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Mensagem
do presidente
É muito satisfatório para nós dividir este segundo número da Revista de Eficiência Energética da Light com nossos clientes,
empregados, parceiros e demais
stakeholders. Os resultados do Programa de Eficiência Energética da
companhia merecem destaque e é
extremamente gratificante acompanhar depoimentos de pessoas, empresas e órgãos públicos que vêm
se beneficiando dos projetos do
PEE nos últimos anos.

de ar condicionado e iluminação de
hospitais federais, estaduais e municipais, por exemplo, a Light está fazendo com que a sociedade se beneficie duplamente. Como paciente,
usufrui estruturas de atendimento de
saúde mais modernas e eficientes;
como contribuinte, vê economia de
recursos públicos na redução dos
gastos com energia elétrica.

Isto porque o Programa de
Eficiência Energética da Light tem
um objetivo muito claro: desenvolver projetos que beneficiem toda
a sociedade, uma vez que o cliente da Light paga, dentro da tarifa de energia, uma parcela que é
destinada a projetos de eficiência
energética e educação para consumo consciente.

É por meio do PEE que a
Light também pode atuar, junto com
os governos federal, estadual e municipal, nas comunidades cariocas que estão sendo pacificadas.
Agora, podemos fortalecer o nosso pacto com os clientes de baixo
poder aquisitivo. De um lado, oferecemos energia de qualidade e incentivamos o consumo racional e
eficiente. De outro, esses consumidores honram seu compromisso e
pagam a conta de luz em dia.

O Programa está atuando em
diversas frentes, entre elas o Poder
Público. Ao substituir os sistemas

O PEE tem avançado tanto que não pensa apenas na perda de energia, mas em criar so-

luções que possam gerar renda
e dar aos clientes das áreas pacificadas condições de pagar pelo serviço oferecido pela Light. Um
exemplo é o Light Recicla. A proposta do projeto é conceder descontos na conta de luz em troca do
lixo reciclável. Acreditamos muito
neste projeto. Soluções inovadoras como esta fazem parte do dia
a dia da companhia.
Os números demonstram o
quão eficiente o PEE tem sido. Em
2010, a ANEEL previu investimentos obrigatórios de R$ 27,5 milhões, mas foram destinados R$
63,5 milhões no total. Nossa previsão para o plano de investimento 2011/2012 é da ordem de R$
70 milhões para projetos de baixo
poder aquisitivo e R$ 46 milhões
para os demais projetos.
Boa leitura a todos,
Jerson Kelman
Presidente da Light
agosto 2011 •
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Sustentabilidade também
é poder pagar a conta
Superintendente da Light destaca educação para
o consumo eficiente e parceria com poder público:
“PEE é mais bem-sucedido em áreas pacificadas”

P

romover a eficiência energética
e, simultaneamente, levar conforto e benefícios para a população das áreas de concessão
da Light. É dessa maneira que
o superintendente de Relações Institucionais da companhia, Eduardo
Camillo, define as metas do Programa de Eficiência Energética (PEE)
para os próximos dois anos. Desde
2007 à frente do PEE, Camillo ressalta a evolução da Light, que, nos primórdios do programa, realizava, na
maioria dos projetos, ações de iluminação pública, mas, atualmente, aposta fortemente em soluções
e produtos inovadores. Nesta entrevista, ele fala de projetos, desafios e
resultados obtidos pelo Programa na
última década.

Só conseguimos efetivamente
fazer com que as ações se
concretizem da forma como estão
previstas na legislação com a
presença do poder público.

Revista de Eficiência Energética:
De que forma a Light encara a obrigatoriedade de aplicar 0,5% da Receita Operacional Líquida em programas de eficiência energética?
Eduardo Camillo: A Light encara como uma oportunidade de melhorar as instalações elétricas dos seus
clientes, de forma que tenham, além
de todos os benefícios da eficiência energética, condições de pagar
a conta de luz. Por isso, a Light direciona seus investimentos em duas
grandes linhas de atuação: poder público, para retornar em benefícios para a população, e comunidades pacificadas, onde é possível trabalhar o
uso eficiente de energia. São projetos
voltados, sobretudo, para saneamento, educação e saúde. Em hospitais
públicos, por exemplo, melhoramos
a iluminação e modernizamos o sistema de ar condicionado. No programa voltado a comunidades de baixo
poder aquisitivo, trocamos geladeiras e lâmpadas por outras mais eficientes e reformamos as instalações
elétricas, adequando as condições
dos moradores para que possam ter
um consumo de energia elétrica pelo
qual possam pagar.
agosto 2011 •
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Além do
Comunidade
Eficiente, que é,
sem dúvida, o
maior de todos
os projetos, o
segundo mais
relevante até o
momento é o
Cedae Guandu,
com R$ 20
milhões investidos.
8 • agosto 2011

REE: Cada vez mais, a Light tem
fortalecido os laços com o poder
público do Rio de Janeiro para
viabilizar a execução dos projetos. Um exemplo é o Comunidade
Eficiente, que segue o rastro das
UPPs. Até que ponto essa parceria com o governo é importante
para o PEE?
Camillo: É extremamente importante. Só conseguimos efetivamente fazer com que as ações se concretizem
da forma como estão previstas na legislação com a presença do poder
público. Também entramos em outras comunidades, mas a prática está
nos mostrando que somos muito mais
bem-sucedidos em áreas pacificadas.
O governo apoia nossos projetos porque a Light tem sido pioneira em todas essas ações. Primeira a ser pacificada, a comunidade Santa Marta teve
suas instalações melhoradas e ganhou
ruas com nomes. Hoje em dia, as correspondências são entregues na casa

do cliente. Isso é cidadania e respeito.
Também no local, criamos o Light Recicla, projeto por meio do qual os moradores trocam lixo reciclável por descontos na conta de energia.
REE: Por que o PEE destina
mais da metade dos investimentos em ações de eficiência energética para a população de baixo poder aquisitivo?
Camillo: Cumprimos a lei, mas não é
só ela que nos move. Queremos realmente levar cidadania para essa parte
da população, promovendo a educação do consumo eficiente da energia
elétrica e fazendo com que as pessoas se preocupem não apenas com
o valor da conta, mas também com
a preservação do meio ambiente e
com o consumo consciente.
REE: Como o PEE está lidando
com as mudanças introduzidas
pela Lei 12.212/10 em relação às
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ações para comunidades de baixo poder aquisitivo?
Camillo: De fato, a lei fixou em 60% o percentual a ser investido em ações para a
população de baixo poder aquisitivo, ampliando em 20% o valor mínimo de investimentos estabelecidos pela Agência Nacional de energia elétrica (ANeeL). Além
disso, criou uma condicionante que determina a aplicação desses recursos somente em clientes que possuam o benefício social do governo, ou seja, o Nis
(Número de identificação social). esse é um desafio enorme para a Light.
Dos 700 mil moradores de baixa renda,
no rio de Janeiro, somente 35 mil estão cadastrados com o benefício da tarifa social na empresa. estamos tentando vencer essa barreira por meio de um
convênio com a Prefeitura para prospectar nessas comunidades pessoas que
atendam aos critérios do Nis. elas podem ser beneficiadas com a tarifa social
e, consequentemente, com as ações do
Comunidade eficiente. Já para atender

aos consumidores sem o Nis, estamos
desenvolvendo o Projeto residencial.
REE: Desde que foi criado, em
1999, o PEE já realizou 151 projetos, com um investimento total de
R$ 273,1 milhões. Quais o senhor
considera os maiores e mais importantes até o momento?
Camillo: Além do Comunidade eficiente, que é, sem dúvida, o maior de
todos os projetos, o segundo mais
relevante até o momento é o Cedae
Guandu, com r$ 20 milhões investidos. em seguida, vem o projeto da
ufrJ, em que foram modernizadas
todas as instalações de iluminação e
ar condicionado nos campi do fundão e da Praia Vermelha. outro projeto importante foi a reforma de todo o
centro cirúrgico, iluminação e ar condicionado do Hospital universitário
Pedro ernesto. em fase de diagnóstico, temos a fiocruz, que também será um projeto de grande importância.

Cada kW não
desperdiçado
é um kW que
não precisa
ser gerado. Por
menor impacto
que exista na
geração da
energia – como
é o caso da
Light, sempre se
discutirá algum
tipo de dano
ambiental.
agosto 2011 •
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REE: Desenvolver projetos de eficiência energética passa, muitas vezes, pelo desenvolvimento
de produtos e soluções inovadores. Como o PEE da Light encara
a questão da inovação?
Camillo: A importância dada à inovação é uma característica marcante do
PEE da Light. A tendência é aplicar os
recursos da tarifa em projetos já consagrados, aquilo que comprovadamente funciona bem e proporciona
economia. Apostar em ideias novas
é sempre mais arriscado, mas a Light
vai em frente. Tanto que fomos indicados para desenvolver o projeto de um
controlador digital de temperatura no
Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
Ao receber o projeto, a ANEEL imediatamente se lembrou da Light, que é
reconhecida como uma empresa com
vocação para inovar. Outro exemplo é
o Projeto de Iluminação Natural Solatube, que ninguém queria desenvolver
por não acreditar nos resultados. Agora vamos começar a trabalhar em um
controlador mais eficiente para a temperatura da água nos chuveiros.
REE: A economia total de energia
decorrente desses 151 projetos
realizados é de 500,46 GWh/ano,
o que equivale a, aproximadamente, 2,6% do consumo do mercado regulado da Light em 2010.

É um esforço
enorme, mas
esperamos ter
outro panorama
no Rio de Janeiro
daqui a dois
anos. Será uma
cidade muito
mais eficiente em
energia elétrica.
10 • agosto 2011

Como o senhor avalia a evolução
do PEE desde a sua criação e os
benefícios gerados?
Camillo: O Programa de Eficiência
Energética evoluiu de ações simples
de iluminação pública, que envolviam
basicamente a troca de lâmpadas e
luminárias, até chegar aos projetos pilotos, como a iluminação pelo Solatube e o controlador de temperatura
dos chuveiros, que beneficiará muito
as comunidades, já que todas utilizam
chuveiros elétricos. Isso demonstra a evolução de ações simples para ações inovadoras e mais complexas. Quanto aos benefícios, é preciso
ressaltar que sempre desenvolvemos
os projetos pensando na população.
Uma prova disso é o Kit Retrofitting de
Refrigeradores. Identificamos nas comunidades de baixa renda que, em
certos casos, o morador não deseja se desfazer de sua geladeira antiga para receber uma nova. Desenvolvemos, então, um kit que promove a
eficiência energética ao trocar peças
da geladeira obsoleta, além de substituir o gás. O cliente continuará com o
mesmo eletrodoméstico, só que modernizado e mais eficiente.
REE: A palavra de ordem deste
século é sustentabilidade. Como
o senhor avalia a contribuição dos
projetos de eficiência energética
no desafio de preservar os recursos do nosso planeta?
Camillo: Eficiência energética é a essência do consumo sustentável. Vou
dar um exemplo muito claro: não
adianta simplesmente colocarmos
um medidor de consumo de energia nas residências das famílias de
baixa renda que antes não tinham o
consumo auferido por questões de
segurança pública. Isso não seria
sustentável. O nível de desperdício
os levaria a uma conta que não conseguiriam pagar e, no mês seguinte,
teríamos que cortar a energia. Desse
modo, ao efetuar trocas de geladeiras e de lâmpadas, reforma elétrica e

