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EDITORIAL

O ano de 2013 é especial
para a Light porque marca os 15
anos de existência do Programa
de Eficiência Energética (PEE). A
companhia participou, ao lado de
outras empresas do setor, desde
o início, do movimento de implantação do PEE da ANEEL no País,
sempre motivada a encarar o desafio de desenvolver ações de eficiência energética em sua área de concessão, melhorando os serviços e
ampliando o acesso da população
à energia elétrica de qualidade.
Nesta década e meia, foram
investidos cerca de R$ 350 milhões
em projetos de eficiência energética, realizados com recursos do PEE
da ANEEL. A maior parte deles foi direcionada a projetos de Baixa Renda. O restante, aplicado em ações
executadas em parceria com o Poder Público para beneficiar hospitais,
educação e saneamento básico no
estado do Rio de Janeiro.

PAULA KOSSATZ

Mensagem
do presidente

Importante destacar que a
Light prioriza projetos inovadores, buscando a vanguarda no setor elétrico nas áreas de P&D e
Eficiência Energética. Com esse
compromisso, a companhia fortalece a parceria entre os dois programas e desenvolve projetos em
conjunto sempre que possível.
É com orgulho que a Light lança esta 4ª Edição da Revista de Eficiência Energética no VII CITENEL/III
SEENEL. Nesta edição, além de várias matérias de interesse geral, temos um convidado especial em uma
entrevista exclusiva: Máximo Luiz
Pompermayer, superintendente de
Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da ANEEL, fala sobre as novas regras para os Programas de Eficiência Energética. Boa
leitura a todos.
Paulo Roberto Pinto
Presidente da Light
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Máximo Luiz Pompermayer
é mestre e doutor em
Planejamento de Sistemas
Energéticos
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Mudanças em curso
Superintendente da ANEEL fala com
exclusividade sobre as regras introduzidas pela
nova regulamentação do PEE

A

ANEEL acaba de aprovar
uma nova regulamentação
para o Programa de Eficiência Energética (PEE).
O documento, denominado Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE), foi publicado oficialmente em julho deste ano.
A Revista de Eficiência Energética da Light conversou sobre o assunto com o superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência
Energética da ANEEL, Máximo Luiz

Pompermayer, e apresenta, nas próximas páginas, um apanhado geral do que vem pela frente em termos regulatórios. Chamada pública
de projetos, fontes incentivadas de
energia e contratos de desempenho
estão entre as novidades da nova regulamentação. Máximo Luiz Pompermayer é mestre e doutor em Planejamento de Sistemas Energéticos
e já atuou como consultor nas áreas
de energia e meio ambiente. Veja a
entrevista a seguir.
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Revista de Eficiência Energética:
O PEE da ANEEL é um dos principais incentivadores do crescimento do mercado de eficiência
energética e um dos grandes estímulos à prática de ações voltadas ao uso racional e eficiente da energia. Recentemente o
manual de 2008 foi reformulado.
Qual o impacto das mudanças
para o setor elétrico brasileiro?
Máximo L. Pompermayer: Os principais impactos virão de mudanças
significativas no processo de elaboração e seleção dos projetos. Todas
as distribuidoras serão obrigadas a
realizar chamada pública para seleção de projetos, com critérios e procedimentos definidos pela ANEEL,
o que permitirá a participação de todos os setores da economia e classes de consumidores. Além disso,
deverão ser priorizados os setores
com maior participação no mercado
consumidor. Nos últimos anos, tem
sido observada forte concentração
de recursos em segmentos de baixo
consumo de energia, o que enfraquece o PEE como instrumento de
promoção da eficiência energética.
O que se espera, com essa mudança, é que os investimentos realizados proporcionem resultados mais
promissores em termos de energia
economizada e/ou demanda evitada
e, portanto, mais coerentes com as
metas de eficiência energética estabelecidas pelo Governo Federal.
Colaboram com essa expectativa os
incentivos à realização de projetos
cujo investimento será compartilhado
com o usuário final, que se beneficia
diretamente das ações de eficiência
energética. Estão previstos três mecanismos que irão ampliar o escopo
de atuação do Programa e alavancar
recursos de outras fontes. Um deles
é o contrato de desempenho energético, previsto desde os primeiros
anos de existência do PEE, mas com
poucos projetos realizados por falta
de incentivos. Outro mecanismo im-
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portante é o bônus para compra incentivada de eletrodomésticos, por
meio do qual o consumidor ganha
um desconto, pago pelo Programa,
para substituir o equipamento antigo e ineficiente por outro de menor
consumo de energia. O terceiro mecanismo é o estímulo à contrapartida
financeira do consumidor beneficiado pelo projeto, que bancará parte
dos investimentos realizados. Juntos,
esses mecanismos irão ampliar o escopo de atuação do Programa e aumentar, significativamente, o volume
de recursos, permitindo que se faça
mais do que se fez nos últimos anos,
com o mesmo volume: cerca de R$
400 milhões anualmente.

