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editorial

É com grande satisfação que
lançamos a terceira edição da Revista de Eficiência Energética, do Programa de Eficiência Energética (PEE)
da Light. Nos últimos três anos, esta
publicação tem se mostrado como
um importante meio de divulgação
dos projetos do PEE, os quais estão tornando o uso da energia muito
mais eficiente para uma grande parte dos clientes da concessionária.
A Light não quer apenas produzir e distribuir energia com qualidade, mas também garantir a cidadania, possibilitando que todos os
seus clientes sejam capazes de pagar a conta a partir do consumo racional e eficiente da energia. A consequência de tudo isso: um Rio
cada vez mais iluminado com base
em valores e atitudes sustentáveis.
Os projetos Comunidade Eficiente e Light Recicla despontam
como grandes exemplos de projetos sustentáveis, alinhados à estratégia da empresa e das políticas
públicas do Rio de Janeiro. Como

desafio a ser vencido, há a ampliação do número de clientes a serem
contemplados a partir do cadastro
no NIS (Número de Inscrição Social) e consequente inclusão como
beneficiários da Tarifa Social. Muitos clientes de baixo poder aquisitivo ainda não possuem cadastro no
NIS e, desta forma, ficam excluídos
das ações do PEE.
É claro que a Light tem procurado desenvolver projetos alternativos para beneficiar este grupo,
investindo em novas tecnologias,
como o aquecedor solar, o recuperador de calor e o controlador de
temperatura para o chuveiro elétrico, mas sem deixar de buscar soluções para o desafio existente.
A Light é uma concessionária
de vanguarda, e essa característica
está traduzida, entre outros aspectos, no seu olhar para as novas tecnologias. Prova disso é a participação nas obras do novo Maracanã,
maior e mais tradicional estádio de
futebol do País, que se prepara pa-

Paula Kossatz

Mensagem
do presidente
ra a Copa do Mundo de 2014, trazendo como novidade, entre outras,
um sistema fotovoltaico para geração de energia.
Queremos destacar também
a preocupação da Light em beneficiar toda a sua área de concessão,
desenvolvendo projetos do PEE no
interior do estado. Um exemplo são
as obras de eficientização nos serviços autônomos de água e esgoto
das cidades de Barra Mansa e de
Três Rios, que trazem grandes benefícios para as Prefeituras e moradores desses dois municípios. A iniciativa culminou, inclusive, com a
produção de um vídeo para o projeto de eficiência do SAAETRI, que
será exibido no XX SENDI, cujos anfitriões são o Rio e a própria Light.
Você, leitor, conhecerá um
pouco mais sobre esses e outros
projetos do PEE da Light nas páginas a seguir. Boa leitura a todos.
Paulo Roberto Pinto
Presidente da Light
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A opinião dos entrevistados não representa, necessariamente, a posição oficial da Light.

Antoninho Marmo Perri
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Gilberto Jannuzzi, pesquisador da Unicamp
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entrevista

É preciso prestar mais
atenção ao consumidor
de energia elétrica
Pesquisador da Unicamp destaca que conhecimento
sobre o cliente e mudança nos padrões de consumo
contribuem para um melhor planejamento dos futuros
programas de eficiência energética do País

P

rofessor adjunto em Sistemas
Energéticos do Departamento de Energia da Faculdade
de Engenharia Mecânica da
Universidade de Campinas
(Unicamp), ex-coordenador de Pós-graduação em Planejamento Energético e atualmente coordenador do
Núcleo Interdisciplinar de Energia da
Unicamp, (NIPE-UNICAMP), Gilberto Jannuzzi é um renomado pesquisador da área. Com três livros publicados sobre planejamento e políticas
energéticas e mais de 40 artigos em
revistas especializadas, o pesquisador faz parte de um grupo dedicado
a entender e propor novas soluções
para conservação de energia, energias renováveis, política energética e
ambiental, transferência de tecnologia, entre outros temas. Ele concedeu
esta entrevista exclusiva à terceira edição da Revista de Eficiência Energética do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Light. Confira a seguir.

Revista de Eficiência Energética: Segundo o American Council
for an Energy-Efficient Economy
(ACEEE), o Brasil, junto com os
Estados Unidos, Canadá e Rússia,
se encontra nos últimos lugares em um ranking de eficiência
energética, formado pelas 12
principais economias do mundo.
Qual a sua avaliação sobre a efetividade dos programas nacionais
de eficiência energética? E como
está o nosso País em relação a
outras nações?
Gilberto Jannuzzi: Esse estudo tem
o mérito de buscar referências para
classificar o sucesso das iniciativas
em eficiência energética de vários
países industrializados e emergentes,
como Brasil e China. Ele se baseia na
formulação de indicadores e métricas
que sempre podem ser discutidos
quanto à sua representatividade. Esse estudo considerou não somente a
eletricidade, mas também combustíoutubro 2012 •
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veis e ações dirigidas aos principais
setores de consumo. De modo geral,
eu concordo com os resultados gerais da análise feita. O importante não
é exatamente a posição desfavorável
em que o Brasil se encontra frente a
esses países, mas sim entender os
mecanismos e políticas de eficiência
energética que estão sendo colocados em prática nessas principais
economias. Sempre chama a atenção o pragmatismo da China, que
rapidamente estabelece metas e mecanismos para atingi-las e está sempre acompanhada de métodos para
verificar seus progressos.

Antoninho Marmo Perri

REE: Investir em eficiência energética é a opção mais barata para
atender ao crescimento da demanda, mas continuamos a privilegiar a construção de novas usinas geradoras. É preciso mudar?
Jannuzzi: É preciso fazer as duas coisas. O Brasil ainda necessita de muita
energia, mas já não é concebível somente pensar na expansão da oferta.
O País precisa investir em conhecimento do consumidor e em como
modificar padrões de consumo. Essa
informação é necessária para planejar
melhor os futuros programas de eficiência e escolher melhores tecnologias,
setores de consumo etc. Precisamos
investir em uma melhor infraestrutura
de tecnologias nos segmentos de uso
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final de energia. Estamos expandindo
nossa economia e criando novas instalações, serviços e equipamentos.
Nada disso é novidade. O novo está
em colocar em prática a teoria que
conhecemos bem. Precisamos fazer
um planejamento de demanda e não
focar somente na oferta; entender a
importância e o papel das políticas e
mecanismos de eficiência energética.
Novas tecnologias para geração descentralizada de eletricidade, por exemplo, terão um crescente papel no suprimento futuro de serviços de energia.
A ANEEL já sinaliza mudanças importantes nessa direção, possibilitando
incentivos para a microgeração. Isso
impacta também a importância dada
pelos consumidores finais à eficiência energética.
REE: Como o PROCEL, a ANEEL
e o Ministério de Minas e Energia (MME) podem contribuir para
fomentar ainda mais a eficiência
energética no País?
Jannuzzi: Cada um desses agentes
tem uma história e atividades nessa
área, especificamente no setor de
eletricidade. No entanto, falta maior
coordenação e atribuição de papéis.
É preciso também incluir a Empresa
de Pesquisa Energética nessa atividade e não esquecer que é necessário
ver o sistema energético como um todo. O setor de combustíveis também

é importante. Eficiência energética
é, na verdade, uma coleção de muitas oportunidades tecnológicas, de
comportamentos – consumidores e
corporações, de investimentos e de
consumo de energia propriamente dito. Se analisarmos o PNE e o PDEs,
veremos um descompasso com os
investimentos nos programas das
concessionárias, por exemplo. E os
programas conduzidos por elas são
atualmente o maior investimento em
eficiência energética no País.
REE: A ANEEL está modificando as regras do PEE. Um novo
manual está sendo elaborado. O
senhor, inclusive, participou do
comitê de revisão das atuais normas. Quais são as principais mudanças regulatórias propostas?
Jannuzzi: Na verdade, nós, como
consultores, só fazemos recomendações. Grande parte delas irá aparecer nesse novo manual, mas ainda
será necessário, a meu ver, revisar
novamente essas regras em um futuro próximo.
REE: Qual a evolução no processo de avaliação dos resultados de
projetos de eficiência energética
na última década? Os resultados
obtidos são significativos?
Jannuzzi: Tem havido um esforço
do PROCEL em produzir um relatório

O importante não é
exatamente a posição
desfavorável em que o
Brasil se encontra, mas
entender os mecanismos
de eficiência aplicados
nas principais economias.

entrevista
anual avaliando suas atividades. Isso
é importante continuar e deve haver
maior preocupação em se estabelecer melhores métodos e coleta de
dados para atribuir maior credibilidade a essa análise. A ANEEL também
concluiu recentemente uma avaliação de seus programas de eficiência
energética. Temos aqui no País muita
dificuldade em obter dados sistemáticos sobre consumo de energia nos
seus usos finais. Existe progresso,
mas é ainda muito modesto.
REE: Qual tem sido o papel das
distribuidoras de energia elétrica
neste processo? Como maximizar
estes resultados?
Jannuzzi: As distribuidoras são
agentes fundamentais para a implementação de programas de eficiência energética. Sem elas, dificilmente conseguimos atingir os
diversos segmentos de consumo.
Aqui no Brasil, para maximizar os resultados, deveríamos ver maneiras
de tornar essas ações interessantes
economicamente para as concessionárias ou criar incentivos para
que elas participem e implementem
bons programas.
REE: Quais os projetos desenvolvidos que apresentam melhores
resultados para a empresa e para
a sociedade?
Jannuzzi: É preciso definir com clareza o que se entende por “melhores
resultados”. Atualmente, os programas para a população de baixa renda
e para o setor público são interessantes para as concessionárias porque
são consumidores que possuem
problemas para pagar suas contas. A
redução do consumo é interessante
para as concessionárias, pois representa menores perdas comerciais.
REE: Em que nível a incorporação
de novas tecnologias tem contribuído para a aceleração dos ganhos com eficiência energética?

Jannuzzi: Muito. E aqui vale destacar
o papel que o agente público tem na
medida em que estabelece padrões
mínimos de eficiência energética para equipamentos. No Brasil, o Comitê
Gestor de Indicadores de Eficiência
Energética (CGIEE), liderado pelo
MME, cumpre esse papel.