até mesmo orientação educacional,
o PEE torna esse novo consumidor
sustentável. Cada kW não desperdiçado é um kW que não precisa ser
gerado. Por menor impacto que exista na geração da energia – como é o
caso da Light, sempre se discutirá algum tipo de dano ambiental.
REE: Falando de futuro, quais
os desafios e objetivos estratégicos do Plano de Investimentos do Programa de Eficiência
Energética da Light para o biênio
2011-2012? E qual o papel da Coordenação do PEE para o cumprimento dessas metas?
Camillo: Os desafios são enormes,
porque a companhia decidiu aplicar
todos os recursos disponíveis neste biênio de maneira que, em 2012,
tenham sido totalmente utilizados.
Os recursos continuarão entrando,
apenas deixaremos de ter um estoque em caixa. Pela legislação vigente, não seria necessário realizar esse gasto, mas é uma orientação da
diretoria da Light depreender esforços para promover a eficiência no
estado do Rio de Janeiro e o conforto da população. O objetivo estratégico é justamente cumprir as metas da ANEEL na aplicação dos 60%
em projetos de baixa renda e 40%
nos demais. Já o papel da Coordenação é fundamental. Nosso trabalho é identificar e adequar os projetos à regulamentação da ANEEL e
coordenar as ações das áreas executoras, que são duas: uma voltada para os projetos de baixo poder
aquisitivo e outra destinada aos demais projetos. Estamos indo além do
que manda a legislação, até mesmo
visando aos grandes eventos esportivos que acontecerão no Rio de Janeiro em 2014 e 2016. É um esforço enorme, mas esperamos, no final
de 2012, ter outro panorama na cidade. Acreditamos que, daqui a dois
anos, o Rio será muito mais eficiente
em energia elétrica.
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Compromisso com o
desenvolvimento sustentável
Light investirá R$ 116 milhões no Programa
de Eficiência Energética no biênio 2011/2012

S

ustentabilidade, palavra que
ganhou força neste novo milênio, é a melhor definição para os objetivos do Programa
de eficiência energética (Pee)
da Light. Atualmente, os projetos desenvolvidos pelo Programa vão muito além de ações voltadas para o uso
racional da energia elétrica e conservação de recursos não renováveis.
buscam, sobretudo, estimular novos
hábitos na população do rio de Janeiro: a promoção do uso eficiente e
o combate ao desperdício de energia
caminham lado a lado com a geração
de emprego e renda e a inclusão social. tudo isso mantendo a qualidade
dos serviços prestados aos clientes e
garantindo o bem-estar da sociedade.
Para realizar plenamente os objetivos do Pee no biênio 2011/2012,
a diretoria da Light aprovou um plano que prevê investimentos da ordem de r$ 116 milhões em eficiência
energética, sendo que r$ 70 mi-

lhões serão voltados aos consumidores beneficiados pela tarifa social
e r$ 6 milhões para os residenciais
de baixo poder aquisitivo que não
possuem o Número de identificação social (Nis). Dos r$ 40 milhões
restantes, parte já está comprometida com projetos em andamento, tais
como museu da energia e hospitais.
o restante será aplicado em projetos
já aprovados, como os da fiocruz
e Coca-Cola.
Por meio da Lei 9.991/2000, a
Agência Nacional de energia elétrica
(ANeeL) determina que concessionárias ou permissionárias de distribuição
de energia elétrica façam investimentos obrigatórios em eficiência energética. As companhias devem aplicar,
anualmente, o valor mínimo equivalente a 0,5% de sua receita operacional Líquida (roL) em programas
desse cunho. A obrigatoriedade, no
entanto, é vista pela Light como uma
oportunidade de promover a educa-

ção para um consumo responsável
e eficiente da energia elétrica, beneficiando, futuramente, o meio ambiente, o setor elétrico e a sociedade.
Projetos bem geridos,
metas atingidas
Desde que foi criado, em
1999, o Pee já realizou 151 projetos
de eficiência energética, com um investimento total de r$ 273,1 milhões.
A economia de energia decorrente
desses projetos é de 500,46 GWh/
ano, o que equivale a, aproximadamente, 2,6% do consumo do mercado regulado da companhia em 2010.
“A Light está investindo acima do mínimo anual exigido pela regulação, e
a quantidade de projetos desenvolvidos só vem aumentando. No momento, há 28 projetos em andamento”, revela o responsável pela gestão
do Pee, Antônio raad.
De fato, em 2010, o programa
concluiu dez projetos, com um inves-

Os gráficos mostram os investimentos mínimos obrigatórios exigidos
pela ANEEL e os previstos pela Light para o Plano de Investimentos
2011-2012 do Programa de Eficiência Energética.

Investimentos PEE 2011-2012
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timento de r$ 23,5 milhões de um total de r$ 63,5 milhões destinados a
todos os projetos de Pee. e, até junho deste ano, já haviam sido finalizados os projetos Comunidade eficiente Vi, Cedae Guaicurus, Cedae André
Azevedo, santa Casa de barra mansa,
Hospital Albert schweitzer e Gestão
energética municipal – conscientização de cinco prefeituras para gestão
eficiente de energia. “em 2010, as metas do Pee foram plenamente atingidas. Cumprimos tanto a meta regulatória do investimento mínimo exigido
pela ANeeL quanto o Plano de investimentos do Programa”, ressalta raad.
Prova de que a preocupação
da Light com a eficiência energética
está crescendo cada vez mais são os
investimentos realizados nos últimos
anos: de 2008 a 2010, os projetos do
Pee, juntos, produziram uma economia
de energia de 47,46 GWh/ano, o que
equivale ao consumo médio de, aproximadamente, 160 mil residências durante um ano. o investimento total da
Light, nesse período, foi em torno de
r$ 112 milhões, o que representa cerca de 40% de todos os investimentos
em eficiência energética realizados pela companhia nos últimos 11 anos.
Ao investir em projetos nas
áreas de saneamento, saúde, educação e bens públicos, a Light oferece
a seus clientes a oportunidade não

Humberto teski
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Equipe gestora do PEE: metas
plenamente atingidas em 2010

apenas de gerir de forma eficiente o
uso dos recursos energéticos, como
também a de reduzir o valor da conta de energia e dos gastos públicos.
o Projeto de eficiência energética em
Hospitais, por exemplo, promove a
modernização dos sistemas de iluminação e ar condicionado em unidades municipais, estaduais e federais.
Vale a pena citar também o projeto
realizado nas estações de tratamento da Cedae: Guandu, André Azevedo e Guaicurus. somente na estação
Guandu, com as ações implementadas para eliminar vazamentos e reduzir a perda de carga do sistema,
a economia de energia gerada foi de
18.314 mWh/ano, mais 2.963 m3/s
economizados de água. “o meio am-

biente é respeitado, e a população é
duplamente beneficiada: ganha em
qualidade nos serviços e na redução
de custos”, afirma o superintendente de relações institucionais da Light,
eduardo Camillo.
Recursos beneficiam
comunidades de baixa renda
mas o maior investimento realizado atualmente pelo Pee é, sem
dúvida, em projetos de baixo poder
aquisitivo. os beneficiados são famílias com renda de até três salários mínimos e um consumo mensal
de energia de até 220 kWh, que ganharam o direito de receber descontos de até 65% na conta de energia,
por meio da chamada tarifa social.

R$ 46 milhões

Demais projetos - R$ milhões
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há nove anos promove ações educativas com o intuito de transformar
hábitos de consumo de energia em
uso racional. o projeto ganhou impulso com a pacificação de comunidades em áreas de risco pela secretaria de estado de segurança do rio de
Janeiro e vem realizando a troca de
geladeiras antigas e lâmpadas incandescentes por novas mais eficientes,
além de melhorias nas instalações
elétricas internas das residências.
mas, se por um lado, a nova norma regulatória é bem-vinda para os beneficiados que já possuem o
Nis, por outro, representa um grande
desafio para o Pee: a maioria dos moradores das comunidades de baixa
renda ainda não é cadastrada e, pela
legislação, não poderia ser beneficiada com as ações dos projetos de eficiência energética. “Por causa da nova regra, que estipula essa distinção,
os moradores sem o Nis não podem
receber as geladeiras mais eficientes
doadas pelo Projeto Comunidade efi-

uma mudança fundamental
no marco regulatório foi a entrada em
vigor da recente Lei 12.212/2010, que
alterou a Lei 9.991/2000. A legislação
determina que o investimento mínimo
das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica
aplicado em programas de eficiência
para consumidores beneficiados pela tarifa social passasse de 50% para
60% dos recursos.
Com isso, os investimentos do
Pee voltados para esse segmento
aumentaram significativamente: apenas no Projeto Comunidade eficiente Vi, desenvolvido em 2009 e 2010,
o investimento foi de mais de r$ 57
milhões, valor que ultrapassa a soma
de investimentos de todas as fases
do projeto desde 2002. e a expectativa é de que esse valor chegue a r$
70 milhões no biênio 2011/2012.
o Programa contempla quatro projetos voltados para as comunidades de baixa renda. o mais tradicional é o Comunidade eficiente, que

Evolução da ROL x Investimentos PEE
Anualmente, 0,5% da Receita Operacional Líquida (ROL) da Light deve ser destinada
ao Programa de Eficiência Energética. No entanto, nos últimos anos, a companhia
tem superado esse percentual e investido muito mais em projetos da área.
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ciente. Como o compromisso da Light
com a sociedade vai além das determinações regulatórias, estamos trabalhando alternativas para beneficiar toda a comunidade”, adianta raad.
Área passa por
reorganização interna
internamente, cerca de 20 funcionários da Light estão envolvidos
nas atividades de coordenação do
Pee e nas de execução dos projetos
de eficiência energética.
segundo bruno Apostólico,
responsável pela implantação do novo sistema de gestão do Pee, os
processos serão informatizados para
que se tornem mais eficazes. “A implantação do novo sistema está em
fase final de adequação com o sAP.
os técnicos das áreas executoras
serão treinados para utilizarem o sistema como ferramenta para acompanhar os processos”, explica ele, que
destaca ainda a importância do detalhamento dos procedimentos para
acompanhar e elaborar todas as atividades de gestão.
Nos próximos meses, um mapeamento de processos estabelecerá procedimentos e regras para operacionalização dos projetos pelas
áreas executoras. “Daremos início à
revisão da iNo (instrução Normativa)
para os projetos de eficiência energética. o mapeamento adequado da
quantidade de processos e de trabalho permitirá o redimensionamento da
equipe na proporção das responsabilidades e das atividades exercidas”,
explica raad.
A reorganização interna não é
o único desafio a ser enfrentado pela área. será realizada uma auditoria
contábil e financeira dos 12 projetos
concluídos até o momento, já sob
os critérios do manual de orientação
dos trabalhos de Auditoria Contábil e
financeira dos Projetos de eficiência
energética e Pesquisa e Desenvolvimento, lançado pela ANeeL em janeiro de 2011.
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Símbolo de eficiência à vista
Selo Procel comemora 18 anos ampliando
leque de produtos contemplados