Outra motivação
importante foi a
necessidade de
maior alinhamento
entre o Programa
e as metas de
eficiência energética
do Governo Federal,
que preveem a
redução de 10% no
consumo de energia
elétrica até 2030.
REE: Quais as principais motivações que levaram à reavaliação
do Manual?
Pompermayer: A primeira delas
foi a constatação de que os custos
da energia economizada e da demanda evitada subiram muito nos
últimos anos. Portanto, a relação
custo-benefício dos projetos piorou,
aproximando-se, cada vez mais, do

limite estabelecido na regulamentação: 0,80. A segunda motivação
foi a necessidade de maior transparência no processo de seleção dos
projetos realizados, aumentando a
participação da sociedade organizada na elaboração das propostas e
reduzindo a assimetria de informação
entre as partes envolvidas. Outra
motivação importante foi a necessidade de maior alinhamento
entre o Programa e as metas de
eficiência energética do Governo
Federal, que preveem a redução
de 10% no consumo de energia
elétrica até 2030. Entre as demais
motivações, destacam-se a necessidade de aprimoramentos no
processo de medição e verificação de resultados, nos critérios
de avaliação dos projetos e na
gestão do Programa.
REE: Dentre as mudanças, quais o
senhor considera mais significativas para o programa?
Pompermayer: Destacam-se a realização de chamada pública, os incentivos à realização de contratos de
desempenho e ao compartilhamento
de custos – bônus e contrapartida
financeira –, a inserção de fontes incentivadas de energia – solar, eólica,
biomassa – e a prioridade aos setores de maior consumo, buscando
melhores resultados e maior coerência entre os investimentos realizados
e a participação de cada classe de
consumidores no consumo final de
energia da distribuidora.
REE: A partir de 2015, a escolha
dos projetos será decorrente de
chamadas públicas. Quais serão
os critérios de escolha?
Pompermayer: Tomamos como referência aqueles utilizados em programas realizados no exterior, notadamente a experiência de Portugal,
conduzida pelo órgão regulador do
setor de energia elétrica daquele
país. Entre os principais critérios

ENTREVISTA

REE: Por que estimular as fontes
incentivadas de energia nessa
nova regulamentação?
Pompermayer: Primeiramente, porque a geração distribuída, principalmente a microgeração, é uma
ação de eficiência energética,
visto que evita perdas nos sistemas de transmissão e distribuição. Sendo uma iniciativa do próprio consumidor, usuário final de

energia, ela retira carga do sistema elétrico de maneira similar às
ações de eficiência energética no
uso final, evitando investimentos
na expansão do parque gerador e
nas linhas de transmissão e distribuição. Somem-se a isso as contribuições ao meio ambiente, visto
que se trata da inserção de fontes
de energia de reduzido impacto
ambiental. Outro aspecto importante é que o consumidor passa a
ter um papel muito mais ativo no
setor, reduzindo a assimetria de informação entre ele e a distribuidora e melhorando a gestão do uso
final da energia.
REE: E os contratos de desempenho?
Pompermayer: Essa modalidade
de contrato existia desde os primeiros anos do Programa, mas nunca
apresentou resultados satisfatórios,
considerando as possibilidades que
o mercado apresenta para a realização de projetos dessa natureza.
Entre as principais mudanças na
regulamentação vigente estão os
incentivos para a realização de projetos com contrato de desempenho,
entre os quais se destacam os seguintes: custeio de atividades admi-