Os programas
conduzidos pelas
concessionárias
são atualmente o
maior investimento
em eficiência
energética no país.
REE: A expansão das redes inteligentes (smart grid) é uma tendência que parece inexorável. Até
que ponto essas tecnologias convergem com as ações de eficiência energética?
Jannuzzi: Elas têm tudo a ver com
eficiência energética. E existem muitas possibilidades e arranjos para
isso acontecer. As possibilidades
de gerenciar o consumo, despachar
energia de unidades descentralizadas e agregar informação aos fluxos
de energia vão representar uma oportunidade a mais para aumentarmos
a eficiência global do sistema energético. Precisamos, no entanto, ficar
atentos a isso, principalmente porque
estaremos muito provavelmente envolvendo outras indústrias, como telecomunicações e transporte, e outros
serviços, que poderão se beneficiar
dessas tecnologias.
REE: A matriz energética brasileira
é das mais limpas, dentre as principais economias mundiais. Alguns
analistas defendem que o País já
fez o seu dever de casa e que o

governo deveria concentrar seus
esforços na produção de energia
barata, mesmo que poluente. Qual
a sua opinião a respeito?
Jannuzzi: Grandes hidrelétricas já
não são consideradas “limpas” como eram no passado, pelo menos
em alguns círculos internacionais. O
País possui muitas alternativas renováveis e, para melhor utilizá-las, teremos também que repensar nossos
padrões atuais e futuros de energia.
REE: A Rio +20 não teve o impacto
nem o resultado esperado. A crise
econômica mundial tem desviado
a atenção dos líderes mundiais
e da sociedade de temas como
sustentabilidade, energia limpa e
eficiência energética. Como o senhor avalia este momento?
Jannuzzi: Se os governos foram
apáticos nessa reunião, conforme
observamos, muitas entidades civis,
ao contrário, se mostraram em sintonia com essas preocupações e estão se mobilizando. Eu vejo isso como um sinal positivo, especialmente
quando vem dessa nova geração
que poderá ter influência maior em
um futuro próximo.
REE: Segundo a FGV, em 2003, 79
milhões de pessoas pertenciam
às classes A, B e C. Em 2014, a
projeção é que este número salte para 144 milhões. Imagina-se
um incremento considerável nos
padrões de consumo da população e, consequentemente, da demanda por energia. Qual o papel
da eficiência energética para o
desenvolvimento sustentável do
Brasil nos próximos anos?
Jannuzzi: Esse é mais um conjunto
de expectativas que só tem a ajudar
a colocar a eficiência energética na
agenda dos órgãos de planejamento energético do Brasil. Os custos
de energia vão crescer e temos que
planejar o consumo futuro e não somente a oferta, como ainda fazemos.
outubro 2012 •
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Eficiência energética
na Coca-Cola

Paquetá sustentável
A Light participa do Movimento Paquetá Sustentável, que nasceu em 2011 das iniciativas voltadas
para a Rio +20, a Copa de 2014 e as Olimpíadas
de 2016. O movimento reúne, além da Light, outras organizações com atuação na ilha: Cedae,
Comlurb, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e
Governo do Estado. A Light contribuirá no âmbito do PEE com duas pequenas centrais para geração de energia solar fotovoltaica em prédios públicos locais – escola e hospital. Já foi realizado um
pré-estudo de viabilidade para verificar o potencial
de geração de energia, a estrutura civil e mecânica
para instalação das placas solares, as adequações
elétricas necessárias e o custo envolvido.
Marcelo Candidoli/Domínio Público/Reprodução

shutterstock

A Light está realizando estudos de viabilidade técnico-econômica para identificar medidas de eficiência
energética nas instalações da Rio de Janeiro Refrescos, distribuidora da Coca-Cola. O objetivo é retomar as ações voltadas para o segmento industrial,
no âmbito do PEE. Estima-se realizar investimentos
da ordem de R$ 5 milhões no período de 2012 a
2013. O projeto será elaborado na modalidade contrato de desempenho, em que os investimentos realizados pela Light serão recuperados por meio da
economia de energia obtida com a implementação
das medidas de eficiência energética.

Planetário da Gávea

Planetário da Gávea
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Planetário: Área espelhada
receberá o painel fotovoltaico

A partir de 2013, o PEE da Light deverá implantar medidas de eficiência energética no
Planetário da Gávea. Dentre elas, destacam-se a modernização do sistema de climatização, que inclui a reativação dos tanques de termoacumulação, a troca dos chillers ineficientes
e a automação de todo o sistema. Além disso, o PEE prepara um projeto educacional voltado para a disseminação do uso da energia
fotovoltaica nas dependências do Museu do
Planetário. As ações assinaladas são parte do
convênio que será celebrado entre a Light e a
Fundação Planetário ainda este ano. A Light já
deu início ao processo de aprovação formal do
projeto junto à ANEEL.

notas

A fabricação de lâmpadas incandescentes com potência
superior a 100 watts está proibida no País desde junho
deste ano. As incandescentes com outras potências terão produção e venda interrompidas até 2015. Atualmente, as lâmpadas incandescentes representam 40% das lâmpadas comercializadas
no Brasil. A medida está prevista em
uma portaria de 2010 do Ministério
de Minas e Energia (MME), cujo intuito é alinhar o País às diretrizes do
Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf). A lei é aplicada às
lâmpadas que não atendem a níveis
mínimos de eficiência energética, tendo como proposta elevar a participação
dos modelos mais eficientes, como as
fluorescentes compactas e halógenas. As
lâmpadas fluorescentes representam uma
economia de, aproximadamente, 80% em
relação às incandescentes.

sxc

A partir de um projeto de P&D bem-sucedido, a Light pretende desenvolver o
projeto Kit Retrofitting Refrigerador em
clientes de baixo poder aquisitivo. Os refrigeradores que atenderem às condições mínimas de durabilidade e adequabilidade predefinidas terão seus principais
componentes substituídos – compressor, borracha e termostato – por outros
que permitam aumentar a eficiência e a
vida útil do equipamento. Assim, o consumidor reduz o valor da conta de energia e ainda ganha um produto seminovo
com vida útil prolongada, aumentando a
abrangência de atuação do PEE da Light.

Lâmpadas incandescentes
com os dias contados

Novas regras de eficiência energética
A ANEEL está revendo o manual
de eficiência energética. A proposta de mudança está em audiência
pública. Segundo a agência, entre
as motivações para esta revisão
está a necessidade de melhorar a
qualidade dos projetos e intensificar os resultados obtidos. O manual trará dez novos módulos, que
tratam desde a gestão à medição
e tipologia dos projetos. As mu-

danças, como a inclusão de projetos de fontes alternativas, o incentivo
a contratos de desempenho e a ampliação dos recursos para gestão do
PEE, são positivas, mas aumentarão
a demanda sobre as áreas de gestão de eficiência energética das empresas de energia elétrica. Ainda não
há data prevista para a publicação do
novo manual, mas espera-se que isso ocorra no início de 2013.

www.aneel.gov.br

sxc

Kit para refrigeradores

Centro de Demonstração em Eficiência Energética Smart Grid
Está aprovado pela ANEEL o projeto Centro de Demonstração em
Eficiência Energética Smart Grid,
que será instalado em uma área
de 400 m2 ao lado do Museu Light
da Energia e inaugurado em mea-

dos de 2013. Com investimentos previstos em R$ 4,5 milhões, o Centro vai
promover hábitos de consumo eficiente e combater o desperdício de energia por meio de jogos e experimentos
dinâmicos e interativos. O Centro de

Demonstração será aberto a professores, profissionais da área e
público em geral, que terão contato com conceitos, produtos e serviços desenvolvidos pelo Programa Smart Grid, do P&D da Light.

outubro 2012 •
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Em busca de novos caminhos
Programa se volta ainda mais
para tecnologias alternativas
de eficiência energética

D

esde 1999, a Light desenvolve projetos por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), beneficiando os
clientes dos 31 municípios
de sua área de concessão. Ao longo
de 13 anos, a concessionária realizou 160 projetos com investimentos
de R$ 303,3 milhões, gerando uma
economia total de energia de 600,36
GWh/ano, o que equivale a 2,6% do
consumo do seu mercado em 2011,
que foi de 22.932 GWh.
Sempre atento às prioridades
nacionais de aumentar a eficiência
energética, o PEE tem como meta
fechar 2012 com investimentos da
ordem de R$ 40 milhões em projetos
que contribuam socialmente com as
comunidades de baixo poder aquisitivo e apoiem serviços públicos com
ações de eficientização nas áreas
de planejamento, saúde, transporte
e educação.
Integrado à Gerência de Estratégia e Sustentabilidade, o PEE
está totalmente alinhado às ações
sustentáveis da empresa. Para Regiane Abreu, especialista de sustentabilidade, os projetos do PEE repre-
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sentam um diferencial no negócio da
concessionária, contribuindo com as
metas de sustentabilidade definidas
pela empresa. “Esses projetos, pelo
perfil que possuem, proporcionam
maior eficiência na gestão dos recursos da Light, na redução das perdas
e da inadimplência e, consequentemente, na contribuição à cidadania”,
destaca Regiane.
Balanço do último ano
A Light investiu, em 2011,
aproximadamente, R$ 30 milhões
em 32 projetos do PEE, sendo quase a metade em ações que beneficiaram o Poder Público – R$ 13
milhões –, todos desenvolvidos
segundo as diretrizes da ANEEL.
O PEE contempla ações voltadas
para consumidores de baixo poder
aquisitivo e também projetos de eficiência energética em áreas prioritárias, como saneamento, saúde e
educação. Por segmento, em 2011,
o Poder Público se destacou, ficando com 44% do total investido. Em
seguida, estão ações para a população de baixa renda (38%), serviço
público (15%) e educação (3%).