E

ste produto consome menos
energia”. A frase vem se tornando cada vez mais frequente e
conhecida por consumidores
acostumados a buscar economia, eficiência e segurança na aquisição de equipamentos. Não é para
menos: ela acompanha o selo Procel, que, desde a sua criação por decreto presidencial em 1993, tem sido
uma verdadeira bússola para os consumidores brasileiros no ato da compra. Garantia de produtos energeticamente eficientes e mais econômicos
dentro de cada categoria, o selo é
também uma prioridade para a Light
na escolha de equipamentos disponíveis no mercado.
em seu manual de eficiência
energética, a Agência Nacional de
energia elétrica (ANeeL) recomenda que as concessionárias de energia procurem utilizar em seus programas equipamentos com o selo, mas
a regulamentação vigente não explicita
a obrigação de tal prática. mesmo assim, produtos constantemente adquiridos pelos projetos desenvolvidos pelo Programa de eficiência energética
(Pee) da Light, tais como lâmpadas,
geladeiras, bombas, aparelhos de ar
condicionado e coletores solares, entre outros, trazem invariavelmente a
marca do Procel, já que consomem
menos energia, possuem qualidade
garantida e oferecem mais segurança.
o selo Procel de economia de
energia é um produto desenvolvido e
concedido pelo Programa Nacional
de Conservação de energia elétrica
(Procel), coordenado pelo ministério
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de minas e energia (mme) e executado pela eletrobras. No processo de
concessão do selo, a empresa conta
com a parceria do instituto Nacional
de metrologia, Normalização e Qualidade industrial (inmetro), executor do
Programa brasileiro de etiquetagem
(Pbe), cujo principal produto é a etiqueta Nacional de Conservação de
energia (eNCe). A eletrobras, por sua
vez, é parceira do inmetro no desenvolvimento do Programa brasileiro de
etiquetagem (Pbe).
somente em 2010, o selo
Procel foi responsável por mais de 6
bilhões de kWh economizados, representando 1,5% de toda a energia elétrica consumida no brasil naquele ano.
Cerca de 13 tipos de equipamentos já foram contemplados com
o selo, e a lista não para de crescer:
desde maio deste ano, as marcas
mais eficientes de bombas e motobombas, usadas para bombeamento hidráulico em residências, prédios
e condomínios, vêm estampando o
diferencial no mercado. mas quem
vê o selo afixado a um produto não
imagina o caminho percorrido pelo
Procel e pelo inmetro para oferecer
esse benefício ao consumidor. “É
um trabalho contínuo. Parece simples identificar os equipamentos que
consomem menos energia, mas há
um arcabouço muito grande envolvendo o processo”, assegura o gerente da área do selo Procel na eletrobras, rafael David.
os parâmetros a serem avaliados para cada equipamento são de-

Selo Procel,
presente nos
produtos
utilizados pelo
Programa
de Eficiência
Energética
da Light

terminados pelos Critérios específicos
para Concessão do selo Procel, presentes no regulamento do selo Procel de economia de energia - 2010.
e um bom exemplo desse processo
são as etapas realizadas para o próximo produto contemplado com o selo: os fornos de micro-ondas. os es-

Humberto Teski
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Emerson Salvador e Rafael David:
exigências maiores para concessão
do Selo Procel garantem eficiência
dos produtos avaliados

Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia (ENCE): produtos
contemplados com o Selo Procel são
caracterizados pela faixa “A”

tudos do Procel começaram há cerca
de dois anos. Após a contratação de
um laboratório idôneo, que comprou
os equipamentos, realizou ensaios e
identificou todas as marcas de fornos à venda no mercado, o Inmetro disponibilizou em consulta pública o regulamento para etiquetagem
dos fornos. “Estamos agora em fase
de recebimento e análise das contribuições proporcionadas pela consulta pública, e o próximo passo será identificar, a partir do regulamento
do Inmetro, os produtos mais eficientes, dentre aqueles já etiquetados, para receberem o Selo Procel até o final
deste ano”, explica David, acrescentando que os fornos de micro-ondas
contemplados poderão oferecer de
5% a 10% mais economia de energia.
Produtos cada vez mais eficientes
Além dos fornos de micro-ondas, a previsão é de que, ainda em

2011, ventiladores de mesa recebam
o Selo Procel e, ano que vem, centrífugas de roupas, televisores no modo ativo e luminárias com lâmpadas
de descarga e lâmpadas a LED também sejam contemplados. “Além dos
sinais de trânsito, já identificamos a
entrada no mercado de LEDs em luminárias para iluminação das ruas.
É um produto novo, e o LED, por si
só, é uma tecnologia eficiente. Por isso, lançaremos uma consulta pública
para etiquetagem de luminárias com
lâmpadas de descarga e lâmpadas a
LED. E, posteriormente, vamos estabelecer nossos critérios para conceder o Selo para aquelas mais eficientes”, antecipa David.
	Outros produtos, como chuveiros elétricos, lâmpadas tubulares, fornos de padaria e bebedouros, começaram a ser pesquisados
em 2011 e devem receber o Selo nos
próximos dois anos.

	O Selo Procel é um diferencial
de mercado e, portanto, apenas os
produtos caracterizados pela faixa
“A” na etiqueta do Inmetro são contemplados, representando cerca de
20% a 30% dos modelos de equipamentos avaliados. Segundo David,
o objetivo é estimular a indústria para que, a cada ciclo de avaliação, os
equipamentos se tornem cada vez
mais eficientes.
Para o gerente da Divisão de
Eficiência Energética do Procel, Emerson Salvador, a constante revisão das
exigências no processo de concessão do Selo é a grande responsável
pelo crescente aumento na eficiência
energética dos produtos avaliados.
“Com isso, atualmente, uma geladeira, por exemplo, consome 40% a menos do que aquelas fabricadas há 15
ou 20 anos”, comemora.
	Rafael David ressalta que a eficiência energética não é o único critéagosto 2011 •
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SELO PROCEL

Evolução das Categorias
O gráfico mostra a evolução das categorias na obtenção do Selo Procel. Em 1997, pouco mais de cinco produtos haviam sido
contemplados: refrigeradores de uma e duas portas e freezer vertical. Em 2010, o programa contabilizou 31 categorias. Entre os
últimos a adquirirem o Selo, destacam-se ventiladores, lâmpadas a vapor de sódio e refrigeradores de uma porta frost free. Esse
crescimento demonstra o interesse das empresas em tornar seus produtos mais eficientes do ponto de vista do consumo, para
receber o Selo e garantir participação no mercado consumidor.
35
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rio estabelecido para a concessão do
selo: são também avaliadas a qualidade e a eficácia do produto, bem
como a sua segurança. “No caso de
uma lavadora de roupas, só receberá o selo Procel aquela que, além de
economizar energia, seja eficiente na
economia de água, promova uma
boa lavagem e não dê choques no
usuário”, diz.
os critérios adicionais são
também levados em consideração
na hora de se conceder o selo às
lâmpadas compactas. Além de serem eficientes, a exigência é que tenham uma vida mínima de 6 mil horas. e, para refrigeradores, a partir de
janeiro de 2012, o Procel passará a
exigir que, além da eficiência energética, o gás de expansão da espuma
de isolamento seja ecologicamente correto, não agredindo a camada
de ozônio e nem contribuindo para o
aquecimento global.
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Parceria com as concessionárias
rafael David destaca a adesão que o selo Procel vem obtendo das concessionárias de energia
elétrica por intermédio dos programas de eficiência energética. “As
concessionárias são nossas parceiras institucionais muito próximas,
pois utilizam equipamentos com o
selo em seus projetos. É uma divulgação importante para o Procel
e um benefício para as concessionárias, que farão a distribuição em
sua rede de maneira mais eficiente”, destaca.
As concessionárias de energia são também parceiras do Procel
na participação em grupos de trabalho. “elas nos ajudam muito, sobretudo na parte de iluminação pública.
temos um grupo de trabalho que está discutindo especificações mínimas
exigidas para luminárias de vias públicas”, conta David
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Dentre os projetos desenvolvidos pelo Programa de eficiência energética (Pee) da Light, rafael David e
emerson salvador elogiam o Comunidade eficiente, acompanhado por
eles de perto. A troca de lâmpadas
e geladeiras antigas por novas com
o selo Procel, ação que vem sendo
realizada em comunidades de baixo poder aquisitivo do rio de Janeiro,
representa, segundo David, um benefício para toda a sociedade. “A Light
abraçou essa causa, desenvolvendo
o projeto de maneira muito eficiente,
e tem realmente contribuído, atuado e
dado essa resposta à sociedade. Por
isso conta com todo o apoio do Procel e da eletrobras”, comenta.
“o nosso ponto de vista é
que a Light, por meio do Programa de eficiência energética, está
no caminho certo e merece ser parabenizada por isso”, complementa
emerson salvador.
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Uma cidade campeã em
sinalização eficiente

Humberto Teski

PEE vai estender a instalação de LED a
60% dos semáforos do Rio de Janeiro
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Humberto Teski

Sinais de vias inteiras, como a
Av. 28 de Setembro, em Vila Isabel,
já funcionam totalmente a LED

m sistema de sinalização moderno, energeticamente eficiente e mais seguro vem chamando a atenção de pedestres e
motoristas nas vias públicas
do Rio de Janeiro. A tecnologia LED
– diodos emissores de luz – está cada vez mais presente nos sinais de
trânsito da cidade e deverá substituir
cerca de 30 mil lâmpadas incandescentes, o equivalente a 60% dos semáforos de todo o município, até o final de 2011.
	Em uma parceria do Programa de Eficiência Energética (PEE) da
Light com a Secretaria Municipal de
Transportes (SMTR), o Projeto Sistema Semafórico da Cidade do Rio de
Janeiro aposta na tecnologia a LED
para obter uma redução expressiva no consumo de energia dos sinais de trânsito. “A economia gerada
pelo LED é de até 90% no gasto de
energia elétrica. As lâmpadas incandescentes consomem entre 55 e 100
watts, e as lâmpadas a LED, entre 5

e 10 watts”, explica Roberto Esposito,
diretor comercial da Soliton, empresa
fornecedora da tecnologia.
	O Projeto Sistema Semafórico teve início em 2009, quando
mais de 1,3 mil sinais de trânsito tiveram suas lâmpadas incandescentes trocadas para o sistema a LED.
De acordo com o gerente de Monitoramento de Tráfego da Companhia
de Engenharia de Tráfego do Rio de
Janeiro (CET-Rio), Rubens Borborema, o investimento total do projeto é
de, aproximadamente, R$ 7 milhões,
sendo R$ 2 milhões para instalação
do sistema, e o restante para compra
de material.
	Este ano, o serviço de troca,
tanto dos sinais para veículos quanto para pedestres, já foi concluído
em bairros como Tijuca e Centro. “Os
próximos contemplados serão Botafogo, Catete, Glória e depois Ipanema, Copacabana e Lagoa. Outros
bairros, como Méier, São Cristóvão e
parte da Barra da Tijuca, terão apenas
os blocos superiores substituídos, por
enquanto”, antecipa ele. Ainda segundo Borborema, por uma exigência
da Light, o descarte das lâmpadas incandescentes vem sendo feito de forma sustentável por uma empresa especialmente contratada para o projeto.
Rio: cidade com maior número de
lâmpadas a LED do Brasil
A tecnologia LED não é nova. Criada em 1978, era aplicada, sobretudo, na sinalização de painéis
de controle de aparelhos eletroeletrônicos, como rádios e televisores.
Com a evolução cada dia mais veloz da tecnologia, no final da década
de 1990, o LED começou a ser utiliagosto 2011 •
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Cláudia Secin,
presidente da
CET-Rio: “O
Rio de Janeiro
merece ser
todo a LED”

