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Mensagem
do presidente
O Programa de Eficiência
Energética (PEE), além de cumprir
com a legislação vigente, é uma ferramenta indispensável para superar
obstáculos que surgem no desafio
diário de oferecer serviços de qualidade aos nossos clientes. A Light,
consciente do seu papel, tem um
Programa de Eficiência Energética
muito bem estruturado, que privilegia projetos que trazem benefícios
diretos para a população.
Até o final de 2010, a Light
pretende investir, aproximadamente, R$ 63 milhões em projetos de
eficiência energética, o que representa 1,25% da Receita Operacional Líquida da empresa. Desses,
R$ 37 milhões irão para ações em
comunidades, com destaque para a substituição de 31 mil refrigeradores obsoletos e 490 mil lâmpadas ineficientes.
Nesta primeira edição da Revista de Eficiência Energética da
Light, contamos não só um pouco
das ações e dos projetos de eficiência energética da companhia que
acabaram ou reduziram o desperdício de energia nos nossos clientes
residenciais, industriais e nos poderes públicos, mas também como este Programa tem contribuído
para oferecer à população serviços

de melhor qualidade, promovendo
a preservação de recursos não renováveis e conscientizando sobre o
consumo responsável de energia.
As ações implementadas incluem desde a alteração de processos produtivos, passando pela
substituição de equipamentos por
equivalentes mais eficientes, até
ações educativas e de cunho social, como a contratação de pessoas das próprias comunidades de
baixo poder aquisitivo para a execução dos projetos.
O perfil dos investimentos está alinhado com a estratégia de aplicação definida pela Light, que visa estabelecer um caráter social à
destinação dos recursos referentes
à eficiência energética, priorizando projetos voltados para os clientes de baixo poder aquisitivo, com o
objetivo de adequar o orçamento familiar ao valor da conta.
São ainda estabelecidas
parcerias com os Poderes Públicos para desenvolver ações nas
áreas de educação, saúde pública e saneamento, que propiciam
equacionamento de débitos e melhora na eficiência energética e
contribuem para a redução dos
gastos públicos e a prestação de
serviços mais eficientes.

Vale ressaltar que os projetos do PEE estão sendo muito importantes para estimular o uso racional e eficiente da energia elétrica,
reduzir perdas e trazer para a formalidade clientes, contribuindo para o
exercício da cidadania.
Os empregados da Light, envolvidos nos projetos de eficiência
energética, conhecem o valor das
ações que promovem e, por isso,
estão cada vez mais engajados em
suas tarefas. Finalizar projetos com
resultados acima das expectativas é
motivador para os profissionais, estimulando-os a seguir em frente.
Assim como outros programas, o Programa de Eficiência Energética contribui para que a Light alcance seus objetivos estratégicos e
cumpra a sua missão de ser uma
grande empresa brasileira comprometida com a sustentabilidade, respeitada e admirada pela excelência
do serviço prestado aos seus clientes e à comunidade, pela criação
de valor para seus acionistas e por
se constituir em um ótimo lugar para se trabalhar.
Boa leitura a todos,
Jerson Kelman
Presidente da Light
NOVembro 2010 •
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Um Rio mais eficiente
Programa de Eficiência Energética da Light
aposta em ações que mudam hábitos e educam
para consumo responsável de energia

E

stimular novos hábitos nos moradores do Rio de Janeiro e,
consequentemente, promover
o consumo eficiente de energia elétrica em todos os setores e agentes para garantir a sustentabilidade do planeta, a qualidade
dos serviços prestados aos clientes da concessionária e o bem-estar
da população. Esse é, basicamente, o intuito do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Light, iniciado em 1999.
A Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) determina, por meio
da Lei 9.991/2000, que concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica façam investimentos obrigatórios em eficiência
energética. A legislação estabelece
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que seja aplicado, anualmente, o valor mínimo equivalente a 0,5% da receita operacional líquida em programas desse cunho.
De sua parte, a Light encara essa obrigatoriedade como uma
grande oportunidade de racionalizar
o uso da energia no Rio de Janeiro e
educar a população para um consumo mais responsável, do qual meio
ambiente, setor elétrico e sociedade
se beneficiarão futuramente. A companhia avança no mercado na medida em que reduz as perdas e amplia
a base de clientes formais.
As iniciativas da Light voltadas
para uso eficiente de energia elétrica
refletem a preocupação da companhia com o fornecimento de um serviço de qualidade e com a conser-