Nos últimos três anos, o investimento da Light ficou em torno
de R$ 126 milhões, o que representa
41% de todos os recursos aplicados
pela companhia em eficiência energética. Adicionalmente, constata-se
que a economia de energia, obtida
no mesmo período, foi de 129.000
MWh/ano, o que equivale ao consumo médio de energia de, aproximadamente, 65 mil residências ou ao
consumo de uma cidade como Volta
Redonda, com 258 mil habitantes,
durante o período de um ano.
Em relação ao saldo da conta contábil de eficiencia energética, o
PEE tem se mantido abaixo do limite
máximo regulatório. Nos últimos dois

Humberto Teski

o pee

Equipe do PEE: Bruno Apostólico,
Filipe Simões, Paulo Mauricio
Senra e Antonio Raad

anos, esse saldo se conservou em
R$ 49 milhões e R$ 54 milhões, respectivamente. A projeção para 2012 é
que o saldo não ultrapasse R$ 55 milhões, enquanto o teto estabelecido
pelos critérios do manual da ANEEL
corresponde a R$ 60 milhões.
Desafios trazidos
pela Lei 12.212/10
O projeto Comunidade Eficiente, responsável por implementar
ações em residências de baixa renda
nas comunidades do Rio de Janeiro,
vem enfrentando algumas limitações
desde que a Lei 12.212/10 passou a
determinar que os 60% do recursos
do PEE fossem investidos exclusi-

Saldo da conta de eficiência energética
Realizado x limite máximo regulatório
fonte: Light

R$ milhões

*Estimativa
Limite máximo regulatório

Realizado
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Investimentos PEE 2009/2012

Ano

fonte: Light

Distribuição do Investimento por Tipo de Projeto (%)

Investimento
Total

Economia
de Energia

Baixo Poder
Aquisitivo

Serviço
Público

Poder
Público

Comercial

Educação

Outros

(R$ mil)

(GWh/ano)

2009

53,84

31,3

12,71

-

-

2,15

32.990

1,06

2010

60,09

19,89

16,16

2,01

1,03

0,82

63.447

21

2011

38,51

14,71

44,14

-

2,64

-

29.532

107

vamente em ações voltadas para
clientes que possuem o Número de
Inscrição Social (NIS), integrante do
Cadastro Único do Governo Federal.
Como muitos não conseguem se cadastrar por razões diversas, o universo em que o PEE pode atuar se torna
bastante reduzido, limitando os investimentos a quem tem NIS e deixando
de fora do projeto quem, ainda, não
possui o número.
De acordo com Paulo Mauricio
Senra, gerente da área de Estratégia e Sustentabilidade, apesar desta
limitação, o PEE da Light continua
avançando, principalmente com a
implantação das Unidades de Polícia
Pacificadora, as UPPs, em comunidades do Rio, facilitando o acesso da
Light a locais que antes eram remotos
e perigosos. “Inicialmente, não conseguíamos entrar nas comunidades,
o que contribuía para a deterioração
das redes elétricas. Com a pacificação, entramos, reformamos a rede
da mesma forma que fazemos em
todos os municípios onde atuamos
e colocamos medidores novos com
padrões adequados. Nas nossas
ações, entregamos geladeiras e lâmpadas mais eficientes, mas também
promovemos palestras para educar a
população sobre hábitos de consumo consciente”, destaca Senra.
A saída para aplicar os 60%
determinados pela legislação em projetos para o público de baixa renda e
vencer a barreira criada pelo NIS, por
hora, tem sido buscar soluções e tec-

14 • outubro 2012

Participação dos investimentos
por segmento no PEE - 2011
fonte: Light

44%
15%

3%
38%
Baixo poder aquisitivo
Serviço público
Poder público
Educação

nologias alternativas, como o aquecedor solar, o recuperador de calor
e o controlador de temperatura para
chuveiro elétrico.
O PEE no XX SENDI
Por conta da sua importância
e dimensão, o PEE estará presente
XX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (SENDI), o
mais importante evento do setor, que
acontecerá entre 22 e 26 de outubro
deste ano, no Rio de Janeiro, onde,
inclusive, a terceira edição da Revista
de Eficiência Energética será lançada.
De acordo com Antonio Raad,
engenheiro responsável pelo PEE da
Light, este ano, a concessionária
participa do SENDI com quatro artigos, além de expor projetos e apresentar um novo vídeo institucional
sobre o programa. “Tivemos um alto
nível de aproveitamento dos nossos

trabalhos. Enviamos cinco artigos e
quatro foram aprovados para apresentação, o que demonstra qualidade e amadurecimento na estratégia
de divulgação de nossos projetos e
ações de eficiência energética. Para
os artigos serem selecionados, os
critérios considerados são aplicação
prática, originalidade, ordenação de
ideias, relevância e abrangência”,
destaca Raad.
Um detalhe importante é que
a Light está coordenando o evento.
Para o consultor Vicente Guimarães,
é fundamental que a concessionária
participe da organização do SENDI
tendo em vista que inovação e desenvolvimento tecnológico são diretrizes estratégicas da Light. “Estar neste evento é uma oportunidade valiosa
para compartilhar conhecimentos e
trocar informações”, defende o consultor do PEE.
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Light investe na
captação de luz solar

divulgação

Maracanã será segundo estádio
com energia fotovoltaica no País

Novo estádio abrigará usina
fotovoltaica de 400 kWp
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E

star à frente do projeto de
energia solar no Maracanã, um
dos maiores estádios do mundo, é motivo de orgulho para a
Light Esco. O empreendimento, uma parceria da empresa com a
EDF Electricité de France, maior grupo de geração de energia elétrica do
mundo, e com o Governo do Estado
do Rio de Janeiro, receberá investimentos da ordem de R$ 6 milhões.
O estádio abrigará uma usina
de, aproximadamente, 400 kWp, que
representa o consumo de energia
elétrica de 240 residências. O projeto consiste na instalação de uma estrutura metálica sobre o anel de compressão do Maracanã, que suportará
a nova cobertura de lona tensionada
do estádio e terá um espaço útil para
instalação de 1.560 módulos fotovoltaicos para captar a luz do sol, evitando a emissão de mais de 2.500 toneladas de CO2 na atmosfera.
Segundo Marco Antônio Donatelli, superintendente executivo de
Negócios de Energia, como a Light

está sempre à frente no desenvolvimento de novas tecnologias, participar do empreendimento fotovoltaico do Maracanã é um exemplo do compromisso da empresa com
programas sustentáveis. O negócio tem 100% de capital
privado e inicialmente terá a energia gerada vendida no
mercado livre, a fim de amortizar o investimento. Após este período, a energia será consumida pelo próprio Estado
ou continuará sendo comercializada, com renda revertida
para o Maracanã.
O projeto tem como objetivo se expandir para outras
instalações do complexo. Após a implantação da usina no
estádio, o consórcio entre a Light e a EDF Consultoria pretende avaliar a integração fotovoltaica no Maracanãzinho,
no estádio de atletismo Célio de Barros, no parque aquático Júlio de La Mare e na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), transformando a região em um grande
complexo movido à energia solar.
Para Claudio Moisés, executivo de Negócios da
Light Esco, a energia fotovoltaica precisa se tornar mais
atraente para o mercado. É necessário estimular o desenvolvimento tecnológico e a indústria de componentes e
equipamentos para se chegar a valores mais competitivos. “O maior benefício com o projeto no Maracanã é a
conscientização da sociedade para a geração de energia
limpa e de recursos renováveis”, destaca Moisés.
Leonardo Pinto, analista de comunicação da EDF
Consultoria, considera que a utilização de energia reno-

Um pouco mais sobre energia solar fotovoltaica
A conversão da energia solar em eletricidade é
denominada de efeito fotovoltaico, realizada por
células fotovoltaicas. Este efeito ocorre nas células construídas com materiais semicondutores que
utilizam tecnologias baseadas no silício cristalino.
Quando interligadas e acondicionadas, formam
o módulo fotovoltaico, com expectativa de operar
nessas condições por 30 anos ou mais.
O sistema fotovoltaico é o conjunto de elementos
necessários para realizar a conversão direta da
energia solar em elétrica com características ade-

quadas para alimentar aparelhos elétricos como
lâmpadas, televisores e geladeiras.
A utilização desta modalidade é bastante difundida
na Alemanha, Espanha, Japão e Estados Unidos e
chegou ao Brasil com utilização em sistemas isolados, em áreas de difícil acesso, no Norte do País.
No final do ano de 2011 e ao longo de 2012, acelerada pela crise econômica na Europa, muitas empresas do setor trouxeram suas tecnologias para
o Brasil, já que ele possui grande abundância de
irradiação solar.
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Carla Marina
Pacheco,
da Gerência
de Grandes
Clientes

Marco Antônio
Donatelli,
superintendente
executivo de
Negócios de
Energia da Light

vável com geração local representa um marco de sustentabilidade e
compromisso com o meio ambiente. A energia solar é a fonte mais limpa de produção de energia elétrica.
Além disso, a geração local desonera
todo o sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica. O Mara-
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canã, um estádio com 60 anos de idade, se prepara para
a Copa de 2014 incluindo a geração da energia do futuro, com uma visão arrojada de compromisso ambiental.
Para ANEEL, fonte promissora
Na opinião de Máximo Luiz Pompermayer, superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência
Energética da ANEEL, a energia solar fotovoltaica é uma

novas tecnologias

Planta fotovoltaica do Maracanã
Anel de compressão
que vai sustentar a
nova lona do Maracanã

Módulos fotovoltaicos
para captação de luz solar

Lona de cobertura
do Maracanã

Passarela por onde
passam os fios
da instralação do
módulo fotovoltaico

O novo Maracanã produzirá energia utilizando um sistema fotovoltaico. Esse
sistema consiste na conversão direta
da luz do sol em energia elétrica através de dispositivos chamados de células fotovoltaicas. Tais células são agrupadas em módulos fotovoltaicos, que

por sua vez são instalados em áreas que
não sofram sombreamento considerável.
Pela configuração da nova cobertura do
estádio, a opção adotada foi a instalação
da Usina Solar do Maracanã em uma estrutura metálica sobre o anel de compressão, onde serão colocados os módulos

das fontes alternativas mais promissoras de geração de
energia elétrica. A irradiação solar está presente em quase todas as partes do planeta, e o Brasil possui excelentes
índices de radiação em grande parte do território brasileiro.
“Os maiores interessados na energia solar são os consumidores instalados em regiões remotas, sem acesso à rede de distribuição e também aqueles conectados à rede,
porém insatisfeitos com os serviços prestados, seja pela
qualidade no atendimento ou pelo preço da tarifa de fornecimento, que, em muitos casos, é superior ao custo da
geração solar fotovoltaica”, explica Pompermayer.
Para o superintendente, a ANEEL vem estimulando o desenvolvimento desta tecnologia desde que elaborou a Chamada de Projeto Estratégico 013/2011, intitu-

fotovoltaicos. Os cabos do sistema
passarão sob a passarela, e os inversores serão instalados no interior do
estádio em salas ainda a serem definidas. A usina terá, aproximadamente,
2.380 m² de área coletora com uma
capacidade de geração de 400 kWp.