Humberto Teski
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Soliton

Fábio Garcia,
da Light: projeto
é um grande
aprendizado

Sistema LED
desmontado
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zado em semáforos. A cidade de São
Paulo foi a pioneira na instalação do
sistema em sinais de trânsito e conta
atualmente com cerca de 20 mil lâmpadas desta tecnologia. No entanto,
o Rio de Janeiro terá ultrapassado esta marca ao final do projeto de PEE,
o que fará dele o município brasileiro com maior número de lâmpadas a
LED instaladas.
A presidente da CET-Rio, Cláudia Secin, fala com orgulho do Projeto Sistema Semafórico e acredita que ele pode ser encarado como
uma grande melhoria urbana com vistas à Copa do Mundo de 2014 e às
Olimpíadas de 2016. “O Rio de Janeiro está na moda e em fase de ascensão por causa dos grandes eventos
esportivos que serão realizados aqui
nos próximos anos. A cidade merece
ser toda a LED”, afirma ela.
Cláudia assegura que já foi alcançada uma redução de 6% ao mês
na conta de energia, em um acumulado de 23% entre os meses de janeiro e junho de 2011. O objetivo é
chegar a 60% de economia ao ano
no final do projeto. Mas os ganhos,
segundo ela, são muito maiores do
que aqueles demonstrados na conta. “A economia inclui também a diminuição nos custos de manutenção
e passa pela contenção de gastos
com equipes que fazem as trocas de
lâmpadas”, diz ela.
De fato, outro benefício gerado
pelo sistema é a economia na manutenção, já que o LED tem expectativa
de vida útil de 100 mil horas, no mínimo, segundo a empresa fornecedora, contra as somente 8 mil horas das
lâmpadas incandescentes, com filamento reforçado, o que torna o serviço de troca muito menos frequente.
“Só para se ter uma ideia, os semáforos instalados em 1998 no Centro de
São Paulo ainda estão em funcionamento”, comenta Roberto Esposito.
A manutenção a custo quase zero é também destacada por Rubens Borborema. Ele avalia que 65 mil

lâmpadas eram trocadas por ano na
cidade antes da implantação do sistema. “Ao contrário da lâmpada incandescente, que queima abruptamente,
o LED queima aos poucos, uma vez
que possui de 80 a 100 pontos de luz.
E só efetuamos a troca se a bolacha
queimar por inteiro”, diz Borborema.
Mais segurança e confiabilidade
para motoristas e pedestres
	Outra vantagem na substituição das lâmpadas ressaltada pela presidente da CET-Rio é a garantia
de uma segurança maior para motoristas e pedestres. Como possui alto brilho e forte intensidade luminosa, a tecnologia LED promove maior
visibilidade mesmo em caso de incidência de luz solar, evitando o chamado “efeito fantasma”. “O mais importante é que economizamos vidas.
De 2008 para 2010, houve uma redução de 16% nos acidentes de trânsito. Evidentemente que um conjunto de medidas, incluindo a Lei Seca,
a fiscalização eletrônica e as campanhas educativas, contribuiu muito para esse índice, mas os sinais a LED
certamente foram fundamentais”, assegura Cláudia.
	Rubens Borborema lembra
que para funcionar perfeitamente e
oferecer segurança, é preciso que o
semáforo a LED esteja posicionado
constantemente num ângulo de 90
graus. Juntamente com a troca das
lâmpadas, é instalado um suporte na
parte superior do sinal, o que impede
o deslocamento do bloco semafórico.
Para o PEE, o projeto também só trouxe benefícios. Segundo o responsável pelo Projeto Sistema Semafórico, Fábio Garcia, este
tipo trabalho foi inédito para a concessionária e representou um grande aprendizado. “Ganhamos experiência em inovação. Além disso,
essa parceria com a SMTR melhorou
o nosso relacionamento com a Prefeitura, abrindo as portas para novos
projetos”, garante ele.
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Inovação e simplicidade
no combate ao desperdício
Projeto piloto espera reduzir 30% do
consumo de energia no sistema de ar
condicionado em prédio do TRE-RJ

Prático e portátil, o Newair
pode ser acoplado à tomada
do ar condicionado de janela

P

reocupação constante da Light,
a busca por produtos inovadores vem melhorando os serviços
prestados aos clientes e reduzindo o consumo excessivo de
energia. Prova de que a aposta em
inovação faz parte da filosofia da empresa é o projeto piloto de instalação
de controladores digitais de temperatura no sistema de ar condicionado
do prédio do tribunal regional eleitoral (tre) no Centro do rio de Janeiro. Devido às características climáticas com temperaturas médias
elevadas ao longo do ano e ao uso
intensivo do ar condicionado pelos
consumidores, além do sucesso de
outros pilotos desenvolvidos pela Light, a Agência Nacional de energia
elétrica (ANeeL) recomendou que o
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Programa de eficiência energética
(Pee) da concessionária conduzisse
a empreitada.
Com um investimento total estimado em r$ 80 mil, o projeto prevê que, ao todo, 150 controladores
de temperatura sejam acoplados
aos condicionadores de ar de janela existentes no prédio do tre, escolhido pela grande quantidade de
aparelhos utilizados. “Condicionadores de ar representam cerca de 50%
do consumo de energia em prédios
públicos. e o controlador de temperatura pode ser vantajoso por significar uma redução imediata na conta
de energia, proporcionando até 15%
de economia”, acredita o responsável pela gestão do Pee da Light, Antônio raad.

Temperatura padronizada
o controlador digital de temperatura Newair foi desenvolvido pela empresa sieg tecnologia, em
Pernambuco, e está disponível no
mercado brasileiro há três anos. segundo o diretor da empresa, Henrique Carmellino, a economia e o conforto térmico proporcionados pelo
aparelho se dão em função do controle de temperatura preciso realizado por meio de uma sonda externa
ao equipamento, obedecendo aos
padrões determinados pela Norma
16401-2 da AbNt. um visor digital permite ao usuário visualizar a temperatura real do ambiente. “o Newair proporciona o uso racional de energia
por meio da padronização do controle de temperatura independentemen-
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te de variações ocasionadas por oscilações de clima ou fluxo de pessoas
no ambiente”, esclarece Carmellino,
acrescentando que o equipamento
pode ser utilizado em condicionadores de ar de janela com capacidade
de até 21.000 btu/h.
Além da economia de energia,
o Newair oferece outros benefícios: é
um equipamento portátil, de fácil e rápida instalação – todos os 150 controladores serão acoplados em apenas dois dias – e seguro. “Para a
Light, o controlador digital de temperatura amplia o leque de oportunidades em eficiência energética, já que
não é preciso trocar o ar condicionado nem mexer nas suas instalações”,
garante raad. A durabilidade do equipamento, que dispensa manutenção,

Humberto teski

DiVuLGAção

Antônio Raad: “O controlador de
temperatura amplia o leque de oportunidades em eficiência energética”

é outra vantagem: o fabricante assegura que a vida útil do Newair é de sete a dez anos.
Resultados serão conhecidos
ainda em 2011
Antes de ser comercializado,
o Newair passou por uma bateria de
testes realizada pelo laboratório eletrobras/CePeL para comprovar a eficácia na economia de energia. No
entanto, como todo projeto piloto do
Pee, após a instalação, o equipamen-

to entrará em fase de avaliação e medição dos resultados energéticos de
acordo com o Protocolo internacional de medição e Verificação de Performance (PimVP). segundo raad, os
resultados devem ser conhecidos ainda em 2011. “se for comprovada uma
redução significativa no consumo de
energia, a Light pretende expandir o
projeto para hospitais e outros prédios públicos, que geralmente utilizam
uma grande quantidade de condicionadores de ar”, antecipa ele.
agosto 2011 •
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Luz natural com
tecnologia inovadora
Projeto piloto investe em sistema de iluminação
natural para reduzir consumo de energia

M

ais luz com um consumo 86% menor de energia. esse foi o resultado obtido pelo Programa
de eficiência energética (Pee) da Light ao modernizar a iluminação do Ginásio de
esportes ilha de são João, da Prefeitura de Volta redonda, município
da região sul fluminense do estado
do rio de Janeiro. o sucesso desse
projeto piloto apresentado pelo Pee
à Agência Nacional de energia elétrica (ANeeL) se deve à implantação
de um sistema de iluminação natural
por meio de energia solar, o solatube, que, em conjunto com uma iluminação artificial de alta eficiência, aumentou a luminosidade do local em

até 50% e proporcionou redução tanto na conta de energia elétrica quanto no consumo no horário de ponta.
De acordo com a engenheira
responsável por este projeto, Ana Carolina Caldas, a solução híbrida utilizada está proporcionando uma economia de 241,98 mWh/ano ou r$ 50
mil anualmente pela Prefeitura, com
29,99 kW de redução de demanda
na ponta, e relação custo-benefício
(rCb) de 0,58, superando as expectativas do índice de avaliação aprovado pela ANeeL, que é de 0,8. “o
descarte responsável das lâmpadas
trocadas também foi uma preocupação da Light durante o projeto: todas
foram devidamente encaminhadas
para a reciclagem”, comenta Caldas.

Com o Solatube, maior ginásio
de Volta Redonda é o mais
eficiente e iluminado da cidade
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Tecnologia é a mais eficiente
do mundo
Com um investimento de r$
262 mil, a Light apostou na tecnologia solatube, projetada para possibilitar que a luz do dia chegue de maneira eficiente aos ambientes internos. o
sistema capta, conduz e espalha a luz
pelo ambiente de forma homogênea e
é considerado o mais eficiente e avançado conceito mundial de difusão de
luz natural em espaços interiores.
A tubulação do solatube é
avaliada como a mais reflexiva do
mundo, com 99,7% de transmissão
de luz. “os produtos solatube transmitem a luz por até 15 metros sem
perda de eficiência, proporcionando
luz natural pura, brilhante e sem calor.

Humberto teski
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Ao meio-dia, fase de maior incidência do sol, uma tecnologia exclusiva do produto reflete parte dos
raios luminosos para fora, garantindo
assim uma maior estabilidade, menor
variação de luz no interior, redução
de ofuscamento e 25% a menos na
transmissão de calor”, explica miguel
rocha, da Naturalux, empresa distribuidora do solatube no brasil.
o solatube tem uma vida útil
estimada em mais de 30 anos, segundo a distribuidora, que oferece
dez anos de garantia. A manutenção
do produto é relativamente simples e
foi outra vantagem levada em consideração pelo projeto piloto. De acordo
com rocha, o domo possui tratamento eletrostático que dificulta a fixação

da poeira e agentes poluentes. Devido ao seu design, ele é autolimpante em dias de chuva. “A manutenção
é muito pequena e recomendada semestralmente apenas com a utilização de pano úmido na face externa
do domo”, explica ele. Já a verificação da impermeabilização dos sistemas deve ser realizada anualmente.
Benefícios imediatamente
sentidos pelos usuários
o Ginásio de esportes ilha de
são João foi escolhido para o projeto
por ser o maior da cidade e por apresentar as melhores condições de avaliação do sistema. É o ginásio mais
utilizado em eventos e atividades esportivas intermunicipais e estaduais,

com capacidade para um público de
cinco mil pessoas, funcionando todos os dias da semana em todos os
turnos. Pesquisas realizadas pelo setor de Projetos especiais da Prefeitura
de Volta redonda constataram a falta
de iluminação no local em dias de sol,
bem como o desperdício em gastos
com energia elétrica para a iluminação
de interior, totalmente escuro.
Além de eventos esportivos, tais como partidas da superLiga de Vôlei, showbol, olimpede – o
maior evento voltado para deficientes do país – e Campeonato Carioca
de Handebol, no ginásio são realizadas atividades como judô, dança, futsal, entre outras, para a terceira idade,
adultos, jovens e crianças, com uma
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Volta Redonda, Naderson Volpato, o
Ginásio Ilha de São João funcionava
aquém de sua real capacidade antes do projeto. Segundo ele, a modernização da iluminação está em
consonância com o prestígio alcançado pela equipe nos últimos anos,
após a conquista do tetracampeonato carioca e o ingresso na SuperLiga de Vôlei. “Era um ginásio grande,
porém comum e utilizado mais pelos
alunos da rede municipal de ensino.
Com a crescente reputação do nosso time, precisamos de um local com
excelente iluminação para os treinos,