vação dos recursos não renováveis.
Nesse último caso, vale a pena citar
como exemplo o Projeto Comunidade Eficiente, que, desde 2002, promove ações educativas em comunidades de baixo poder aquisitivo para
conscientizar e educar sobre o consumo responsável da energia elétrica.
O projeto também substitui geladeiras e lâmpadas ineficientes por mais
eficientes, medida que reduz a conta
de energia dos moradores, permitindo ampliação da capacidade de pagamento desses clientes.
Até agora, o PEE da Light já realizou 141 projetos e investiu um total
de R$ 209,6 milhões. Os resultados
das ações estão permitindo economia anual de 479,46 GWh, o equivalente a 2,5% do consumo de energia

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A partir da esquerda, reforma
no sistema de ar condicionado
do Hospital Universitário Pedro
Ernesto; ginásio de Volta Redonda
com sistema de iluminação natural
Solatube; redução no desperdício
de energia em Guandu; agente
comunitária do projeto Comunidade
Eficiente VI orientando sobre consumo
responsável de energia elétrica

Critérios da Light para investir
em projetos de eficiência
energética

em 2009. Ano passado, foram investidos R$ 33 milhões em 17 projetos.
Nos últimos três anos, o PEE recebeu um aporte de R$ 80 milhões, cerca de 40% de todos os investimentos
dos últimos dez anos, sinal de que a
preocupação com eficiência energética na Light está crescendo cada vez
mais. De 2007 a 2009, os projetos,
juntos, produziram uma economia de
energia da ordem de 73,56 GWh por
ano, o que equivale, para se ter uma
ideia, ao consumo médio de 250 mil
residências em 12 meses. Para este ano, a expectativa é de que sejam
aplicados R$ 63 milhões em ações
de eficiência energética.
Os projetos de eficiência
energética atuam em diversas frentes. Na área social, contemplam

ações que promovem o desenvolvimento das comunidades da área de
concessão. O objetivo não é apenas
trocar uma geladeira para reduzir o
consumo de energia, mas capacitar
o cliente para que se relacione de
maneira consciente com a energia
que utiliza, sendo responsável por
suas decisões e atitudes.
A Light investe também em
projetos nas áreas de saneamento,
saúde, transporte, educação e bens
públicos, para contribuir com a redução dos gastos do governo com
energia elétrica. Um exemplo é o projeto que modernizou semáforos do
Rio de Janeiro ao substituir a lâmpada incandescente pela que utiliza tecnologia LED, muito mais econômica e
segura para o trânsito. Outro projeto a

• Contribuir para o aumento da eficiência
energética.
• Atender aos interesses dos clientes,
com a introdução de tecnologias mais
eficientes, que promovam a redução do
consumo e, portanto, dos gastos.
• Ser de fácil replicação.
• Aumentar a competitividade dos setores
industrial e comercial.
• Atuar na redução de perdas comerciais
e no combate à informalidade.
• Obter parcerias que garantam não só
a execução do projeto, mas também a
manutenção dos resultados e o
treinamento e a capacitação de
profissionais para a gestão do uso da
energia, após a conclusão das ações.

ser destacado é a modernização do
sistema de ar condicionado do Hospital Universitário Pedro Ernesto, reduzindo os índices de contaminação
dos pacientes e o consumo de energia da instituição de saúde.
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Projeto Comunidade Eficiente VI
Comunidades da área de concessão da Light
têm a chance de reduzir o consumo de energia
e pagar menos na conta