lado “Arranjos técnicos e comerciais
para inserção da geração solar fotovoltaica na matriz energética brasileira”. Este projeto mobilizou um grande número de empresas de energia
elétrica, desenvolvedores de tecnologia e instituições de pesquisa, com
investimentos previstos de, aproximadamente, R$ 400 milhões em 18 projetos pilotos localizados em diferentes
regiões do País.
O novo manual de PEE, que
está sendo elaborado pela ANEEL,
traz um módulo dedicado exclusivaoutubro 2012 •
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Biblioteca do Estado do Rio de Janeiro: primeira do País a usar energia solar fotovoltaica

mente às fontes incentivadas – entre
elas a fotovoltaica –, que passarão a
ser utilizadas pelo setor elétrico para
complementar o atendimento ao consumidor de energia. A ANEEL vem
discutindo esse tema há tempos, tanto que aprovou no primeiro semestre
de 2012 regras destinadas a reduzir
barreiras para instalação de geração
distribuída de pequeno porte, que
incluem a microgeração, com até
100 kW de potência, e a minigeração,
de 100 kW a 1 MW.
A resolução da agência, publicada em abril, cria o Sistema de
Compensação de Energia, que permite ao consumidor instalar pequenos geradores em sua unidade consumidora e trocar energia com a
distribuidora local. A regra é válida
para geradores que utilizem fontes
incentivadas de energia, como hídrica, biomassa, eólica, cogeração
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qualificada e, claro, fotovoltaica. O objetivo é disseminar
a tecnologia no mercado.
Com custos em queda e eficiência em alta, os módulos fotovoltaicos entraram, em julho de 2010, na lista
de produtos que recebem o Selo Procel de Economia de
Energia, uma iniciativa da Eletrobrás. Atualmente, 14 modelos, de três fabricantes, são certificados. Esta certificação tem o objetivo de reconhecer e promover a energia solar como uma das principais fontes de energia alternativa.
Primeira biblioteca do País com energia solar
Desde setembro, usuários da Biblioteca do Estado
do Rio de Janeiro recebem os benefícios da energia solar
com projeto patrocinado pela Light, cujo investimento total é
de R$ 525 mil. Uma usina de geração fotovoltaica com capacidade de 38,88 kWp com 162 módulos e capacidade de
produção de 51,5 MWh/ano, com durabilidade de 25 anos,
vai compensar a emissão de 132,5 toneladas de CO2 na atmosfera. O consumo do prédio é superior à energia gerada
pela usina fotovoltaica e necessita ser complementada pela Light. De acordo com Carla Marina Pacheco, da Gerência
de Grandes Clientes, o projeto, com a coordenação técnica
da Light Esco, possui grande importância porque é um dos

Shirley Stolze

novas tecnologias

Estádio de Pituaçu: módulos podem ser vistos no alto das arquibancadas

Pituaçu, primeiro estádio da América Latina
a ter energia fotovoltaica
A Bahia saiu na frente ao utilizar a energia fotovoltaica
na iluminação do estádio de Pituaçu. O projeto, realizado pela Coelba, empresa do Grupo Neoenergia, em
parceria com o governo estadual, produziu em dois
meses 113 MWh de energia, o equivalente ao consumo médio anual de 60 residências. O estádio produz
energia além do que necessita e aproveita o excedente de, aproximadamente, 23 MWh por mês para abater
do consumo da sede da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), localizada no
Centro Administrativo da Bahia (CAB). A geração da

primeiros a se conectar à rede de distribuição da Light. Nos
dias em que a unidade não funcionar, a energia gerada pelo
sistema fotovoltaico será inserida na rede elétrica da concessionária. A ação gerará um sistema de compensação, transformando a energia injetada na rede em créditos que poderão ser utilizados posteriormente, com descontos na conta.
Além de utilizar energia solar, a Biblioteca também
recebeu uma cobertura verde com jardim suspenso e eficientização do sistema de ar condicionado com instalação de um equipamento central, entre outras ações, a
partir de investimentos do Governo do Estado. A energia

energia fotovoltaica já trouxe uma economia de R$ 49
mil para os dois prédios. Aprovado em 2009 no âmbito
do PEE pela ANEEL, Pituaçu Solar faz parte do Programa de Eficiência Energética da Coelba e custou R$ 5,5
milhões, sendo R$ 3,8 milhões investidos pela concessionária e R$ 1,7 milhão pelo Governo do Estado
da Bahia. O projeto tem apoio técnico da Cooperação
Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ) e da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), além
de apoio institucional do Instituto para Desenvolvimento
de Energias Alternativas na América Latina (IDEAL).

gerada pelo sistema fotovoltaico, em
conjunto com as demais ações implementadas nesta instituição, contribui no processo de certificação
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), sistema de
certificação e orientação ambiental
de edificações, com grandes chances de transformar a Biblioteca na primeira entidade pública brasileira a receber o selo LEED GOLD.
outubro 2012 •
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Uma nova maneira
de se conscientizar
De forma lúdica, Museu Light da Energia estimula
mudanças no comportamento do consumidor
com experimentos educativos

I

naugurado em março de 2012, o
Museu Light da Energia já recebeu
oito mil visitantes até setembro deste ano e obteve grande repercussão na mídia desde sua abertura.
Para se ter uma ideia, o Centro Cultural
Light, em funcionamento desde 2002,
teve aumento de circulação de pessoas em torno de 50% em relação ao
público que frequentava o local antes
da abertura do Museu.
“O projeto Museu da Energia
surgiu da necessidade de modernização do circuito de visitação escolar
no Centro Cultural Light. Seus principais objetivos são estimular mudanças de hábitos em relação ao consumo de energia elétrica e sensibilizar
sobre temas como perdas e perigos
de intervenção na rede elétrica”, explica Estela Alves, responsável pelo
projeto na Light.
Segundo pesquisa do Instituto
Vox Populi, 86% dos professores entrevistados declararam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a visita
ao Museu. Do total de visitantes agendados, 73% são alunos da rede pública e 23%, de colégios particulares,
enquanto os 4% restantes fazem parte
de ONGs, associações e empresas.
Mais da metade dos visitantes são do
Rio de Janeiro, mas a participação da
Baixada Fluminense também é expressiva (34%). Para 2013, com a abertura
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de um novo horário de visitação, das 9h às 12h, a previsão é
que mais de 30 mil estudantes visitem o Museu e interajam
com os painéis multimídias, maquetes e jogos eletrônicos.
Com investimentos da ordem de R$ 4,5 milhões, o
Museu Light da Energia é uma iniciativa do Instituto Light,
que contou com recursos do PEE, da Light e da Secretaria Estadual de Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O PEE teve papel fundamental, pois viabilizou o programa educativo, que conta com a impressão de revistas
educativas, a realização das oficinas para professores e
transporte escolar.
O Museu tem ainda uma praça, onde é possível refletir sobre as diferentes formas de energia – química, mecânica, elétrica – e uma área de exposição coberta, onde
os visitantes participam de jogos educativos e aprendem
sobre eletromagnetismo, geração, usos da energia elétrica e sua relação com o meio ambiente, além de assistirem
a um filme de dois minutos sobre o tema.
As visitas e atividades são acompanhadas por monitores. “O Museu da Energia contribui com a sociedade
na medida em que educa seus visitantes, estimulando hábitos conscientes de consumo de energia elétrica e ajudando na formação de suas opiniões por meio de uma
melhor compreensão de conceitos de economia de energia e segurança. Ter um cidadão que entenda a importância de suas atitudes sustentáveis é ter um consumidor melhor”, explica Paulo Bicalho, gerente do Instituto Light, que
administra o Museu. Para trazer maior retorno em termos
educativos, o Instituto Light oferece treinamento aos professores antes de as visitas acontecerem. Além disso, o
transporte para as escolas públicas é gratuito, e o agendamento das visitas é feito pelo site www.museulight.com.br.
O projeto do Museu da Energia vai crescer. A ANEEL
acaba de aprovar a extensão do projeto até dezembro de
2013, com direito à ampliação da estrutura de atendimen-

Humberto Teski

educação

Humberto Teski

Estudantes brincam com experimentos educativos no Museu e aprendem
um pouco mais sobre energia elétrica. Abaixo, Paulo Bicalho, gerente do
Instituto Light, e Estela Alves, responsável pelo projeto do Museu

to aos visitantes. Além disso, acatou
também o pedido do PEE de ampliar
a meta do Light nas Escolas de 450
para 509 instituições públicas de ensino, incluindo novos materiais didáticos
e a produção de um vídeo educativo
para professores. O Light nas Escolas
é um braço do Museu da Energia (ver
matéria a seguir).
Uma visita a ser compartilhada
Alunos do quinto ano da Escola Nossa Senhora do Sagrado Coração visitaram o Museu Light da
Energia em junho deste ano. Como
o tema estava sendo trabalhado naquele bimestre em sala de aula, o
outubro 2012 •
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conteúdo vivenciado auxiliou muito
no processo de aprendizagem. Os
estudantes foram surpreendidos com
um jogo de luzes e com a definição
do que é energia, ou seja, tudo o que
produz movimento. Em seguida, assistiram a um vídeo sobre energia elétrica e passaram a entender um pouco mais sobre geração e transmissão
para as residências.

Em uma maquete, as crianças visualizaram o funcionamento de
uma usina hidrelétrica e ainda tiveram uma experiência com o ferro fluido, aprendendo sobre a força magnética do imã. Além disso, brincaram
com um simulador de conta de luz,
descobrindo quais aparelhos eletroeletrônicos utilizados em suas casas
gastam mais energia.

Museu da Energia na mídia
A inauguração do Museu Light da Energia foi marcada por forte
presença de matérias espontâneas na mídia impressa, eletrônica e digital. Ao valorizar o caráter educativo dos experimentos
do Museu, a analista de comunicação da Light, Leticia Hermont
Valle, teve grande retorno na divulgação, com matérias e notas
em veículos como RJ TV, da Rede Globo, TV Record, Jornal do
Commercio e Portal de Notícias G1.

O GLOBO - 31/03/2012

RJ SPORTS - 10/04/2012
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“Todos aprenderam como se
tornar consumidores mais conscientes e saíram da visita ao Museu da
Energia com a tarefa de orientar as famílias a adotarem novas atitudes, para
que o uso da energia seja feito de forma mais sustentável e sem ligações
clandestinas”, declara Flávia Felippe
da Rocha, coordenadora pedagógica
do colégio que visitou o Museu.