Humberto Teski

utilização diária de 1,2 mil pessoas,
totalizando 6 mil por semana.
De acordo com o prefeito de
Volta Redonda, Antônio Francisco
Neto, os resultados do projeto foram logo percebidos pelos usuários
do ginásio. “Os benefícios estão sendo sentidos no desempenho de nossos professores e atletas e também
nas contas da Prefeitura: aumento no
bem-estar, atenção e produtividade
ao cidadão em contrapartida ao gasto público sustentável”, define Neto.
Para o supervisor técnico da
equipe oficial de vôlei masculino de

Ana Caldas: “todas as lâmpadas trocadas foram enviadas para reciclagem”
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e as reformas vieram atender às nossas necessidades. Hoje é o ginásio
mais bem iluminado da cidade, e por
isso fizemos dele a nossa casa”, elogia Volpato.
	Integrante do time, o jogador
Giovanni Baliana enaltece a visibilidade
proporcionada pelo projeto e ressalta
o ganho ambiental. “Temos que aproveitar mais a iluminação natural. Se
não tivermos uma mudança de hábitos agora, sofreremos as consequências da natureza em breve”, comenta
Giovanni, que acaba de ser campeão
mundial pela Seleção Brasileira Militar
nos 5º Jogos Mundiais Militares, em julho de 2011 no Rio de Janeiro.
	O projeto Solatube foi tão bem-sucedido que a Prefeitura de Volta
Redonda já planeja implantar o sistema em vários outros ginásios, bem
como em escolas e creches do município. “Também pretendemos instalar a exaustão de calor movida à energia solar – o Solar Star, igualmente da
Solatube – no próprio Ginásio Ilha de
São João. Os estudos técnicos já estão sendo utilizados por nossa equipe”, antecipa o prefeito.

divulgação / prefeitura de volta redonda

Naturalux

Solatube visto do telhado do ginásio:
sistema capta, conduz e espalha a luz
de forma homogênea

Prefeito Neto: “Bem-estar
e atenção ao cidadão com
gasto público sustentável”
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Mais água com menos energia
Um dos maiores projetos do PEE, Cedae Guandu
aumenta fornecimento de água para o Rio de Janeiro
e promove eficiência energética

A

maior estação de tratamento de água do mundo em produção contínua, segundo o
Guinness Book, o livro dos recordes, é agora também uma
das mais eficientes. Graças a uma
parceria entre a Light e a Cedae, as
obras de melhorias na ETA Guandu,
em Nova Iguaçu (RJ), garantiram uma
economia de nada menos do que
18.314 MWh/ano, energia suficiente
para atender ao consumo residencial
de uma cidade como Vassouras (RJ),
que tem 32 mil habitantes.
Com um investimento de R$
20 milhões, o Projeto de Eficiência
Energética Cedae Guandu consistiu na substituição de 192 válvulas,
além da instalação de outras 16,
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e de sete grupos de motobombas
utilizados nos sistemas de retrolavagem dos filtros, que também foram automatizados.
Devido a vazamentos nos
sistemas de filtros, a estação, que
é responsável pelo abastecimento de nove milhões de pessoas no
Rio de Janeiro, era obrigada a utilizar água proveniente de outro sistema de bombeamento, o que gerava
um custo de energia mais alto e dificuldades operacionais. Além disso,
as válvulas do sistema de lavagem
dos filtros, com 50 anos de existência, apresentavam vazamentos e dificultavam a operação.
A ideia do projeto foi acabar
com o retorno de 1.400 l/s de água

do Reservatório de Marapicu, localizado a 110m de altura. A água chegava
para ajudar na lavagem de filtros, uma
vez que as válvulas antigas apresentavam grande vazamento. Além disso,
as bombas que impulsionavam a água
não eram suficientes. A solução encontrada foi a substituição das válvulas por
outras do tipo borboletas triexcêntricas, que não permitem passagem de
água, bem como a instalação de válvulas seccionadoras de galeria.
Com as ações implementadas, os vazamentos existentes foram
eliminados, e a perda de carga do
sistema, reduzida, possibilitando que
um total de 2.963 l/s de água tratada
utilizada no sistema de retrolavagem
dos filtros fosse direcionado para a
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Sete grupos de motobombas
e 192 válvulas substituídos;
16 novas válvulas instaladas

Maior estação de tratamento de
água do mundo, Guandu agora
consome menos 18.314 MWh/ano

agosto 2011 •

31

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

32 • agosto 2011

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

agosto 2011 •

33

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Trabalho facilitado para os
operadores
Para o gerente de Produção
da ETA Guandu/Lameirão, Edes Fernandes, as melhorias geradas pelo
projeto oferecem também condições
de trabalho mais seguras para os fun-
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Wagner Victer: “População do
Rio de Janeiro é quem mais sai
ganhando com o projeto”

luis winter

paula kossatz

Paulo Roberto Pinto comemora
parceria em eficiência energética
com a Cedae

produção da estação foi reduzida em
50% durante 12 horas. Para a execução desse serviço, tivemos que obter
a aprovação do governador do estado, uma vez que 40% da população
do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense ficariam sem abastecimento
nesse período”, detalha Moreno, que
chegou a contar com, aproximadamente, 50 funcionários na obra.
Cedae comemora aumento
na produção
	Segundo Edes Fernandes,
ainda é cedo para mensurar todos
os ganhos para a Cedae na conta de
energia. Entretanto, alguns resultados bastante positivos já podem ser
constatados. “Este projeto teve um
retorno magnífico. Estamos economizando cerca de 19.600 MWh/ano. Isso representa uma economia de R$
3,6 milhões anualmente em energia
elétrica. Só esse resultado seria suficiente para dizer que foi um projeto de sucesso. Além disso, tivemos

Edes Fernandes e uma das
válvulas borboletas triexcêntricas
que otimizaram o sistema

Humberto Teski

cionários da estação. “Hoje estamos
operando as elevatórias de lavagem
dos filtros de forma fácil e eficiente. O
novo sistema de controle das bombas com inversores de frequência
deu maior conforto e segurança aos
operadores para manter constante o
nível dos reservatórios de lavagem.
O que se percebe é que todos estão
trabalhando mais felizes e mais seguros”, garante Fernandes.
Durante a realização do projeto,
o momento mais delicado foi quando
houve a necessidade de parar parcialmente o funcionamento da estação.
De acordo com Eduardo Moreno, diretor presidente da Vitalux, empresa executora da obra, o maior desafio
foi estabelecer uma logística operacional atrelada à coordenação de toda a equipe de montagem durante
a implantação do empreendimento. “Como exemplo, podemos pontuar as duas paradas parciais da ETA
Guandu para instalação das dez válvulas guilhotina de 800mm, quando a

distribuição à população do Rio de
Janeiro, o que corresponde a 2.546
kW retirados da demanda na ponta.
Se fosse necessário expandir o sistema para obter essa quantidade de
água, a Cedae precisaria fazer investimentos da ordem de R$ 80 milhões.
“Podemos definir esse projeto como
um caso de sucesso. Todos os objetivos foram atingidos com a economia acima dos níveis inicialmente
previstos. Além disso, verificou-se a
melhora na confiabilidade do sistema
e a sua otimização, propiciando maior
volume de água tratada para toda a
população”, avalia o superintendente
da área de Grandes Clientes da Light,
Marco Antônio Donatelli.

ganhos significativos na operação do
sistema, na manutenção e no volume
de água produzido”, resume.
	O aumento na produção, de
acordo com Fernandes, é resultado
direto da maior eficiência na lavagem
dos filtros e diminuição de perdas,
conciliadas com outras melhorias feitas na ETA Guandu. “Um exemplo
disso foi verificado no verão passado, quando altíssimas temperaturas
elevaram a demanda de água e chegamos a aumentar a produção em
mais 2.000 l/s, batendo nosso próprio recorde mundial de produção de
água em uma única estação de tratamento”, conta ele.
	Mais do que a economia de
energia e de água, o Projeto Guandu
marcou o início de uma promissora
parceria entre a Light e a Cedae, como relata o diretor de Novos Negócios da concessionária, Paulo Roberto Pinto. “O trabalho que fizemos em
conjunto com a Cedae, além de trazer um benefício enorme para a ci-

dade do Rio de Janeiro, foi também
um grande aprendizado. A Cedae,
até quatro anos atrás, era uma empresa inadimplente com a Light.
Com a chegada do presidente Wagner Victer foi possível fazer uma renegociação de todo esse débito e, em
contrapartida, as duas empresas se
tornaram parceiras efetivas na utilização dos recursos de eficiência energética”, elucida ele.
Parceria de sucesso que também é celebrada por Wagner Victer.
Para o presidente da Cedae, trata-se de uma experiência a ser repetida em muitas oportunidades. “O projeto congregou a excelência de duas
grandes empresas em prol de um
programa moderno e sustentável.
Não restam dúvidas de que é uma
parceria importantíssima para a Cedae, Light e, fundamentalmente, para
a população do Rio de Janeiro, que
é quem mais sai ganhando, pois se
beneficia dos resultados obtidos”,
assinala Victer.

Humberto Teski
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Marco Antônio Donatelli,
superintendente da área de
Grandes Clientes da Light

Guaicurus e André Azevedo:
obras melhoram rendimento e eficiência de estações elevatórias
	Outros dois casos de êxito
na parceria entre Light e Cedae são
as obras concluídas em 2011 na
Estação Elevatória de Água (EEA)
Guaicurus, no Rio Comprido, e na
Estação Elevatória de Esgoto (EEE)
André Azevedo, em Copacabana.
Os projetos de eficientização energética nessas estações priorizaram
a modernização de equipamentos
antigos, por meio de reformas ou
substituição nos aparelhos.
Com um investimento R$
1,83 milhão, na EEA Guaicurus,
elevatória de água responsável pelo abastecimento de parte da Zona
Sul e alguns bairros do Centro do
Rio, foram substituídos dois conjuntos de motobombas efetivos de

750 cv, dos sete responsáveis pelo
abastecimento do setor Novo Mundo,
e um de 750 cv, dos quatro conjuntos
do setor França, por equipamentos
de melhor rendimento. “Além disso,
foi realizada a instalação de medidores de energia elétrica para monitoramento do consumo e do rendimento
das bombas”, explica um dos responsáveis por projetos de PEE, Fábio
Garcia. Os resultados alcançados
com as medidas são a economia de
energia de 6.053 MWh/ano e 620 kW
retirados da demanda na ponta.
Já na EEE André Azevedo,
que recebeu investimentos de R$
2,03 milhões, as medidas de eficientização proporcionaram uma economia de energia de 2.029 MWh/

ano, com 223 kW retirados da
demanda na ponta. A estação é
responsável pelo bombeamento de 3.000 l/s de esgoto para o
emissário submarino de Ipanema
e ganhou reformas em seus seis
conjuntos de motobombas de
250 cv. Também foram instalados
seis inversores de frequência com
o objetivo de controlar a rotação
das bombas em função do nível
do reservatório de sucção. “Com
essas medidas, será possível
manter a pressão de sucção das
bombas elevada e constante, aumentando o rendimento delas. E
ainda reduzimos as paradas de
manutenção, que representavam
um custo alto”, conclui Garcia.
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Sustentabilidade e cidadania
ao alcance das comunidades