A

cidadania é um conjunto de atitudes, como participar da coletividade assumindo direitos e
deveres; utilizar os recursos disponíveis de maneira responsável e segura; e se beneficiar de produtos e serviços adequando seu
consumo ao orçamento. Essas possibilidades estão se tornando concretas para muitos cariocas a partir da
atuação da Light em comunidades
do Rio de Janeiro.
Por meio do Projeto Comunidade Eficiente VI, famílias de baixo
poder aquisitivo estão aprendendo a
usar de forma racional a energia de
suas residências. Com investimentos
iniciais calculados em R$ 48 milhões,
podendo chegar a R$ 54 milhões, as
ações do projeto contemplam melhorias nas instalações elétricas das ca-

Conheça os números do
Projeto Comunidade
Eficiente VI
• Substituição de 490 mil lâmpadas
incandescentes por fluorescentes
compactas.
• Troca de 31 mil refrigeradores obsoletos
por novos com Selo Procel de Eficiência
Energética.
• Regularização de 40 mil ligações
clandestinas.
• Reforma das instalações elétricas de
4,5 mil residências em estado precário
de uso e segurança e melhorias
elétricas em creches e associações de
moradores.
• Realização de 47 mil ações educativas:
palestras, oficinas, eventos, visitas
domiciliares, caminhão planeta energia.
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sas com risco elétrico, eliminação de
ligações clandestinas à rede, substituição por equipamentos mais eficientes e ações educativas.
O segmento de baixa renda é
responsável por boa parte das perdas
comerciais na rede de baixa tensão,
gerando impacto tarifário significativo
nas contas dos consumidores regulares. Pesquisas também constataram
que, em áreas informais, apenas 10%
das residências possuem instalações
elétricas compatíveis com os padrões
técnicos exigidos. Em geral, são circuitos mal dimensionados, emendas
sem acabamento e paredes sem tomadas e interruptores, que geram
desperdício de energia e riscos para o consumidor. Assim, estão sendo executadas ações educativas associadas a melhorias nas instalações
internas das residências beneficiadas
pelo projeto.
A troca de refrigeradores é
uma medida fundamental para o su-

cesso desta iniciativa, pois, de acordo com o Censo de 2000 do IBGE,
94% das casas nas comunidades
do Rio de Janeiro possuem geladeiras. No entanto, na maioria das vezes, esses equipamentos são obsoletos ou chegam às residências
recondicionados. Geralmente, já estão com a vida útil vencida, sem borracha de vedação, com motores enferrujados e até sem porta, elevando
o consumo e o desperdício de energia. Neste projeto, está prevista a
substituição de mais de 31 mil refrigeradores Classe A do Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE), superando a meta inicial em 55%.
A substituição de 490 mil lâmpadas incandescentes por compactas de 15W com Selo Procel também
merece destaque, pois supera em
63% a quantidade de lâmpadas previstas para serem substituídas. Elas
gastam três vezes menos energia
que as de 60W, produzem o mesmo

Presidente da Light, Jerson Kelman, entrega novos refrigeradores em
comunidade do Rio

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A partir da esquerda, crianças aprendendo sobre energia elétrica; cartilhas
utilizadas como apoio às ações educativas; e técnico de empreiteira
normalizando uso de energia

nível de iluminação no ambiente e duram seis vezes mais.
A Light também vem reformando as instalações elétricas de
4,5 mil residências e instituições
beneficentes, substituindo condutores inadequados, reparando
emendas incorretas e instalando
tomadas e interruptores.
Além disso, estão sendo
normalizados cerca de 40 mil clientes clandestinos. Por meio da instalação de padrão de entrada conforme padronização existente, a
situação dessa clientela passa a
ser regular.
O projeto oferece ainda
oportunidade de trabalho para jovens das próprias comunidades,
treinados e contratados para serem

multiplicadores do conhecimento.
Eles visitam os domicílios e orientam as famílias sobre a melhor maneira de utilizar a energia elétrica,
alertando sobre os cuidados durante o uso de energia e prevenindo acidentes. Nessas visitas, são
apresentados aos clientes as possibilidades de redução de consumo com a mudança de hábitos. A
Light entende que a educação deve ser um processo contínuo.
As atividades de conscientização sobre o uso eficiente de
energia elétrica e redução do consumo também vêm sendo desenvolvidas em creches e associações de moradores. As melhorias
nas instalações visam a reduzir o
desperdício e fazer com que essas