JORNAL DO COMMERCIO - RJ - 30/03/2012
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Novos hábitos
no currículo escolar
Light nas Escolas difunde
o consumo consciente de energia
elétrica entre estudantes da rede
pública do Rio de Janeiro

O

Light nas Escolas, que conta com recursos do PEE na
ordem de R$ 1,4 milhão, é
uma extensão do Museu
Light da Energia e seu principal objetivo é levar para as salas de
aula conceitos básicos de energia
elétrica e combate aos desperdícios.
A meta é atingir o total de 450 escolas
fluminenses até o final de 2012, com
a estimativa de chegar a, pelo menos, 40 mil estudantes.
As cerca de 400 escolas estaduais e municipais da rede pública
do Rio de Janeiro integrantes do Light
nas Escolas estão participando de um
concurso sobre as melhores práticas
adotadas em sala de aula. O 1º Prêmio Light nas Escolas ocorrerá em novembro deste ano e vai premiar os dez
casos que mais se destacaram.
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Além disso, está em produção
um vídeo que destaca casos de sucesso, os quais servirão de estímulo ao professor para que ele registre
as ações que ocorrem na escola e se
inspire em fazer o melhor projeto possível em suas turmas.
Implantada em 2010 pelo PEE,
a iniciativa da Light tem também o
apoio do Centro de Informação e Meio
Ambiente (CIMA), uma organização
não governamental, formada por especialistas nas áreas técnica e ambiental.
O CIMA desenvolveu uma metodologia denominada “A natureza da paisagem – Energia: recurso da vida”, adotada pelo Procel nas Escolas, projeto
que dissemina informações de combate ao desperdício de energia, capacitando multiplicadores nas concessionárias de energia elétrica, que por

sua vez treinam professores dentro do
mesmo processo metodológico, como é o caso do Light nas Escolas.
“O projeto acontece como resultado de uma parceria entre a Light e
as Secretarias de Educação Estadual e
Municipais em sua área de concessão.
Com base em acordos de cooperação técnica, as Secretarias selecionam as escolas participantes. O desafio maior do projeto é fazer com que o
professor divulgue o que está acontecendo em sala de aula, por isso optamos por inovar com a realização de um
concurso e a produção de um vídeo”,
explica Estela Alves, do Instituto Light.
Capacitação com material didático
para alunos e professores
O Light nas Escolas está dividido em três etapas: inicialmente,

educação

light

Uma das turmas capacitadas
pelo Light nas Escolas

diretores de escolas e representantes das Secretarias de Educação são
apresentados ao projeto. Na segunda fase, técnicos do CIMA promovem
cursos de capacitação com carga
horária de 12 horas para professores.
As escolas que participam da qualificação recebem o material didático, composto por livros segmentados por série escolar, vídeo, álbum
seriado e um jogo educativo para o
trabalho com os alunos. São enviados 90 livros, o que permite o trabalho em sala de aula com duas turmas
ao mesmo tempo. Ao longo do projeto, é feito o acompanhamento com
registro de todas as atividades. A terceira e última fase é a de avaliação
dos resultados alcançados.
De acordo com Leonardo Magalhães, gerente do Procel, o progra-

ma é avaliado com base nas melhorias proporcionadas. “Nosso desafio
é observar se a relação entre as atividades desenvolvidas e os hábitos
e atitudes incorporados pelos alunos
estão sendo refletidos na redução do
valor das contas de energia elétrica.
Os professores capacitados pelo PEE
são os principais responsáveis pelo
sucesso do programa. E o acompanhamento é feito durante as visitas às
escolas”, destaca Magalhães.
O diretor do CIMA, Marcos Didonet, completa informando que o
Light nas Escolas não é restrito ao
município do Rio de Janeiro, estendendo-se a Nova Iguaçu, Japeri, Duque de Caxias e Queimados. No município do Rio, destacam-se os bairros
Ilha do Governador, Méier, Santa Cruz,
Bangu, Centro e Leopoldina.

Nosso desafio
é observar se
a relação entre
as atividades
desenvolvidas e os
hábitos e atitudes
incorporados pelos
alunos estão sendo
refletidos na redução
do valor das contas
de energia elétrica.
Leonardo Magalhães
Gerente do Procel
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Mais luz
para o ensino público

Humberto Teski

Eficiência energética traz benefícios
para alunos e escolas da rede municipal

Refeitório após a reforma
no sistema elétrico

28 • outubro 2012

educação

Humberto Teski

O

Área interna do CIEP com a nova iluminação

“Pensamos em criar um material educativo e lúdico dirigido ao público infanto-juvenil, abordando o uso eficiente da
energia elétrica. O conteúdo inclui jogos voltados ao projeto Iluminação nas Escolas e também ao Projeto Comunidade Eficiente”, explica Carla Pacheco, responsável pelo projeto na Light.
Engajado com os projetos de eficiência energética em órgãos públicos, o PEE chegou às escolas municipais do Rio de Janeiro em dezembro de 2010. Alinhada às ações determinadas pela ANEEL em destinar 0,5%
de sua Receita Operacional Líquida (ROL) ao PEE, a
Light investiu R$ 3,5 milhões neste projeto, substituindo
cerca de 20 mil pontos de luz e já contabilizando uma

Humberto Teski

Humberto Teski

CIEP Metalúrgico Benedito
Cerqueira, em Cascadura,
no Rio de Janeiro, uma das
escolas contempladas com
o projeto Iluminação nas Escolas, ganhou mais luminosidade depois das obras realizadas pelo Programa de Eficiência Energética (PEE)
da Light, além de ter reduzido o consumo do sistema de iluminação e ganho um novo padrão estético.
De acordo com a diretora do
colégio, Cleide Araujo, há 12 anos na
função, o projeto proporcionou muito conforto para os alunos em sala
de aula. “Nossa escola funciona há
26 anos atendendo a cerca de 450
alunos do maternal ao quinto ano do
ensino fundamental. Quando fomos
comunicados pela Coordenação de
Educação que o colégio passaria por
reformas na iluminação elétrica, ficamos muito satisfeitos. Estudantes,
professores e pais perceberam imediatamente a mudança. Todos fazem
elogios ao projeto de iluminação viabilizado no curto período de três semanas”, conta Cleide.
O PEE incluiu no orçamento do projeto a produção da revista
Coquetel, distribuída para os alunos.

Professora entrega revista Coquetel a aluno:
entretenimento e educação juntos

Alegria geral entre os estudantes
do CIEP Metalúrgico Benedito Cerqueira
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redução de consumo energético de
1.300 MWh/ano para as escolas beneficiadas, o que equivale à utilização de energia em 540 residências.
36 escolas públicas beneficiadas
Após estudo do perfil dos colégios públicos, 36 unidades foram
selecionadas e receberam equipamentos mais eficientes, modernizando o sistema de iluminação das salas
de aula e áreas comuns, com redução da conta de energia elétrica. O
critério de escolha das escolas também incluiu a relação custo-benefício, que considera o investimento
realizado e a diferença do consumo
antes e depois das obras.
O projeto priorizou escolas públicas de grande porte, com alto consumo energético. Com um ano de
duração, foi resultado de uma parceria do PEE com a Secretaria Municipal
de Educação, que também possuía
interesse em estimular o uso eficiente de energia. O PEE precisou avaliar a viabilidade técnica das ações
nas dez Coordenadorias Regionais
de Educação do Município do Rio de
Janeiro, sendo que nove delas foram
beneficiadas com as mudanças previstas. Para Cláudia Barbosa, da gerência de Material e Equipamento da
Secretaria Municipal de Educação,
as obras foram proveitosas, trazendo
grandes benefícios para os alunos.
Em momento algum eles tiveram as
aulas interrompidas.
Os resultados do projeto foram sentidos logo após a finalização
das obras, quando as escolas notaram a economia e a melhoria na qualidade da iluminação dos ambientes.
Com um diagnóstico prévio, foram
identificadas as áreas de maior deficiência, havendo substituição de luminárias, lâmpadas e reatores por
outros mais eficientes. A Secretaria
Municipal de Educação está avaliando de que forma pode investir a verba economizada com o projeto Iluminação nas Escolas.
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Projeto Iluminação nas Escolas
Resultados obtidos por escola
fonte: light

EE
(MWh/ano)

RDP
(kW)

Investimento
(R$)

RCB

Ciep Dr. Adelino da Palma Carlos

37,23

17,13

105.107,01

0,89

2

Ciep Anita Malfatti

48,17

26,61

122.942,98

0,72

3

Ciep Armindo Marcílio Doutel de
Andrade

49,78

32,53

119.585,21

0,60

4

Ciep Augusto Pinheiro de
Carvalho

32,22

11,57

72.987,57

0,83

N°

Nome da Unidade

1

5

Ciep Carlos Drumond de Andrade

43,49

26,07

98.207,44

0,60

6

Ciep Claudio Manoel da Costa

43,64

21,11

118.015,91

0,83

7

Ciep João Batista dos Santos

30,53

19,26

106.267,59

0,89

8

Ciep Governador Roberto da
Silveira

38,42

16,55

101.314,27

0,87

9

Ciep Coronel Sarmento

58,88

21,92

121.156,66

0,75

10

Ciep Henfil

38,48

17,85

99.589,43

0,83

11

Ciep Dr. Ernesto (Che) Guevara

42,48

22,15

117.452,49

0,81

12

Ciep Francisco Solano Trindade

22,19

21,19

100.468,52

0,86

13

Ciep Gilberto Freire

28,93

22,29

108.962,24

0,84

14

Ciep Gregório Bezerra

86,94

37,39

97.348,81

0,37

15

Ciep Marechal Julio Caetano
Horta Barbosa

49,59

18,50

112.399,11

0,82

16

Ciep Lamartine Babo

28,49

24,09

78.472,08

0,58

17

Ciep Leonel de Moura Brizola

57,26

15,25

103.042,56

0,77

18

Ciep Ministro Marcos Freire

25,32

23,99

102.008,74

0,77

19

Ciep Metalúrgico Benedito
Cerqueira

24,11

15,77

67.371,73

0,70

20

Ciep Nação Rubro Negra

40,22

17,73

110.630,26

0,90

21

Ciep Nelson Mandela

17,07

12,56

69.678,29

0,94

22

Ciep Clementina de Jesus

28,55

26,59

116.057,74

0,79

23

Escola Municipal Engenheiro
Gastão Rangel

18,08

6,65

44.568,98

0,92

24

Ciep Olof Palme

77,45

27,29

124.556,75

0,61

25

Escola Municipal Pedro Ernesto

24,41

8,19

35.147,57

0,55

26

Ciep Raymundo Ottoni de Castro
Maya

36,09

22,40

111.169,27

0,80

27

Ciep Rubens Paiva

29,32

19,80

107.648,20

0,90

28

Ciep Deputado Ulysses
Guimarães

35,01

23,09

109.279,72

0,78

29

Ciep Barão de Itararé

42,07

23,36

109.879,42

0,73

30

Ciep Alberto Pasqualine

52,00

24,29

117.561,20

0,71

31

Ciep Papa João XXIII

40,52

34,86

118.905,34

0,60

32

Ciep Major Manuel Gomes Archer

28,80

30,24

118.354,81

0,73

33

Ciep Jair Tavares de Oliveira

13,66

5,08

39.033,33

1,05

34

Ciep Nelson Hungria

23,03

20,68

107.932,36

0,93

35

Ciep Eduardo Gomes

21,14

12,74

45.116,94

0,58

36

Ciep Margarett Mee

20,03

6,50

46.646,06

0,91

1.333,60

733,25

3.484.866,57

0,74

TOTAIS
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Alta performance fora da capital
Obras em estação de Três Rios modernizam instalações
e melhoram distribuição de água para população

D

esde julho de 2012, a população de Três Rios, no Centro-Sul do estado do Rio de
Janeiro, tem um abastecimento de água mais eficiente. O PEE da Light realizou obras nas
cinco estações do Serviço de Água e
Esgoto de Três Rios (SAAETRI), com

light

Novo reservatório: 3.500 m3 de água tratada,
capaz de abastecer a cidade no horário da ponta
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a substituição dos conjuntos de motobombas por outros
de alto rendimento, instalação de painéis com inversores
de frequência e modernização nos sistemas de automação. O resultado desse investimento foi uma redução de
demanda na ponta de 300 kW e uma economia de energia de, aproximadamente, 2.000 MW/h/ano, o que equivale ao consumo médio de cerca de mil residências no período de um ano.

saneamento

Com investimento de R$ 4,2
milhões, o PEE conseguiu com o projeto aumentar o volume do armazenamento da água tratada, promover
a comunicação entre a estação Cantagalo e as quatro elevatórias e também implantar o acesso remoto dos
painéis e bombas. As mesmas medidas de modernização foram adotadas em quatro estações elevatórias do SAAETRI: CTB, Purys, Morada
do Sole e Ponto Azul. A estação Cantagalo, que capta água do Rio Paraíba do Sul, é muito importante para a
cidade, pois responde por 95% do
abastecimento de Três Rios.