Humberto Teski

No rastro das UPPs, PEE leva desenvolvimento
e consumo racional a moradores de baixo poder
aquisitivo do Rio de Janeiro

U

m novo tempo se anuncia no
relacionamento entre a Light
e os clientes de baixo poder
aquisitivo. Com as ações de
pacificação nas comunidades, implementadas pela Secretaria de Estado de Segurança do Rio
de Janeiro desde 2008, onde antes
imperava o poder paralelo do tráfico de drogas e das milícias, ago-
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Equipe da Gerência de Atendimento às Comunidades, dirigida por
Fernanda Mayrink, e da Gerência de Regulação e Controle de Comunidades

ra reina o espírito de reconstrução e
resgate da cidadania. No rastro das
Unidades de Polícia Pacificadora
(UPPs), a Light investiu na parceria
com o poder público e tem atuado
de forma plena nessas áreas, estabelecendo um pacto com os moradores: de um lado, a Light fornece
energia segura e de qualidade e, de
outro, os consumidores entram para

a formalidade e honram o pagamento pelo uso dessa energia.
“Antes da pacificação, concessionárias de serviços públicos
eram impossibilitadas de prestar serviços de qualidade nessas comunidades, consideradas como áreas de
risco. Hoje, temos a chance de desenvolver uma atuação plena, mas
com a consciência de que a saída

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
da informalidade para a formalidade é
um processo lento”, afirma a gerente de Atendimento às Comunidades,
Fernanda Mayrink.
	Os projetos de baixa renda, desenvolvidos pelo Programa
de Eficiência Energética (PEE) da
Light, seguem o que determina a
Lei 9.991/2000, modificada pela Lei
12.212/2010. Segundo a legislação
vigente, as concessionárias de energia devem aplicar anualmente, no mínimo, 0,5% de sua Receita Operacional Líquida (ROL) em programas
de eficiência energética, sendo que,
desse valor, 60% devem ser direcionados a projetos voltados para a população de baixo poder aquisitivo da
área de concessão da companhia.
	Em 2010, a Light investiu,
aproximadamente, R$ 63,5 milhões
em 30 projetos do PEE, desenvolvidos segundo as diretrizes da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
sendo mais da metade em projetos
de baixa renda. Desde 2002, já receberam cerca de R$ 56 milhões, sendo R$ 38 milhões somente em 2010.
Para o biênio 2011/2012, o PEE prevê um total de R$ 67,7 milhões em investimentos somente nas áreas de
baixa renda.
Mario Romano: “Comunidade
Eficiente possibilita a volta dos
consumidores à formalidade”

No entanto, não é apenas a
obrigatoriedade da legislação que
move a Light nessa direção. Desde o início do processo de eletrificação das comunidades cariocas, em
1979, a Light busca levar energia e
conforto aos mais de 1,2 milhões de
clientes de baixa renda das cerca de
mil comunidades dos 31 municípios
de sua área de concessão.
Atualmente, o projeto Comunidade Eficiente é, sem dúvida, o maior e
mais importante do PEE da Light. Prioridade para a concessionária, recebeu,
nos últimos dois anos, investimentos
que representam mais do que a soma
de todas as suas fases anteriores. O aumento no valor investido teve reflexo em
todas as ações, desde o Comunidade
Eficiente até os recém-lançados projetos pilotos Light Recicla e Kit Retrofitting
de Refrigeradores. “Nosso principal
objetivo com esses projetos é educar
e mudar hábitos dos moradores para
tornar o consumo de energia mais eficiente nas comunidades, fazendo com
que a conta caiba no orçamento desses clientes”, explica Fernanda.
Até o momento, 15 comunidades pacificadas, entre as 209 beneficiadas, já foram atendidas por projetos do PEE: Santa Marta, Chapéu
Mangueira, parte de Cidade de Deus,
Jardim Batan, Babilônia, Cantagalo,

Morro dos Cabritos, Morro da Providência, Ladeira dos Tabajaras, Casa
Branca, Borel, Salgueiro, Providência,
Formiga e Macacos. Na primeira delas, Santa Marta, a política comercial
diferenciada foi estabelecida em julho de 2009, quando apenas 80 das
1,6 mil casas eram clientes da Light.
E dessas 80, apenas 18% delas efetuavam o pagamento de suas contas.
Atualmente, as 1,6 mil casas recebem
suas contas de luz, e a maioria honra
com o pagamento. Segundo Fernanda, a regularização do fornecimento
de energia permite que muitos moradores disponham, pela primeira vez,
de um comprovante de residência.
“Com isso, levamos cidadania para
eles”, complementa a gerente.
Comunidade Eficiente 2011/2012
Após oito anos de atuação, o
Comunidade Eficiente é o maior projeto do PEE voltado para comunidades de baixo poder aquisitivo. Com
o intuito de promover a utilização racional da energia elétrica, o projeto realiza ações de melhoria da eficiência
energética nas instalações dos clientes com a normalização da rede elétrica, reformas elétricas nas residências
e instituições comunitárias, troca por
equipamentos eficientes, como refrigeradores e lâmpadas fluorescen-
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Modernização da rede elétrica: mais segurança e qualidade no serviço
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Modernização da rede
elétrica e reformas
Para que os moradores de baixo poder aquisitivo saiam da informalidade e consigam fazer uso racional da
energia elétrica com segurança, a Light
também realiza uma série de mudanças técnicas nas áreas pacificadas. A
regularização passa pela instalação de
medidores e modernização da rede
elétrica para garantir um fornecimento
de energia seguro e de qualidade.
Dentro das residências, o projeto realiza reformas elétricas nas instalações precárias a fim de reduzir
riscos de incêndios e choques elétricos, além de garantir que os aparelhos não sejam queimados. “Nesta
etapa, reformamos toda a fiação das
casas e implantamos o medidor de

Troca de geladeiras por
outras mais eficientes
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Ações educativas estratégicas
	Estabelecida a parceria com
as lideranças comunitárias, a Light
inicia o trabalho de divulgação do
projeto para o restante da comunidade com uma série de atividades.
De acordo com a responsável pelas Ações Educativas do Comunidade Eficiente, Marliane Mendonça,
desenvolver uma estratégia de comunicação é fundamental. “Criamos
um plano que estabelece as seguintes ações: capacitar para formar
multiplicadores, sensibilizar os moradores, comunicar e mobilizar pessoas para fomentar ideias”, explica
ela. Segundo Marliane, somente no
biênio 2009/2010, mais de R$ 7,5

	Uma das iniciativas de sucesso do projeto é o Caminhão Planeta
Light. Presente em todos os eventos
do Comunidade Eficiente, o veículo é uma importante ferramenta itinerante de educação e interação com
a comunidade. Dentro dele, crianças
e adultos participam de jogos e recebem informações sobre geração, distribuição e consumo de energia.

milhões do orçamento do Comunidade Eficiente foram destinados a
ações educativas.
Além de assembleias, oficinas
e palestras em escolas, o Comunidade Eficiente realiza eventos lúdicos de
mobilização, tais como a Tenda Lar
da Economia, que simula uma casa
repleta de eletrodomésticos e monitores com dicas sobre o uso correto
da energia; e a Tenda Super Sacada,
um jogo de cartas ilustradas com eletrodomésticos e seus valores de consumo energético.
Atualmente, além dos eventos, agentes educativos treinados
pela Light visitam as residências beneficiadas com a tarifa social. “Essas
visitas têm a finalidade de educar para o consumo consciente”, ressalta
Marliane, acrescentando que a mão
de obra dos agentes educativos é recrutada dentro da própria comunidade atendida, promovendo geração
de renda para os moradores. Entre
os materiais didáticos fornecidos aos
consumidores estão folhetos com dicas de economia, segurança, cuidados na hora de construir ou reformar,
esclarecimentos a respeito da tarifa
social, entre outras.
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tes com Selo Procel, além de ações
educativas, tais como palestras, oficinas e eventos.
Nos últimos dois anos, o Comunidade Eficiente ganhou impulso
com os novos investimentos. No entanto, desde o início, 487.976 lâmpadas incandescentes de 60W foram
substituídas por fluorescentes compactas de 15W, 31.430 refrigeradores
obsoletos trocados por refrigeradores
com Selo Procel e 4.738 reformas nas
instalações elétricas foram realizadas
nas residências, sendo que 70% dessas ações aconteceram em 2010.
	Segundo Fernanda Mayrink,
no Comunidade Eficiente 2011/2012,
deverão ser trocadas 1,1 milhão de
lâmpadas incandescentes por fluorescentes e substituídos 35.740 mil
refrigeradores. Contando também
com as ações educativas e reformas da parte interna das casas, a
previsão é que sejam atendidas 180
mil residências.
“O Comunidade Eficiente vem
trazendo um enorme alívio para o bolso de nossos consumidores e possibilitando a volta desses clientes à
formalidade e, por conseguinte, à cidadania”, constata o superintendente
de Relacionamento com as Comunidades, Mario Romano.
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ver ações educativas – o projeto realiza a troca de geladeiras e lâmpadas
nessas residências. “Foi uma solução que encontramos para contemplar esses consumidores e contribuir
para a eficientização energética”, diz
Fernanda Mayrink.
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Ações educativas levam informações
e mudança de hábitos para os
moradores e crianças

energia. Respeitando as normas regulatórias, realizamos a doação do
padrão e instalamos os medidores
gratuitamente na casa dos clientes
de baixa renda”, comenta o coordenador de Operação em Comunidades, André Luis Duarte.
	Segundo Duarte, as comunidades Santa Marta, Chapéu Mangueira, Babilônia, Cabritos e Tabajaras
já tiveram suas redes e instalações
elétricas totalmente modernizadas. E
outras sete estão com o processo em
andamento. “A reforma e modernização da rede elétrica representa consumo reduzido de energia e fim dos
desperdícios nessas comunidades”,
complementa ele.
É preciso também fazer a medição e verificação (M&V) de resulta-

dos, de acordo com as exigências
da ANEEL. Esses procedimentos
avaliam a redução de demanda e
consumo de energia nas áreas atendidas pelo PEE. Nas comunidades
pacificadas, uma metodologia específica, baseada na medição dos hábitos de consumo dos clientes antes
e depois da implantação do Comunidade Eficiente, foi desenvolvida para informar se os gastos com
o consumo de energia elétrica foram
realmente reduzidos.
Criatividade para
ampliar atendimento
A lei que institui a tarifa social
determina que os programas de eficiência energética beneficiem somente
os moradores que possuem o Número de Identificação Social (NIS), ou seja, aqueles que se inscreveram no Cadastro Único dos Programas Sociais
do Governo Federal. No entanto, apenas uma pequena parcela dos consumidores residentes nas comunidades
de baixa renda do Rio de Janeiro já realizaram a inscrição no CadÚnico.
Com o objetivo de acolher os
moradores não beneficiados pela tarifa social, a Light criou o Projeto Residencial. De abrangência mais restrita – o PEE não pode realizar reformas
nas instalações elétricas nem promo-