instituições tenham condições de
pagar a conta de luz.
Todas as medidas adotadas
pelo projeto podem gerar uma economia de energia superior a 62,8
bilhões de kWh por ano nas comunidades. Essa quantidade de energia economizada é suficiente para atender o consumo residencial
de uma cidade com cerca de 110
mil habitantes, o que corresponde,
aproximadamente, à população do
município de Resende.
Mais troca de geladeiras
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Aprendizado que começa cedo
Light investe em projeto que educa crianças
para uso responsável de energia elétrica

A

Light defende a ideia de que
consumo responsável de energia se aprende ainda criança.
Por isso, quer oferecer aos estudantes do Rio de Janeiro um
espaço onde poderão ter contato, de
forma lúdica e interativa, com diversos temas ligados à energia elétrica.
O local receberá o nome de Museu
da Energia e será instalado no Centro Cultural Light, na Avenida Marechal Floriano, entre a sede da Light e
o Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro.
Grande parte do programa educativo será viabilizada com recursos do
Programa de Eficiência Energética da
companhia.
O lazer inteligente será uma
característica marcante do empreendimento cultural. A parte externa ao Museu já está pronta. Há um
playground temático, com brinquedos
e experimentos lúdicos que abordam
noções científicas básicas.

No seu interior, o Museu da
Energia abrigará 30 experimentos, entre eles “Casa Eficiente” e “Jogo da
Energia Eficiente”, que têm como objetivo conscientizar e educar alunos,
professores e familiares sobre o consumo responsável de energia elétrica.
Para facilitar o aprendizado e fixar o
conhecimento, a tecnologia será uma
aliada. Os estudantes terão acesso
às informações por meio de maquetes, jogos e painéis eletrônicos. Além
da área de exposição, o Museu possuirá também um auditório.
Por ano, a Light terá como meta levar 80 mil alunos, professores e
público em geral para visitar o Museu
da Energia. Anualmente, o Centro
Cultural Light já recebe 20 mil estudantes no circuito de visitação escolar. Os professores serão estimulados
a visitar o Museu, preferencialmente
antes dos alunos, para melhor capacitação e assimilação dos
conceitos.

Cada aluno visitante vai ganhar
um exemplar da Revista do Museu
da Energia para reforçar o aprendizado dos experimentos. As revistas vão
abordar temas como sistema elétrico,
dicas de economia, conta de luz, segurança na rede, direitos e deveres
do consumidor, entre outros. Além
das publicações impressas, os estudantes também poderão ter acesso
ao material didático pelo site do Museu da Energia, assim como atividades lúdicas e jogos relacionados ao
tema energia elétrica.
O Programa Educativo do Museu da Energia, com investimento calculado em R$ 3,3 milhões em
três anos no âmbito do Programa de
Eficiência Energética, também prevê
a implantação do Light nas Escolas,
que utiliza a metodologia Procel nas
Escolas. Cerca de 450 instituições de
ensino da rede pública do Rio de Janeiro serão beneficiadas. O trabalho
educativo, já em andamento, é eficaz
porque possui relação direta com a
mudança de hábitos de alunos, professores e familiares. A meta é atingir
180 mil estudantes durante três anos
de projeto.
A implantação do Light nas
Escolas está sendo realizada em
parceria direta com a Secretaria
Estadual de Educação. As escolas
serão estimuladas a visitar o Museu
da Energia.
As obras do Museu estão em
andamento. Metade da área de exposição será inaugurada ainda em
2010. A outra metade no 1º semestre
de 2011.
Alunos visitantes ganharão revistas
para fixar melhor o conhecimento
sobre o tema energia
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Na Praça Negrão de Lima, ao
lado do Prédio da Light, será
instalado o Museu da Energia

Casa
Eficiente

Jogo da
Energia Eficiente

Vamos entender
a conta de Luz

Casa cenográfica dividida em
cômodos com aparelhos e
equipamentos
eletroeletrônicos interativos.
Será dado enfoque a
mudanças de hábitos e
também esclarecimentos
sobre o selo Procel.