“Representando quase 100 mil cidadãos, quero
agradecer à Light pelo investimento. É um privilégio muito
grande ter esta concessionária fornecendo energia para a
vida de todos nós, mas também contribuindo para o crescimento do município”, disse o prefeito de Três Rios, Vinicius Farah, no dia de inauguração da obra.
Na Estação de Tratamento de Água (ETA) Cantagalo foi construído um reservatório metálico com capacidade
para armazenar 3.500 m3 de água tratada, capaz de abastecer a cidade durante todo o horário de ponta. Com isso,
é possível desligar duas das três maiores motobombas do
SAAETRI durante o período em que a energia é mais cara.
De acordo com Carla Pacheco, da gerência de
Grandes Clientes, a construção do reservatório diminuiu
muito o consumo de energia no horário de ponta. Ele
abastece grande parte da cidade por gravidade. As re-

Três conjuntos motobombas de 300 CV
da Estação Cantagalo: troca por novos
com alto rendimento

light

light

Novo medidor de pressão na tubulação
de saída do reservatório de 3.500 m3
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Maria Paula Martins e Luiz Antônio,
do Programa Rio Capital Energia, do
Governo do Estado; Paulo Mauricio
Senra e Antonio Raad do PEE da Light

Medidas energéticas
adotadas no SAAETRI
1 Estação de Bombeamento

de Água Bruta (EBAB) Cantagalo

Substituição dos três conjuntos motobombas de
300 CV cada por novos com maior rendimento e
instalação de três painéis de alimentação com inversores de frequência e um de comando com sistema de automação supervisório.

2 Estação de Tratamento

de Água (ETA) Cantagalo

Construção de um reservatório de 3.500 m³ de
água tratada na ETA Cantagalo, interligado diretamente à tubulação de distribuição que alimenta a
cidade de Três Rios.

3 Estação Elevatória CTB
Substituição dos dois conjuntos motobombas de
15 e 10 CV por novos conjuntos de 5 e 3 CV e instalação de um painel com inversor de frequência para
controle da rotação das bombas, com sistema de
automação supervisório.

4 Estação Elevatória Purys, Estação

Elevatória Morada do Sol e Estação
Elevatória Ponto Azul

Na primeira, troca do conjunto motobomba de 20 CV
por um de 15 CV. Na segunda, alteração do equipamento de 50 CV por um de 40 CV e na terceira
substituição da máquina de 25 CV por outra de 12,5
CV. Todas tiveram a instalação de um painel com
soft-starter e sistema de automação supervisório.
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sidências localizadas em áreas mais altas são atendidas
pelas elevatórias. “Antes da mudança, era preciso estar
com as bombas ligadas o tempo todo. Como o reservatório tem volume de água armazenado para ser usado no
horário de maior pico, economizamos energia porque, das
três bombas, duas são desligadas e todo o sistema funciona de forma automatizada”, explica Carla.
O sistema antigo utilizava dois conjuntos motobombas de 300 CV para abastecer a cidade no horário de pico
e hoje precisa somente de um conjunto de 300 CV. Outra
mudança importante foi a conexão direta entre a rede de
distribuição e o reservatório, que agora é abastecido durante a noite, quando o consumo de água por parte da população é reduzido.
Para Josimar Sales Maia, diretor do SAAETRI , o projeto revitalizou o sistema que estava em situação precária
de funcionamento e hoje abastece cerca de 25 mil residências. Os resultados foram percebidos já nos primeiros 30 dias de funcionamento, com redução de consumo
energético de 37%. “Tínhamos muita despesa com manutenção porque os equipamentos se danificavam constantemente, acarretando interrupção no fornecimento da
água. Agora, esse abastecimento é contínuo”, declara o
diretor do órgão.
Segundo Eric Salles, coordenador de Projetos da
Vitalux, fornecedora da Light nesta iniciativa, para implantar o reservatório com capacidade suficiente para abastecer a cidade por mais de quatro horas, foi necessário
criar um platô – pequena extensão de terra plana – ao lado da estação Cantagalo. Para abrigá-lo, fizeram a tradicional terraplanagem, estabilizaram o terreno com muro de contenção e impermeabilizaram o solo, além de
construírem uma base estrutural de concreto com aproximadamente 120 estacas.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Eficientização
também em Barra Mansa

light

Mantendo estratégia de atuar no interior, PEE estende
modernização para mais um SAAE fora do Rio

Novas bombas do sistema
de distribuição da Estação de
Tratamento de Água São Sebastião

P

or meio do PEE, a Light está preocupada em beneficiar
não somente a capital do estado, mas também as cidades do interior. Tanto que,
além de Três Rios, atuou também
em outras cidades com vários proje-
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tos de eficiência energética. Este é o caso de Barra Mansa, localizada no Sul do estado do Rio.
Para eficientizar o fornecimento de água do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município de Barra Mansa (SAAE-BM), o PEE modernizou duas estações de tratamento de água e dez estações elevatórias com substituição de 15 conjuntos motobombas, além da troca de duas

saneamento

Estações do SAAE-Barra Mansa que passaram por obras
• Elevatória Getúlio Vargas

• Elevatória São Luiz

• Elevatória Vila Orlandélia

• Elevatória Piteiras

• Elevatória Recanto do Sol

• Elevatória Bairro de Fátima

• Elevatória Vila Brígida

• ETA São Sebastião

• Elevatória Santa Maria II

• Elevatória Região Leste

• ETA Nova

bombas e dois motores por equipamentos de alto rendimento. Também
foram trocados sensores de pressão
e nível e realizadas instalações de
painéis com inversores de frequência e sistema de automação. O projeto, com investimentos de cerca de
R$ 3,27 milhões, permitiu uma redução de demanda na ponta de 265 kW
e uma economia de energia de 1.900
MWh/ano, o que equivale ao consumo médio de 900 residências.
Para o PEE, o uso inteligente dos recursos naturais indica que a
Light não está preocupada somente
com a venda da energia elétrica. Segundo Mario Javaroni, gerente de Serviços de Energia e Infraestrutura da
Light Esco, o PEE quer proporcionar
economia aos clientes da Light, resultando em maior eficiência em suas
atividades. “Em 12 meses, as instalações da estação foram modernizadas
a partir do uso de novas tecnologias
e equipamentos mais eficientes. Houve também melhoria na confiabilidade
dos sistemas automatizados, que funcionam agora com maior flexibilidade
na operação. Uma das consequências é a redução da necessidade de
manutenção, gerando uma economia
de, aproximadamente, R$ 475 mil na
conta de energia elétrica da estação”,
detalha Javaroni.
A população de Barra Mansa
está sendo beneficiada integralmente com o projeto, já que houve melhoria no abastecimento de água. O
melhor de tudo é que as obras foram
executadas com os sistemas em fun-

humberto teski

• Elevatória Ano Bom

Mario Javaroni, gerente de Serviços de Energia e
Infraestrutura da Light Esco: “economia de R$ 475 mil
na conta de energia da estação de Barra Mansa”

cionamento, sem prejudicar o consumo das residências.
Nas vezes em que houve necessidade de interromper o
fornecimento, a equipe de obra montou um plano para
que as ações fossem executadas em horários de menor
impacto e com redistribuição da rede, evitando falta de
água na cidade.
outubro 2012 •
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Cidadania, renda e
preservação ambiental

humberto teski

Light Recicla entra em fase
de expansão e zera conta
de luz de alguns moradores
do Santa Marta

A

sustentabilidade está relacionada a aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais de uma sociedade.
Uma companhia sustentável
é aquela cujo olhar está voltado para
todos esses aspectos. Claro que é um
desafio enorme, mas o País já conta
com um número considerável de empresas que procuram ajustar o negócio a essas variáveis, respeitando-as
de forma a garantir a perpetuidade de
recursos econômicos e naturais.
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A Light é uma delas. Por meio do PEE, vem buscando desenvolver projetos que sejam capazes de
contribuir com a geração de renda, cidadania e preservação do meio ambiente. Um deles é o Light Recicla,
que mantém atividades em três comunidades pacificadas do Rio de Janeiro: Santa Marta, Chapéu Mangueira e Babilônia.
Recentemente, o Light Recicla deu início a uma nova etapa de expansão do projeto. A companhia de energia
vai levar a iniciativa para mais sete comunidades pacificadas: Rocinha, Vidigal, Cabritos, Tabajaras, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo e Chácara do Céu, além do conjunto
habitacional Cruzada de São Sebastião. Com o projeto in-

humberto teski

sustentabilidade

Light Recicla:
entenda como
funciona
O morador apresenta a conta de luz para cadastro e recebe o cartão do cliente. Em
seguida, ele separa o material
reciclável e leva até o ecoponto mais próximo. Lá, o material
é pesado, e o valor calculado
de acordo com os preços de
cada tipo de material. O morador recebe um comprovante com o valor do desconto.
Por fim, visualiza o crédito na
conta de luz.