Comunidades quilombolas
mais eficientes
Criada pela Lei 10.438/2002 e
modificada pela Lei 12.212/2010, a
tarifa social beneficia também famílias indígenas e quilombolas inscritas
no CadÚnico com 100% de desconto nos primeiros 50 kWh/mês consumidos. Para que esses consumidores
de baixo poder aquisitivo consigam
se manter na faixa do desconto, o
Comunidade Eficiente vem desenvolvendo um trabalho de eficiência
energética específico nessas áreas:
o Projeto Quilombo.
Nas residências, foram realizadas trocas gratuitas de geladeiras
antigas por novas com o Selo Procel
e a substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes, além
de melhorias nas instalações elétricas, que geralmente se encontram
em estado precário. Palestras educativas sobre a economia de energia
também fazem parte das ações do
projeto. “Encontramos até moradores
que jamais haviam tido uma geladeira, como foi o caso de uma senhora
com mais de 90 anos de idade”, relata o gestor social do projeto, Raimundo Santa Rosa, da Gerência de Atendimento às Comunidades.
Dos 27 quilombos existentes
no estado do Rio de Janeiro, 6 pertencem à área de concessão da Light. O
projeto já atendeu às comunidades
de Alto da Serra, em Rio Claro; São
José da Serra, em Valença; e Santana, em Quatis. Segundo Santa Rosa,
a emissão da conta de energia representa o primeiro comprovante de residência desses moradores. “Levamos
cidadania e melhor qualidade de vida
para essas pessoas”, afirma ele.
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Moradores dos quilombos recebem lâmpadas fluorescentes
de consumo mais eficiente

Humberto Teski

Consumidores ganham
bônus na conta de energia
ao entregarem seus
resíduos sólidos

Para manter a sustentabilidade
dos quilombos, a Light está implantando a Produção Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS), que consiste na criação de mandalas para o
cultivo de vegetais, juntamente com
criação de galinhas.
	O projeto dos quilombos tem
sido tão bem-sucedido que o trabalho de Santa Rosa foi reconhecido,
em junho de 2011, com o Prêmio Colher de Pau, organizado pela ONG
Converdgência e conferido a personalidades que atuam no fortalecimento e desenvolvimento dos afrodescendentes. “Nosso próximo passo
é realizar o projeto nas comunidades
indígenas. Já demos início ao levantamento de dados e, em breve, po-
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deremos atender a esses moradores”, antecipa Santa Rosa.
Light Recicla: lixo em troca
de descontos
	O PEE está em fase de expansão e acaba de lançar um novo projeto: o Light Recicla. Inspirado em uma
ideia desenvolvida pela Companhia
Energética do Ceará (COELCE), premiada pela Organização das Nações
Unidas (ONU), o projeto consiste na
instalação de postos de troca de resíduos sólidos por bônus na conta de
energia em comunidades pacificadas
e seu entorno.
A primeira área pacificada a
participar é a comunidade Santa Marta e seu entorno (Humaitá e Botafo-

go). Segundo Fernanda Mayrink, todos
os moradores dessas regiões poderão ser beneficiados com o desconto. “Esse projeto, além de contribuir
com o meio ambiente, gera renda e
aumenta a capacidade de pagamento desses clientes”, destaca.
	Os principais benefícios do
projeto são a preservação do meio
ambiente, a geração de renda e o
aumento da adimplência. Ele conta
com o apoio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Assistência
Social e Conservação, da UPP Social
e da Comlurb. E tem sido desenvolvido em parceria com a 3E Engenharia,
Brasilpet e ONG Ecovida.
Kit torna geladeiras
mais eficientes
	Recém-lançado, o projeto piloto do Kit Retrofitting de Refrigeradores é outra solução inovadora especialmente criada para o PEE. Com a
constatação de que muitos consumidores relutavam em aceitar a troca
de suas geladeiras obsoletas por outras novas e eficientes, o PEE sugere
a instalação de um kit no refrigerador
do cliente sem precisar fazer a troca
do eletrodoméstico. “Alguns moradores fazem questão de ficar com suas
próprias geladeiras que, embora tenham um consumo maior de energia, são mais espaçosos”, esclarece
Fernanda Mayrink.
	O Kit Retrofitting de Refrigeradores consiste na troca de compressor, borracha, termostato e do gás utilizado na refrigeração por um tipo que
não agride a camada de ozônio. Com
essas ações, é possível obter uma geladeira de 30% a 50% mais eficiente.
“Esse projeto comprova a sinergia existente entre o PEE e a área
de Pesquisa e Desenvolvimento da
Light, que criou o kit. A busca por soluções inovadoras é uma constante para a eficiência energética, e os projetos
de P&D nos auxiliam significativamente nesse objetivo”, avalia o responsável
pela gestão do PEE, Antônio Raad.
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Saúde, economia e inovação

U

m dos objetivos estratégicos do
Programa de Eficiência Energética (PEE) da Light é o apoio
aos governos em todos os seus
níveis. Com a finalidade de contribuir com a redução dos gastos e,
portanto, com a gestão e a oferta de
serviços públicos mais eficientes, as
áreas de saneamento básico, saúde, educação e prédios públicos são
prioritárias para o PEE. Entre esses
serviços, a área de saúde vem recebendo especial atenção nos últimos
anos por meio do Projeto de Eficiência Energética em Hospitais, desenvolvido em parceria com o Governo
Federal, com o estado do Rio de Janeiro e com mais 31 municípios.
A meta do PEE é realizar o projeto em todos os hospitais públicos
da área de concessão da Light. Somente em 2011, serão concluídas as
obras de um total de sete hospitais:
Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, Hospital Estadual Albert
Schweitzer, Hospital Naval Marcílio
Dias, Hospital Federal de Bonsucesso, Hospital Municipal Miguel Couto,
Hospital da Força Aérea do Galeão e
Hospital Federal Cardoso Fontes.
De modo geral, as obras de
eficientização energética nos hospitais
contemplam a modernização do sistema de iluminação e climatização, em
que ocorre a substituição de todas as
lâmpadas e aparelhos de ar condicionado antigos por equipamentos novos com alta eficiência comprovada.
Para o gerente da área de Serviços de Energia e Infraestrutura da Light
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Esco, Mario Javaroni, projetos como
esse possibilitam um grande retorno
social da verba pública, já que os recursos do programa da Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL) são parte
da tarifa de energia elétrica. “Do ponto
de vista das instituições governamentais, é uma forma de obter recursos para modernizar e tornar as instalações
hospitalares mais eficientes. Assim as
economias podem ser direcionadas à
saúde da população”, destaca ele.
Na visão de Javaroni, os projetos desenvolvidos nos hospitais são
de média complexidade técnica e de
grande envolvimento com as atividades do dia a dia das unidades hospitalares. “Em um comparativo com demais projetos, podemos citar o grande
apelo social e as boas oportunidades
de economia de energia, considerando-se o extenso período de funcionamento dos hospitais”, avalia.
	Um dos projetos mais elogiados foi realizado no Hospital Estadual
Albert Schweitzer, concluído em março de 2011. O investimento de aproximadamente R$ 375 mil no combate ao desperdício de energia elétrica
por intermédio de ações de modernização e eficientização do sistema
de iluminação já pode ter seu retorno
previsto: a energia economizada será
de 548,8 MWh/ano, com redução de
demanda na ponta de 58,55 kW.
Em benefício dos pacientes
de baixa renda
Para o engenheiro responsável
pelo Projeto de Eficiência Energética

Humberto Teski

Soluções inovadoras de eficiência
energética em hospitais reduzem
gastos públicos e melhoram
serviços prestados à sociedade

Mario Javaroni, gerente
de Serviços de Energia e
Infraestrutura da Light Esco

em Hospitais na Light, Nilo Sanches
Júnior, além de promover economia
de energia e redução de gastos públicos, as ações implementadas beneficiam os usuários do SUS. Prova disso,
segundo ele, é justamente o Hospital
Albert Schweitzer. Localizado em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro,
a unidade atende a uma parcela muito grande de pacientes de baixo poder aquisitivo. Além disso, o fator psicológico seria outro benefício trazido
pela nova iluminação. “Fizemos um
estudo no Albert Schweitzer e constatamos que o hospital era demasiadamente escuro e triste. Além dos ganhos com eficiência energética, ao
modernizarmos a iluminação, melhoramos também o humor da equipe
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Estufa de secagem de roupas da
Santa Casa de Barra Mansa:
pioneirismo no Rio de Janeiro

médica e dos pacientes, que não sofrem mais um choque visual na troca
de ambientes”, assinala Sanches.
De acordo com Marcio Americo, sócio-gerente da Jordão Engenharia, empresa executora das obras
no Albert Schweitzer, o maior desafio
foi realizar as ações em um ambiente que funciona durante 24 horas por
dia. Ocupar os movimentados setores de emergência e centro cirúrgico exigiu, sobretudo, planejamento.
“Elaboramos um cronograma de atividades em que as obras fossem bem
executadas e no prazo estabelecido”,
revela Americo, que considera este o
projeto de maior envergadura desenvolvido pela empresa até o momento. Ele destaca o sistema de ilumina-

ção do berçário como um dos mais
desafiadores. “A qualidade da luz deve ser excelente, e o tipo de lâmpada
adequado: uma iluminação amarelada pode levantar falsas suspeitas de
icterícia nos bebês”, exemplifica.
Investindo em
projetos inovadores
	Em determinados hospitais,
a viabilidade técnica do local permite que o projeto avance em direção
a soluções inovadoras. Um exemplo é o Hospital Naval Marcílio Dias,
no bairro Lins de Vasconcelos, contemplado não apenas com a nova
iluminação, mas também com a implantação de um inovador sistema de
termo-acumulação por meio de tan-

ques de acúmulo de gelo. Nilo Sanches explica que o hospital já era climatizado por uma Central de Água
Gelada (CAG) e utilizava quatro chillers
ligados constantemente. “As obras do
PEE adicionaram oito tanques de acúmulo de gelo, onde agora um outro
chiller gela a água. No horário de ponta, todos os chillers são desligados,
e a refrigeração do ar é feita somente
por meio desse acúmulo de gelo”, esclarece Sanches.
Com um investimento da ordem de R$ 2.067.209, as obras no
Hospital Naval Marcílio Dias foram
concluídas em julho deste ano e deverão gerar a economia de 877,74
MWh/ano, com redução de 318,65
kW de demanda na ponta.
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45

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Humberto Teski

Nilo Sanches Júnior, engenheiro
responsável pelos projetos em hospitais

Novo sistema de iluminação no Hospital Albert
Schweitzer gera conforto a médicos e pacientes

	Outro projeto altamente inovador foi desenvolvido na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa,
no Sul Fluminense. Com um investimento de R$ 674.852, o PEE realizou
três ações de modernização e eficientização na unidade: instalação de
um sistema de aquecimento solar de
água em substituição a 86 chuveiros
elétricos; troca de 81 aparelhos de
ar condicionado de janela, antigos e
ineficientes, por outros classe A, com
Selo Procel; e montagem de uma estufa para secagem natural de roupas
da lavanderia em substituição a três
secadoras elétricas.
Estufa em Barra Mansa
é pioneira em hospitais
A estufa de secagem de roupas é o orgulho de todos os envolvidos no projeto e responsável pelo
ineditismo da estratégia de eficien-
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tização energética em Barra Mansa.
De acordo com o responsável pelo projeto, Fábio Garcia, a lavanderia
do hospital era composta por três secadoras de roupas, que, somadas,
possuíam uma potência instalada na
faixa de 49kW e trabalhavam, em média, 12,5 horas por dia durante os 365
dias do ano.
	O projeto consistiu na construção de uma estufa natural, com
estrutura metálica e fechamento
com placa de policarbonato alveolar, cuja matriz energética é a energia solar, dimensionada de modo a
atender à demanda de secagem de
roupa diária. “Ainda na própria estufa, existe um conjunto de exaustores que realiza a extração do ar úmido de dentro da estufa, assim como
promove a ventilação, possibilitando a
entrada de pessoas em seu interior”,
descreve Garcia.
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No Hospital Naval Marcílio Dias, tanques de acúmulo
de gelo, onde agora um outro chiller gela a água