Competição tipo quiz que
estimulará a fixação dos
conceitos apresentados
durante a visita ao museu.

Informações sobre os
campos que compõem a
conta de luz e simulador
de consumo. Haverá uma
vitrine com um acervo de
medidores.

Conheça alguns experimentos do Museu da Energia
NOVembrO 2010 •
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Mais água para o Rio de Janeiro
Projeto resolve problema do sistema de lavagem de filtros
e possibilita à CEDAE ampliar atendimento à população

N

ada menos que 18,4 milhões
de kWh por ano. Essa é a
quantidade de energia economizada pelo projeto de eficiência energética na estação
de tratamento de água da CEDAE
GUANDU. Essa energia é suficiente
para atender o consumo residencial
de uma cidade com, aproximadamente, 32 mil habitantes, o que corresponde ao tamanho da população
do município de Vassouras.

Números estimados
do projeto
• Eliminação do bombeamento de
1.400 l/s de água a 110 m de altura.
• Instalação de 10 válvulas de Ø 800mm
e de 6 válvulas de Ø 1200mm.
• Substituição de 120 válvulas de
Ø 600mm e de 72 válvulas de Ø 560mm.
• Substituição de 7 conjuntos motobomba
(4 de 75 cv e 3 de 250 cv).
• Instalação de instrumentação e
automação para que o sistema funcione
no modo automático.
• Redução de demanda na ponta: 2.200 kW.
• Economia de energia: 18.400 MWh/ano.
• Investimento: R$ 20 milhões.
• Economia esperada: R$ 3,4 mi por ano.

Alternativamente, 3,7 bilhões
de litros de água por mês poderão
ser disponibilizados pela CEDAE
para mais 200 mil famílias. Isso sem
precisar fazer novos investimentos ou mesmo tratar um litro a mais
de água. A explicação é simples:
o Programa de Eficiência Energética da Light resolveu um problema
antigo de vazamento na estação de
tratamento, dando à CEDAE a oportunidade de escolher entre reduzir
seu consumo de energia ou ampliar
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a distribuição de água tratada para
a população carioca.
O projeto Eficiência Energética – CEDAE GUANDU aprimorou a
eficiência energética na Estação de
Tratamento de Água do Guandu ao
modernizar válvulas e grupos de
motobombas utilizados nos sistemas de retrolavagem dos filtros. O
vazamento de água nesses equipamentos fez com que a CEDAE
passasse a utilizar cerca de 1.400
litros por segundo do Reservatório
de Marapicu para manter o índice
de velocidade de lavagem dos filtros. Parte da água do reservatório,
apta ao consumo, estava, na verdade, sendo utilizada para resolver um problema técnico, enquanto poderia beneficiar a população
do Rio de Janeiro.
O Reservatório de Marapicu
localiza-se a 110 metros acima da
estação de tratamento. A água tratada é bombeada para o reservatório e permanece lá até ser distribuída. Para compensar a redução
na pressão causada pelos os vazamentos, a CEDAE construiu uma
adutora para retornar com 1.400 litros por segundo de água, os quais
já haviam sido tratados e enviados
ao reservatório. A solução encontrada pela CEDAE passou a gerar
desperdício de energia, uma vez
que a água tratada era bombeada
para o Reservatório de Marapicu e
retornava para auxiliar na retrolavagem dos filtros, em vez de ser distribuída para o sistema de abastecimento do Rio de Janeiro.
O objetivo do projeto era, justamente, fazer com que a CEDAE
deixasse de demandar 2,2 MW de
potência no envio de 1.400 litros