Fernanda Mayrink, gerente de Atendimento às Comunidades
da Light e responsável pelo Light Recicla

serido nessas áreas, os moradores terão acesso a ecopontos para a troca de material reciclável por descontos
na conta de energia. A ação vai atender a cerca de 30 mil
clientes dessas localidades.
A pacificação, promovida pelo Governo do Estado
com a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora
(UPPs), trouxe muito mais do que segurança aos moradores. A mudança no cenário levou cidadania a pessoas que
não possuíam sequer uma conta de energia elétrica para
utilizar como comprovante de residência.
“O Light Recicla é um projeto que se fundamenta no
tripé econômico, social e ambiental. Gera renda e contribui
com a preservação ambiental e a inclusão social”, explica
outubro 2012 •
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light

Nas fotos,
ecopontos da Light
para recebimento
de lixo reclicável
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sustentabilidade

Bill: morador teve
conta de luz zerada
depois de participar
do projeto

Fernanda Mayrink, gerente de Atendimento às Comunidades da Light.
Segundo Antonio Raad, engenheiro responsável pelo PEE da Light,
o projeto socioambiental visa o desenvolvimento sustentável e à adimplência dos consumidores de energia elétrica. “Temos certeza de que a
nova política comercial da Light vem
contribuindo para acabar com a dívida dos moradores e possibilitar o pagamento integral de suas contas em
prol de um fornecimento de energia
mais eficiente”, defende Raad.
Lançado em agosto de 2011,
o Light Recicla já alcançou números
expressivos: 344 toneladas de material recebido, além dos 2 mil litros de
óleo, que seriam descartados sem o
tratamento adequado. No Santa Marta, em Botafogo, o projeto atende à
população em dois ecopontos, loca-

lizados na Praça do Corumbá e dentro da comunidade; no
Leme, o posto de coleta está instalado entre as comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira.
Fase de expansão
A fase de expansão do Light Recicla conta com
outra novidade: a parceria de empresas-madrinhas, que
veem no projeto uma ação inovadora, em que a sustentabilidade é premissa. Por isso, a Supergasbras, a Hortifruti e
a Coca-Cola Brasil, além de contribuírem para a instalação
dos ecopontos nas comunidades, vão promover diversas
ações em conjunto com a Light para os moradores.
Para Fernanda, a iniciativa tornou-se um exemplo de
responsabilidade socioambiental: “Essas novas parcerias
mostram que ações como o Light Recicla chamam a atenção de empresas também comprometidas com a sociedade e o meio ambiente”, afirma a responsável pelo projeto.
Algumas instituições de ensino do Rio também estão viabilizando a parceria com o Light Recicla. Em Botafogo, os colégios Santo Inácio e A. Liessin e a escola
Alemã Corcovado, por exemplo, estão incentivando alunos e professores a recolherem materiais recicláveis e doarem às instituições sociais cadastradas no projeto. Para
Rafael Bronz, diretor do A. Liessin, a instituição de ensino
está se estruturando para separar o lixo: “Atualmente, estamos organizando os espaços para recebimento do lixo
específico, como garrafas Pet e jornal, bem como incentivando nossos alunos a trazerem o lixo de casa”, conta
Bronz. “Doamos o nosso material para desconto na conta de energia da creche Santa Marta”, acrescenta o diretor.
Para Mario Romano, à época superintendente de
Relacionamento com as Comunidades, o fato de 19 instituições, como Sociedade Brasileira para Solidariedade,
Igreja São João Batista da Lagoa e Associação de Moradores do Santa Marta, terem se cadastrado no projeto reforça sua importância e reconhecimento por parte da sociedade. Essas organizações recebem material reciclável
como doação para reduzirem suas contas de energia.
Conta de energia zerada
Muitos moradores das unidades pacificadas já foram beneficiados pelo projeto. É o caso de Severino Gomes, mais conhecido como Bill, que reside no Santa Marta. Morador da comunidade há 29 anos, ele conta que há
seis meses não sabe o que é pagar uma conta de energia elétrica. “Tenho um pequeno comércio que fica ao lado do posto de coleta. Recolho jornal, papelão, garrafas
Pet e vidro. O valor da conta, que varia entre R$ 70 e R$ 80,
é revertido para a educação e a alimentação do meu filho
mais novo, de 13 anos. Em algumas ocasiões, recolho tanto material reciclável que consigo zerar também a conta da
minha filha”, comemora Bill.
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Novas soluções no
Comunidade Eficiente

Humberto Teski

Aquecimento solar, recuperador de calor e
controlador de temperatura para chuveiros
são as apostas mais recentes do PEE
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sustentabilidade

D

esde que a Lei nº 12.212,
de 20 de janeiro de 2010,
estabeleceu que os beneficiários das ações de eficiência energética no segmento
de Baixa Renda fossem cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica, vinculada ao Número de Inscrição
Social (NIS), o projeto Comunidade
Eficiente vem passando por dificuldades de natureza logística para realizar até mesmo a troca de geladeiras
e lâmpadas. De acordo com a legislação vigente, 60% dos recursos da
verba total do PEE devem ser destinados a projetos que beneficiem a
população de baixa renda. Mas como fazer isso se grande parte desse
grupo não possui registro no NIS?
Esse é um desafio que o PEE
da Light vem tentando vencer, ou seja, continuar promovendo a eficiência energética e a educação para o
consumo racional em áreas de baixo poder aquisitivo sem desrespeitar a exigência de beneficiar consumidores com cadastro no NIS. Para
isso, busca continuadamente novas
soluções a serem integradas ao Comunidade Eficiente. Uma delas é o
sistema de aquecimento solar, que
vai beneficiar, inicialmente, cinco mil
famílias de unidades multifamiliares
dos programas municipais e estaduais de novas moradias para clientes de baixa renda no Rio de Janeiro, com investimentos de cerca R$ 4
mil por residência. A justificativa para a escolha deste grupo é o projeto
arquitetônico das casas, construídas

com uma estrutura mais favorável à
instalação desse sistema.
Outra nova medida do projeto Comunidade Eficiente é a adoção
do recuperador de calor para chuveiro, nova tecnologia em forma de
tapete antiderrapante, que aproveita o calor da água utilizada no banho para pré-aquecer a água fria
que se dirige à entrada do chuveiro, proporcionando uma economia
de até 50% no consumo de energia
elétrica desse equipamento. O calor é reaproveitado pelo contato indireto entre a água do banho quente com a da rede (caixa d’água) por
meio de uma serpentina. A iniciativa, em caráter piloto, vai beneficiar
3,2 mil clientes, podendo ser ampliado dependendo da avaliação
dos resultados energéticos obtidos
com a instalação do equipamento.
Pensando ainda na redução
do consumo energético, o PEE está adotando também o controlador
de temperatura, equipamento instalado no chuveiro elétrico, que permite ao usuário controlar o nível de conforto térmico desejado no banho. O
equipamento, instalado diretamente no chuveiro, possibilita o ajuste da
temperatura em níveis intermediários,
reduzindo a potência elétrica e eliminando desperdício de energia em
até 40%, bem como uma redução no
consumo de água. Cerca de duas mil
unidades consumidoras já estão recebendo o equipamento, todas beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica.

Moradora do Chapéu Mangueira, Michele Campos teve a rede elétrica da casa
reformada e ganhou uma geladeira nova por meio do Comunidade Eficiente
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Instalação para captação da luz solar: energia sustentável e econômica para moradores de baixa renda

Controlador digital de temperatura para chuveiros

Produto de baixo custo e com instalação
extremamente simples, o controlador digital
de temperatura para chuveiros elétricos apresenta ótima relação custo-benefício e efetiva
redução da demanda no período de ponta.
Ao ser testado, o controlador apresentou
grande economia de energia elétrica e de
água. A economia média atingiu resultados
de até 40% e a de água pode chegar a 20%.
Conectado ao chuveiro elétrico, permite o
ajuste da potência entre pontos intermediários às opções “verão” e “inverno”. Desta
forma, o usuário pode ajustar a temperatura
com a quantidade de água ideal para seu
banho. É uma solução econômica em períodos de aumento do número de banhos ou
de baixa insolação.
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sustentabilidade
Por dentro do
Comunidade Eficiente
Comprometida com o desenvolvimento sustentável do estado do
Rio de Janeiro, a Light criou o Comunidade Eficiente em 2003, objetivando desenvolver ações ligadas à
questão da eficiência energética nas
áreas com população de baixo poder aquisitivo. Já beneficiou mais de
362 comunidades. O projeto promove a troca de geladeiras e lâmpadas,
ações educativas e eventos, reduzindo o consumo.
Com essas ações, o PEE
contribui com o fortalecimento da cidadania, pois estes clientes passam
a pagar a conta de energia elétrica
com tarifas reduzidas e adquirem um
comprovante de residência. Desde a
sua implantação, o Comunidade Eficiente já beneficiou 320 mil domicílios com investimentos de R$ 117
milhões no âmbito do PEE ANEEL. A
expectativa para o ciclo atual, iniciado em 2011 com término em meados de 2013, é que esse número ultrapasse 500 mil famílias.
A chegada das Unidades de
Polícia Pacificadora (UPPs) nas comunidades foi um marco para o PEE,
pois permitiu a entrada da concessionária em antigas áreas de risco, e
o índice de adimplência dos locais
contemplados com a modernização na rede elétrica ficou em torno
de 90%.
O Comunidade Eficiente não
promove apenas a troca de equipamentos. A educação das pessoas
para o uso racional da energia elétrica
também é foco do projeto. São palestras, jogos e experimentos envolvendo a temática de forma lúdica, incluindo materiais didáticos.
Somente nos últimos três anos,
o Comunidade Eficiente realizou investimentos de, aproximadamente,
R$ 57,8 milhões e proporcionou a economia de mais de 87.000 MWh/ano.
Desde 2009, 88.413 unidades consumidoras foram beneficiadas com a

Veja como funciona o recuperador de calor

Chuveiro
comum

Tubulação de água
fria

Mangueira de água
pré-aquecida

Mangueira de água
fria

Plataforma interligada
ao chuveiro,
onde
ondeééreciclada
reciclda
a energia térmica

instalação de 497.860 lâmpadas fluorescentes compactadas de 15 HW e
a troca de 31.356 geladeiras – todas
com o Selo Procel. Além disso, 30.905
cômodos de 4.590 casas tiveram as
instalações elétricas reformadas até o
final de 2011. “Todos esses resultados
superaram as metas, e são motivo de
muito orgulho para nós”, diz Fernanda
Mayrink, gerente de Atendimento às
Comunidades da Light.

A moradora do Chapéu Mangueira, no Leme, Michele Campos,
além de ganhar um novo refrigerador,
viu sua casa passar por uma reforma elétrica total. “Duas casas ao lado
da minha se incendiaram devido às
más condições das instalações elétricas. Se não fosse a Light, jamais teria condições de fazer esta reforma e
garantir a segurança da minha família”, conta Michele.
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Contribuição vital
para o estado

Humberto Teski

Usuários da rede pública do Rio de Janeiro
ganham mais conforto no atendimento e hospitais
economizam recursos com conta mais barata

Corredores do Hospital da Força Aérea do Galeão depois das reformas na iluminação
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entrou na lista do PEE. Obteve redução no consumo de energia elétrica em 20%, o que equivale a R$ 50
mil mensais, e eliminou os altos custos de manutenção de equipamentos obsoletos.