As secadoras elétricas existentes foram mantidas somente como
apoio quando há extrema necessidade de secagem das roupas, como
no caso de demanda superior à media mensal prevista ou quando a radiação provida pelo sol não for suficiente para secar as roupas.
Com a implementação do projeto, concluído em junho de 2011, a
energia economizada pela Santa Casa de Barra Mansa será de 177,63
MWh/ano, com uma redução de
72,55 kW de demanda na ponta.
	O administrador da Santa Casa, Álvaro Freitas, enaltece o
projeto que, segundo ele, será determinante para a redução de gastos do hospital. “Tivemos um relacionamento espetacular com a
Light, que se revelou uma grande
parceira no decorrer desse projeto”, elogia ele.
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Eficiência energética
em foco no XX SENDI
Light será a anfitriã do evento em 2012 no
Rio de Janeiro e se prepara para receber os visitantes
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	E não apenas os projetos ligados à área técnica serão avaliados para este SENDI. De acordo
com José Humberto, casos exitosos
em Recursos Humanos, envolvendo
treinamento e formação de eletricistas, por exemplo, também poderão
ser selecionados.
A Light montará um estande
institucional na feira e, por ser a anfitriã do evento, participará mais ativamente desta edição. “As pessoas se
engajam mais e, com isso, a empresa deverá apresentar uma quantidade maior de trabalhos. Cerca de 300

funcionários, incluindo os eletricistas
do Rodeio, participarão diretamente
do SENDI”, acredita José Humberto.
PEE ganhará destaque
	O Programa de Eficiência Energética (PEE) da Light terá presença
marcante na edição de 2012 do SENDI. A conservação e o uso eficiente da
energia elétrica serão explorados no Seminário por meio da apresentação de
projetos do Programa que tenham sucesso comprovado, como aqueles desenvolvidos em comunidades de baixo
poder aquisitivo, em hospitais e na área

José Gabino, diretor econômico-financeiro da ABRADEE
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O

s trabalhos de organização do
XX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica
(SENDI), que será realizado de
23 a 26 de outubro de 2012, já
começaram. O maior evento do setor
está de volta ao Rio de Janeiro após
24 anos e terá a Light como empresa anfitriã. Com um público total estimado em cinco mil pessoas, tanto
o Congresso Técnico, com sessões
plenárias e palestras, quanto a feira de negócios Exposendi, com estandes de fabricantes e empresas do
segmento, acontecerão no Centro de
Convenções SulAmérica, na Cidade
Nova. Já o 4º Rodeio de Eletricistas,
que a cada edição atrai um público
maior, será levado para um local mais
amplo, ainda a ser definido.
	Segundo o diretor de Distribuição da Light e responsável pelo
XX SENDI, José Humberto de Castro, esta edição do evento terá como foco a inovação no desenvolvimento de processos para o setor e
projetos de eficiência energética. “O
critério de avaliação dos trabalhos
apresentados é a demonstração de
resultados em inovação, qualidade
dos serviços prestados, redução de
custos e satisfação do consumidor.
Porém, a inovação será considerada um diferencial, mesmo que ainda
não seja apresentado nenhum resultado: se o projeto for inovador e provar sua viabilidade poderá ser aprovado”, antecipa ele.
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Humberto Teski

José Humberto de Castro,
diretor de Distribuição da Light
e responsável pelo XX SENDI

de saneamento, com destaque para os
projetos pilotos com tecnologias inovadoras, como o projeto de iluminação
natural Solatube, para ginásios e galpões, o controlador digital de temperatura para condicionadores de ar de janela e split, a aplicação do Kit Retroffiting
de Refrigeradores (compressor, borracha e termostato), para tornar eficientes os refrigeradores, e um controlador
de temperatura de chuveiro que promove economia de água e energia elétrica.
Doze projetos de eficiência energética
já concluídos deverão ser transformados em artigos técnicos e enviados para aprovação da Comissão Avaliadora.

Para o superintendente de
Relações Institucionais da Light,
Eduardo Camillo, o SENDI representa uma oportunidade importante para a divulgação dos projetos desenvolvidos pelo PEE, em especial, os
de maior inovação com tecnologias
pioneiras aplicadas ao uso racional
e eficiente da energia. “É fundamental que a Light exponha o seu Programa de Eficiência Energética em
um evento tão significativo. A empresa envidará todos os esforços
para a divulgação dos projetos por
meio de diversas peças de comunicação”, assegura ele.

Oportunidade também
para parceiros da Light
Promovido pela Associação
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) desde 1962,
o SENDI é realizado a cada dois anos
em uma cidade diferente do Brasil
com o objetivo de estimular e promover a troca de experiências entre as empresas concessionárias de
energia elétrica do país. Para a próxima edição, o diretor econômico-financeiro da ABRADEE, José Gabino,
destaca a eficiência energética como um dos temas contemplados pela organização do evento e acredita
que, por se tratar de ações realizadas
diretamente em benefício do consumidor, sua importância será ressaltada. “Como empresa organizadora,
a Light terá a oportunidade de apresentar com mais destaque suas realizações nesta área. Certamente os
fabricantes e consultores que atuam
junto com a Light aproveitarão a ocasião para mostrar seus produtos na
feira de exposição”, comenta ele.
Gabino frisa também a expectativa em torno do 4º Rodeio dos
Eletricistas, uma espécie de gincana
realizada com cerca de 50 equipes
de eletricistas – duas por concessionária – que promove a prática de segurança no trabalho. As equipes começam o treinamento com um ano
de antecedência e aquelas que demonstram trabalhar de maneira mais
segura são premiadas.
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PEE participa de
feira de negócios
Programa divulga projetos de sucesso
no Sul Fluminense na 13ª FLUMISUL

Humberto Teski

À esquerda, Eduardo Camillo,
superintendente de Relações
Institucionais, e Raphael Torres
(quarto a partir da esquerda),
da Gerência de Eventos
e Centro Cultural, ambos
da Light, com visitantes no
estande da concessionária

A

Light foi uma das 270 empresas
expositoras da 13ª FLUMISUL –
Feira Internacional de Negócios
do Sul Fluminense, realizada no
Parque de Exposições de Barra
Mansa, entre os dias 26 e 30 de julho.
Maior feira multissetorial do estado do
Rio de Janeiro, a FLUMISUL contou
com um público estimado em cerca
de 80 mil visitantes.
	Uma das patrocinadoras do
evento, a Light aproveitou a oportunidade para divulgar as ações do Programa de Eficiência Energética (PEE) no Sul
Fluminense. “Eventos como este são
excelentes oportunidades para apresentarmos à sociedade o que temos feito na área de eficiência energética”, declara Eduardo Camillo, superintendente
de Relações Institucionais da Light.
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“O objetivo é mostrar o que
desenvolvemos em benefício da
população quando revertemos os
encargos pagos em projetos de eficiência energética na região”, assegura Antônio Campelo, responsável pelo controle administrativo dos
projetos de eficiência da área de
Grandes Clientes.
	Entre os projetos já concluídos pelo PEE no Sul Fluminense e
divulgados no evento estão a modernização e eficientização energética das Santas Casas de Misericórdia de Barra do Piraí e Barra Mansa,
e a instalação de um sistema híbrido de iluminação – com luz natural e
luminárias tradicionais – no Ginásio
Esportivo da Ilha de São João, em
Volta Redonda.

Região passa por franco
desenvolvimento
	Os projetos de modernização e eficientização das estações de
tratamento de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra
Mansa (SAAE-BM) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios
(SAAETRI), em andamento na região,
também receberam destaque na feira. No primeiro projeto, o investimento
total previsto é de R$ 3,35 milhões, e
a expectativa é obter a economia de
2.464 MWh/ano ou R$ 500 mil anualmente, com redução de 338 kW da
demanda na ponta. Já no projeto
SAAETRI, o PEE está investindo um
total de R$ 4 milhões e prevê a economia de 2.067 MWh/ano ou R$ 420
mil anualmente, com redução de

Humberto Teski
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A partir da esquerda, Luiz Antonio Felix, secretário
de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa;
Ronaldo Barbosa, procurador geral do município de
Barra Mansa; Eduardo Camillo, superintendente de
Relações Institucionais da Light; José Renato Bruno
Carvalho, prefeito de Barra Mansa

Humberto Teski

Os palestrantes Cláudio Moisés e Marcela
Jacob apresentaram ações do PEE na região

Antônio Campelo: “Procuramos
buscar mais conforto e economia
para a população

338 kW da demanda na ponta. Ambos os projetos serão concluídos até
o final de 2011.
Dois importantes polos industriais, com empresas de médio
e grande porte, estão em franco desenvolvimento em Barra Mansa e Volta Redonda. O Governo do estado
tem sido um grande fomentador do
Sul Fluminense, inaugurando estra-

das vicinais e diminuindo impostos.
Não por acaso, durante a solenidade
de abertura, a Light foi citada nominalmente pelo vice-governador Luiz
Fernando Pezão e pelo prefeito de
Barra Mansa, Zé Renato, por sua importância no Sul Fluminense.
Com o desenvolvimento, a
busca por informações e novos negócios tem sido grande. As empresas enviam sua expertise à FLUMISUL
para construir teias de conhecimento
e oferecer e adquirir informações. Trata-se de uma grande troca de expertise entre as companhias.
	O prefeito de Barra Mansa contou que acompanha as ações da Light
na região desde que era secretário de
obras da Prefeitura e hoje é um verdadeiro entusiasta dos projetos desenvolvidos pela concessionária. “Só temos a agradecer à Light, parceira de
todas as horas, seja no fornecimento
de energia, em projetos de eficiência
energética ou no patrocínio de nossos
eventos culturais. É com grande alegria que vejo essa parceria se fortalecer”, garante Zé Renato.
Projetos de PEE tiveram
ampla divulgação
Para cumprir com a sua meta
de divulgar na FLUMISUL os projetos

de PEE e realizar a comercialização de
energia na região, a Light montou um
elegante estande de 40m², que se destacava por sua beleza e funcionalidade
na feira. Nele, o visitante podia obter informações por meio de um material de
comunicação especialmente criado para o evento, com fôlderes e cadernos,
além de conversar com representantes
do PEE presentes no local.
De acordo com Raphael Torres, responsável pela área de eventos
da concessionária, o projeto do estande procura estabelecer uma identidade visual e otimizar o custo de criação e montagem para as próximas
feiras das quais a Light participará.
“Elaboramos um estande imponente,
elegante, mas sem exorbitância. Estamos trabalhando para reforçar a imagem e a credibilidade da Light junto à
sociedade”, destaca Torres.
	Outra ação de divulgação realizada pela Light durante o evento foram
as palestras proferidas pelos executivos de Negócios Light Esco, Cláudio Moisés Oliveira, com o título “Projetos de Eficiência Energética Light no
Sul Fluminense e Comercialização de
Energia e Projetos Integrados”, e Henrique Lins, cuja palestra foi denominada “Apresentação de Soluções e Produtos de Eficientização Energética”.
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