por segundo para o Reservatório de
Marapicu. Essa medida vai promover uma economia de energia de
18,4 GWh/ano, usada no bombeamento da água. Em reais, a CEDAE
vai deixar de gastar R$ 3,4 milhões
por ano. A solução encontrada pela Light foi substituir 192 válvulas e
instalar 16 novas. Sete conjuntos
motobombas também foram trocados por novos. Além disso, houve
o processo de automação da lavagem dos filtros e foram instaladas
bombas reservas, antes não existentes, aumentando a segurança
operacional.
Agora, sem precisar utilizar a
água para ajudar na limpeza dos
filtros, a CEDAE tem duas opções.
Pode enviar ao reservatório apenas
a quantidade de água que de fato
é distribuída atualmente, excluindo
aquela que era enviada e retornada
para a lavagem dos filtros, consumindo menos energia. Ou aumentar a quantidade de água distribuída, gastando a mesma energia de
antes. Adicionalmente, segundo
a CEDAE, o projeto proporcionou
um ganho de 500 l/s, o suficiente
para abastecer uma cidade do tamanho de Nilópolis, podendo chegar a 1.000 l/s.
O uso racional e responsável
da água é fundamental para o futuro da humanidade, já que fatores como o crescimento demográfico, a
mudança na intensidade do consumo e o desenvolvimento das atividades humanas implicam maior pressão sobre os mananciais existentes.
Segundo a Organização das Nações
Unidas (ONU), no Século XX, o uso
da água cresceu duas vezes mais
rapidamente do que a população.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Maior estação de
tratamento de água
do mundo

Vista aérea de Guandu e detalhes da reforma no sistema de retrolavagem dos filtros

A Estação de Tratamento de Água
do Guandu (ETAG) foi incluída
no Guinness Book, O Livro dos
Recordes, como a maior estação
de tratamento de água do mundo
em produção contínua. É uma das
principais obras de engenharia do
Século XX no Brasil. A certificação
do Guinness, obtida pela CEDAE
em fevereiro de 2007, evidencia
a valorização internacional da
engenharia brasileira. Inaugurada em
1955, a ETAG produz cerca de 43 mil
litros por segundo, aproximadamente
o triplo da capacidade inicial. Isso
significa que há mais de 112 bilhões
de litros saindo mensalmente da
ETAG, quantidade suficiente para
abastecer uma população de 9
milhões de pessoas na região
metropolitana do Rio de Janeiro.

NOVembro 2010 •

11

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Ginásio da Prefeitura
de Volta Redonda com
o sistema Solatube

Luz que cai do céu
PEE implanta sistema de iluminação natural através de
energia solar em ginásio de Volta Redonda
e reduz consumo em 86%

A

energia solar é cada vez mais
uma alternativa, principalmente
por não causar danos ao meio
ambiente e ser mais econômica. A Light pesquisa o assunto e
desenvolve projetos na área. Por meio
do Programa de Eficiência Energética
(PEE) modernizou o um ginásio da prefeitura de Volta Redonda, cidade localizada na Região Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro, mesclando luz
natural e artificial, promovendo o uso
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eficiente da energia elétrica através de
um sistema híbrido de iluminação.
A iniciativa reduziu o consumo
de energia elétrica em um local que
precisa de iluminação até mesmo durante o dia, sendo este um dos principais componentes de consumo elétrico anual. Anualmente, o ginásio vai
economizar 241,98 MWh. A redução
de demanda na ponta foi de 29,99 kW.
Por ano, a prefeitura vai reduzir cerca de
R$ 58 mil na conta de luz.

O sistema Solatube capta, conduz e espalha a luz pelo ambiente de
forma homogênea. Considerado o
mais avançado conceito mundial de
difusão de luz natural em espaços interiores, o Solatube retransmite os raios
solares com extrema eficácia, absorvendo 99,9% dos raios ultravioleta e
minimizando a transferência de calor.
Um único Solatube é capaz de iluminar
uma área de até 33 metros quadrados,
mesmo com tempo nublado.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Princípio de funcionamento do sistema Solatube: captação e difusão da luz solar