Segundo Ana Carolina Caldas,
da Gerência de Serviços de Energia e
Infraestrutura, o PEE permite estabelecer um caráter social à destinação
dos recursos, aplicando-os em grande parte na área de saúde. Em fun-

Humberto Teski

P

romover a eficiência energética na rede pública de saúde de sua área de concessão
é um dos desafios da Light
com as obras que realiza nos
hospitais do estado do Rio de Janeiro. Desde 2007, o PEE já atuou em
22 hospitais, principalmente, com
projetos de modernização dos sistemas de iluminação e ar condicionado, proporcionando aos usuários
maior conforto e confiança técnica
nas instalações.
Ao longo desses cinco anos,
os investimentos, na ordem de
R$ 21,5 milhões, já renderam uma
economia de energia de 22.829 MWh/
ano e redução de demanda na ponta de, aproximadamente, 4.000 kW.
O Hospital da Força Aérea do Galeão (HFAG), na Ilha do Governador,

Coronel Jorge Climaco, chefe da Subdivisão de Infraestrutura do Hospital da Força Aérea do
Galeão: “Interação entre a equipe técnica do PEE e os profissionais do hospital foi fundamental”

saúde
do hospital foi fundamental durante
as obras, porque a unidade continuou em pleno funcionamento. Desde o momento em que o programa
foi divulgado internamente, todos ficaram entusiasmados com os possíveis resultados que seriam obtidos,
como redução no consumo de energia e redirecionamento dos recursos
para outras áreas do hospital a fim
de modernizá-lo.
Outro ponto importante, segundo o coronel, é que o projeto também

light

ção dos investimentos realizados, os
hospitais beneficiados obtiveram uma
economia de cerca de R$ 7 milhões
por ano, com redução do valor nas
contas de energia. “Ao atender às unidades hospitalares, também promovemos o treinamento dos funcionários,
visando à gestão adequada do uso da
energia”, acrescenta Ana Carolina.
Para o coronel Jorge Climaco,
chefe da Subdivisão de Infraestrutura do HFAG, a interação entre a equipe técnica do PEE e os profissionais

Hospital Infantil Ismélia da Silveira, em Duque de Caxias:
troca completa do sistema de iluminação

Investimento e energia economizada
por esfera pública em hospitais
fonte: light

Hospitais públicos

Investido

Energia economizada (EE)

Federais

R$ 4.082.840,00

5.929,58

Estaduais

R$ 1.940.174,00

2.665,74

Municipais

R$ 6.569.745,00

7.370,99

Universitários

R$ 4.255.710,00

4.217,56

Particulares

R$ 803.672,00

268,37

Porcentagem
do investimento
por esfera
fonte: light

Federais
Estaduais
Municipais
Universitários
Particulares

24%
37

%

11%

5%

23%

assegura ao HFAG a possibilidade
de obter a certificação de qualidade
dos serviços de saúde concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), assim como a Certificação LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), fornecida para edifícios verdes – green buildings
–, ou seja, aqueles que seguem parâmetros de preservação do meio ambiente e descarte correto de resíduos,
buscando o menor impacto possível.
O LEED é um sistema de certificação
que abrange a avaliação de diversos
critérios nas edificações, entre eles a
sustentabilidade da localização, a eficiência no uso da água, a otimização
na aplicação de recursos e a qualidade ambiental no interior do prédio.
Projetos também
no interior do estado
Vale destacar a preocupação do PEE da Light em estender
as ações de eficientização energética para unidades de saúde instaladas no interior do estado do Rio, não
restringindo sua atuação à capital fluminense. Dois exemplos são a Santa
Casa de Barra do Piraí e o Hospital Infantil Ismélia da Silveira, em Duque de
Caxias, onde o PEE promoveu a troca
completa do sistema de iluminação.
O PEE da Light é acessível
a hospitais de todos os portes, dos
grandes aos pequenos, como é o
caso do Hospital Municipal Jesus, localizado em Vila Isabel, que foi beneficiado com reformas nos sistemas de iluminação e climatização.
Entre as demais unidades hospitalares atendidas nos dois últimos anos
estão Santa Casa de Misericórdia de
Barra Mansa, Hospital Estadual Albert
Schweitzer, Hospital Municipal Miguel
Couto, Hospital Naval Marcílio Dias,
Hospital Federal Cardoso Fontes,
Hospital Geral de Bonsucesso e PAM
404. Em alguns, o PEE chegou a instalar também um sistema de aquecimento solar de água em substituição
a chuveiros elétricos.
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Apoio à gestão pública
Obras de eficientização nos prédios do TRE,
Prefeitura e Fiocruz reduzem gastos do governo
e poupam recursos para outros fins

E
Humberto Teski

m janeiro deste ano, o PEE da
Light chegou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Rio de Janeiro. Dos 219 aparelhos de ar
condicionado do prédio, 150
deles receberam o equipamento Sieg
New Air, controlador digital de temperatura ambiente. A instalação dos
equipamentos trouxe resultados imediatos, gerando uma economia de
R$ 80 mil para o prédio público entre
os meses de janeiro e março de 2012.
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“Como temos uma agenda ambiental, nossa preocupação com o consumo de energia é constante. Por
isso, quando fomos chamados pelo PEE da Light para
participar do projeto piloto de um equipamento já existente no mercado, que promovia a redução do consumo energético, não hesitamos em aceitar. O Sieg New
Air está programado para manter o conforto térmico entre 21º C e 25º C, com uma margem de 1º C para interromper ou restabelecer a energia, deixando o ambiente
sempre refrigerado”, explica Moema Munck, coordenadora substituta da equipe ambiental do TRE, que acompanhou o trabalho.

governo

Na visão do PEE da Light,
atento às questões de fomento a novas tecnologias que contribuem na
redução do consumo em prédios
públicos do Rio, o TRE possuía boas condições para participar do projeto. Como 80% de seus aparelhos
de ar condicionado de janela eram
de 18.000 Btu/h, capacidade de refrigeração que o equipamento consegue atender, o prédio do TRE estava apto a receber os investimentos
do projeto.
Durante uma semana, o PEE
realizou testes com o Sieg New Air
para verificar a eficiência do aparelho. Depois da instalação dos equipamentos, o projeto constatou que
antes da reforma o prédio consumia 348,1 MWh/ano, passando a
consumir depois das mudanças
240,9 MWh/ano, ou seja, uma redução de consumo de, aproximadamente, 30%.

Além disso, o PEE foi surpreendido positivamente com os resultados energéticos, tanto na redução
de demanda na ponta, que tinha uma
previsão de 13,9 kW, mas atingiu 28,1
kW, quanto com a economia de energia, que seria de 58,8 MWh/ano, mas
foi de 107,2 MWh/ano. “Foram investidos R$ 66 mil, com uma economia
de 30% de energia e relação custo-benefício de 0,33”, comenta Ana Carolina Caldas, da Gerência de Serviços de Engenharia e Infraestrutura,
responsável pelo projeto.
A Sieg Tecnologia, empresa
responsável pelo desenvolvimento
do Sieg New Air, há quatro anos no
mercado, afirma que o maior aprendizado com o desenvolvimento desta
tecnologia foi a percepção do quanto de energia elétrica é desperdiçada pelo descontrole de temperatura do ar condicionado. “Criamos um
aparelho de fácil utilização, ligado di-

retamente na tomada do ar condicionado. A próxima etapa é aprimorar a
tecnologia e dar um novo layout ao
aparelho, reduzindo seu tamanho e
colocando um campo de senha para que a configuração da temperatura
fique restrita apenas a uma pessoa”,
adianta Henrique Carmellino, diretor
da Sieg Tecnologia.
A instalação foi realizada pela
APS, empresa contratada pela Light.
Consumo eficiente
nos prédios públicos
Contribuir com a gestão dos
prédios públicos do Rio de Janeiro
de forma que o consumo de energia
elétrica seja mais eficiente é uma das
intenções do PEE quando se decide
por essas obras de eficientização. Por
isso, os projetos em prédios públicos
não saem do foco da Light.
O Tribunal Federal de Justiça
do Rio de Janeiro também foi con-

Humberto Teski

Tribunal Federal de Justiça do Rio de Janeiro:
reforma no sistema de iluminação, com substituição de
luminárias, reatores e lâmpadas em 4.095 pontos do prédio

Prefeitura do Rio:
investimentos
de R$ 900 mil na
modernização de
todo o sistema de
iluminação
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Desde o início deste ano, o PEE
implementa ações de modernização no sistema de iluminação,
ar condicionado e climatização
da Fundação Oswaldo Cruz,
mais conhecida como Fiocruz,
instituição pública voltada para
o ensino, a pesquisa e a produção de novos medicamentos a
serem utilizados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) do País.
O objetivo do PEE é combater
o desperdício de energia elétrica dos 20 prédios do campus,
substituindo 12.435 pontos de iluminação. Além disso, 157 aparelhos de ar condicionado de janela
serão trocados e oito centrais de
água gelada, modernizadas.
Até o final de 2013, as mudanças na Fiocruz deverão resultar
em uma economia de energia
de 12.221 MWh/ano e uma redução de demanda na ponta
de 1.544 kW. Com investimento
de cerca de R$ 10 milhões, as
obras vão proporcionar melhorias no ambiente de trabalho,
levando aos funcionários maior
confiabilidade nos novos sistemas, redução dos custos energéticos da instituição e valorização de sua imagem. “Queremos
eliminar desperdício de energia e
modernizar as instalações da Fiocruz. O resultado será visível para
profissionais e usuários da instituição, devido a modificações na
iluminação interna e externa. Do
início da obra até agora já substituímos 2.250 pontos de luz e
tivemos uma redução de energia
de 11 MWh/mês”, analisa Eduardo Bezerra, engenheiro da Light
responsável pelo projeto.

Humberto Teski

Fiocruz recebe
recursos do PEE

Equipamento
conectado ao ar
condicionado:
conforto térmico
entre 21º C e 25º C
no TRE

Sieg New Air:
controlador digital
de temperatura
ambiente instalado
no TRE

templado pelo PEE e teve seu sistema de iluminação reformulado com
a substituição de luminárias, reatores e lâmpadas em 4.095 pontos do
prédio. A ação gerou uma economia
de energia de 355,6 MWh, com redução de 127 kW de demanda na ponta e um investimento de, aproximadamente, R$ 700 mil.
Além do TRE e do Tribunal
de Justiça, o prédio da Prefeitura

do Rio também foi beneficiado pelo
PEE, com investimentos de R$ 900
mil na modernização de todo o sistema de iluminação. No total, 6.426
pontos foram substituídos, produzindo uma economia de energia
de 830 MWh/ano e redução de demanda na ponta de 170 kW, o que
implicou a significativa queda dos
custos operacionais desse sistema
na instalação.

