONTA
VERDE

Serviço disponível somente para clientes residenciais de baixa tensão.

LIGHT

VOCÊ NÃO PRECISA DIVIDIR
SUA CONTA COM O PLANETA.
Agora você pode receber sua conta de ene
rgia
por e-mail, sem a necessidade de papel.
É fácil, é prático, é do bem.
T.COM.BR
CADASTRE-SE EM WWW.LIGH
OU 0800 282 0120 E AGÊNCIAS.

CONECTADA A VOCÊ