No Ginásio Ilha São João de
Volta Redonda, a Light instalou um
sistema híbrido de iluminação, com
luminárias tradicionais e com as
que utilizam luz natural. O local era
composto por 112 luminárias com
lâmpadas de vapor metálico de
400 W e reatores eletromagnéticos
com alto fator de potência. Com R$
262 mil de investimento, foi possível
substituir essas 112 luminárias por
outras 52 mais eficientes de vapor

metálico de 400 W e 72 luminárias
com iluminação natural Solatube.
Desenvolvido para conduzir
de maneira eficiente luz solar através de um domo prismático com filtro UV, a tecnologia Solatube utiliza
tubos de alumínio com o único material 99,7% reflexivo no mundo, que
lhe dá a máxima pureza de luz natural, podendo inclusive iluminar até
15 metros de distância sem provocar perda de eficiência.

As luminárias de vapor metálico
são da Faeber ROMA de 400 W MHTE.
Por terem sua quantidade reduzida pela
metade, proporcionam 50% de redução
na conta de energia elétrica e no consumo no horário de ponta, além das economias com o custo da demanda evitada. A luminosidade total é de 30% a 50%
maior. As luminárias utilizam reator eletromagnético e capacitor para correção de
fator de potência, além de Isolação classe CL1 e grau de proteção IP65.
NOVembro 2010 •
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Mais segurança para pacientes
Modernização do sistema de ar condicionado do centro
cirúrgico do Hospital Universitário Pedro Ernesto
reduz riscos de infecção

U

m centro cirúrgico de primeiro mundo para a população do
Rio de Janeiro, com índices baixíssimos de contaminação hospitalar. É o que o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) pode
oferecer aos cariocas após a conclusão do projeto que melhorou a eficiência dos sistemas de ar condicionado
e modernizou a iluminação. O investimento total foi de R$ 2,2 milhões.
O condicionamento ambiental
do HUPE se dava por aparelhos de
janela já obsoletos, e o ar era captado diretamente do exterior, sendo insuflado nas salas de cirurgia sem nenhum tratamento adicional. Nas salas
de apoio, a situação era idêntica. O ar
passava pelas portas das salas, resfriando o corredor e as áreas de acesso. Nessas condições, o hospital era

fonte potencial de infecção para pacientes operados, profissionais, visitantes e moradores do bairro Maracanã, onde está localizado o HUPE.
A Light instalou um sistema
central automatizado e isolou as salas
de cirurgia por meio de uma antecâmara mantida sob pressão negativa.
As demais áreas, ao contrário, ficaram sob pressão positiva, evitando a
contaminação cruzada do paciente
e do meio ambiente. O ar admitido e
exaurido agora é tratado com lâmpadas de radiação ultravioleta, com eficácia superior a 99% no combate a
vetores de infecção, como parasitas,
bactérias ou vírus.
Os setores do centro cirúrgico foram atendidos com chillers
resfriados a ar de 100 TR e 70 TR
(Toneladas de Refrigeração), distri-

buídos para diversos fan-coils nas
salas, substituindo os aparelhos
de ar condicionado de janela. Além
dos chillers, foram necessárias quatro
bombas de água gelada e 21 fan-coils.
A economia de energia proporcionada com a instalação dos chillers foi de
1,23 milhões de kWh por ano e a redução de demanda na ponta foi de
27,54 kW.
Outra melhoria se deu na manutenção. Antes, os técnicos precisavam passar pelas salas de cirurgia
para fazer os reparos. Agora, o acesso é externo, reduzindo ainda mais os
riscos de contaminação e facilitando
o trabalho dos profissionais.
O sistema de iluminação
também foi totalmente modernizado, dotado de luminárias de alto rendimento e lâmpadas mais efi-

Sistema de ar condicionado (chiller) mais eficiente e menos propenso a infecções hospitalares
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ANTES

Instalação ineficiente, utilizando sistema de ar condicionado de janela

cientes. Ao todo, 199 pontos de luz
com lâmpadas de fluorescentes tubulares de 20 W e 40 W foram substituídas por outras de 16 W e 32 W,
respectivamente. A economia anual
de energia foi de 57,76 MWh, com
uma redução de demanda na ponta
de 6,59 kW.

O projeto gera grande benefício social, devido à cobertura assistencial do HUPE, que é de um milhão de habitantes, e ao fato de ser
um hospital universitário, que tem o
ensino e a pesquisa inseridos na rotina de atividades, tornando-o polo de descobertas e inovações na

área médica e contribuindo para
a melhoria da qualidade do atendimento oferecido pelas instituições de saúde. O HUPE é, atualmente, considerado um centro
de excelência e referência para
o estado do Rio de Janeiro nas
áreas de ensino e saúde.

DEPOIS

Estrutura projetada em cima do telhado para suportar o novo sistema
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Sinalização mais
eficiente e segura
Sinais de trânsito com lâmpadas
LED trazem muitos benefícios para
motoristas e pedestres do Rio

P

ense em um sistema semafórico com o consumo de 1.439,41
MWh por ano. Agora, imagine
outro com apenas 94,51 MWh
no mesmo período. O que você imaginou existe e já é realidade no
Rio de Janeiro. Com R$ 1,38 milhão, o
Programa de Eficiência Energética da
Light melhorou a eficiência de 1.333 sinais de trânsito ao trocar lâmpadas incandescentes por LED, tecnologia que
traz uma grande economia de energia, aliada à alta confiabilidade, maiores condições de segurança, menores
custos de manutenção e maior visibilidade em condições adversas.
O Projeto de Eficiência Energética no Sistema Semafórico da Cidade
do Rio de Janeiro, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de
Transportes (SMTR) modernizou semáforos em vários pontos do município, substituindo módulos constituídos de lâmpadas incandescentes por
lâmpadas LED. Além da economia de
energia, trouxe benefícios para a Companhia de Engenharia de Tráfego do
Rio de Janeiro (CET-Rio), reduzindo a
manutenção e aumentando a confiabilidade, e para motoristas e pedestres, como, por exemplo, maior visibi-

16 • NOVembrO 2010

lidade em condições adversas e mais
segurança, pois, se um LED apagar, a
sinalização continua sendo feita pelos
demais LED’s do conjunto.
Atualmente, o sistema do Rio
de Janeiro é composto por 22.424
blocos semafóricos instalados, total
que considera blocos principais, repetidores e de pedestres. Os blocos
semafóricos veiculares principais utilizam lâmpadas de 100W, enquanto
os repetidores e de pedestres usam
lâmpadas de 60W. A legislação em
vigor determina que, em toda intersecção onde se faz necessária a sinalização semafórica, é obrigatória
a instalação de um bloco semafórico veicular repetidor, além do bloco
principal, para garantir a duplicidade de informação caso uma lâmpada esteja queimada. Porém, após levantamentos da Secretaria Municipal
de Transporte, foi identificada a existência de um número considerável
de intersecções com dois blocos repetidores, além do bloco principal, o
que provocava desperdício de energia. Por isso, inicialmente, o objetivo
do projeto da Light era substituir por
lâmpadas LED 1.333 sinais repetidores em duplicidade, transformando-

-os em blocos principais.
Entretanto, por restrições técnicas, só conseguiu fazer isso com 904.
O restante (429) teve as
lâmpadas trocadas, mas
permaneceram com a
função de repetidor.
A economia anual de energia da CET-Rio, empresa vinculada a
SMTR que cuida do trânsito na cidade, será de 1.344,90 MWh, o que corresponde a um índice de redução de
desperdício de 93,4%. O sistema atual
está muito mais eficiente do que o anterior. Antes, 904 blocos principais utilizavam lâmpadas de 100W e 429 repetidores, lâmpadas de 60W. Agora,
todos eles estão com LED, cuja potência unitária máxima é de 8,5W, o que
explica tamanha redução no consumo de energia elétrica. A demanda na
ponta também foi reduzida de 164,32
kW para apenas 11,33 kW, uma diferença de 152,99 kW, o que corresponde a 93,1%. Outro ganho para a SMTR
é na manutenção, pois as lâmpadas
LED duram cerca de 50 mil horas, enquanto a vida útil das incandescentes
é de apenas 8 mil horas, devido ao filamento reforçado.