Quanto aos critérios de escolha de
projetos, tomamos como referência
aqueles utilizados em programas
realizados no exterior, notadamente
a experiência de Portugal, como
relação custo-benefício, contrapartida
financeira do consumidor beneficiado
pelo projeto e qualidade técnica da
proposta apresentada.

nistrativas e de prospecção de projetos (pré-diagnóstico) pelo Programa,
as quais eram bancadas pelas próprias distribuidoras e/ou parceiros;
exclusão dos custos administrativos
e operacionais da parte reembolsável do projeto, isto é, o consumidor
reembolsará somente a parte relativa
às ações de eficiência energética;
maior flexibilidade na Relação Custo
-Benefício (RCB) dos projetos, cujo
limite passa a ser 0,90, antes era de
0,80; exclusão de incidência de juros,
exigindo-se apenas correção monetária dos valores reembolsáveis;
maior flexibilidade no caso de micro
e pequenas empresas, para as quais
se exige o reembolso de apenas 50%
dos investimentos realizados. Tais incentivos se justificam pela relevância
desse tipo de projeto, visto que, além
de evitar a transferência de recursos
públicos para unidades consumidoras com fins lucrativos, amplia,
significativamente, o montante de
recursos para eficiência energética, sem a incidência de encargo
tarifário ou instrumento equivalente,
como imposto, contribuição, etc.
Além disso, os resultados de ações
dessa natureza tendem a ser mais
precisos e confiáveis.

MOACIR BARBOSA DE SOUZA

estão a relação custo-benefício do
projeto, a contrapartida financeira do
consumidor beneficiado e a qualidade técnica da proposta apresentada.
Os demais critérios incluem a experiência do proponente em projetos
similares, economia de escala e
ações educacionais. Vale ressaltar,
porém, que haverá um período de
transição – dois anos após a publicação da nova regulamentação
– para aprendizagem e aprimoramento dos critérios de seleção, durante o qual as empresas poderão
alterar o peso dos critérios preliminares, incluir critérios adicionais e
apresentar sugestões de melhoria
para a definição dos critérios definitivos, que terão caráter compulsório
após esse período.
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REE: Uma das novidades é o
estabelecimento dos requisitos
mínimos de medição e verificação dos resultados. Qual a importância desse novo requisito?
Pompermayer: Medição e Verificação (M&V) sempre foi uma questão
complexa e relevante nos projetos de
eficiência energética, notadamente
no âmbito do PEE, em que a diversidade de projetos e as peculiaridades
de cada setor e área de concessão/
permissão dificultam a padronização
de procedimentos. Durante muitos
anos se discutiu a questão, sem
muitos avanços em termos práticos. Com as mudanças incorporadas no Manual de 2008 (Resolução Normativa Nº 300/2008),
quando se deu maior ênfase aos
resultados alcançados em detrimento das propostas submetidas
à avaliação da ANEEL, ampliaram-se as discussões e também
as preocupações em relação ao
tema. Apesar das exigências do
referido manual em relação à elaboração de um plano de M&V, não
havia ainda um bom referencial
em termos de requisitos mínimos,
considerando as especificidades
já mencionadas. Durante esse período, foi contratada uma consultoria especializada no tema para
a realização de estudos e proposição de requisitos mínimos para
projetos futuros. A partir desse
estudo, elaboramos um documento preliminar, denominado
“Guia de Medição & Verificação
para o Programa de Eficiência Energética Regulado pela
ANEEL”, que serve de referência
para as empresas e que será
consolidado a partir de experiências com projetos realizados
no âmbito do PEE.
REE: A relação custo-benefício é
o principal indicador para aceitação ou recusa da maioria dos projetos do PEE. A nova regulamen-
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tação apresenta alguma alteração
na avaliação desse indicador?
Pompermayer: Sim. Uma delas é
a maior flexibilidade para projetos
pilotos, cujos custos tendem a ser
maiores do que os de projetos convencionais e seus resultados são
mais incertos ou menos previsíveis.
Outra alteração é no limite fixado
para projetos com contrato de desempenho e projetos que incluem
fontes incentivadas, cujo valor passou de 0,8 para 0,9.
REE: Qual a importância do PEE
para a preservação ambiental?
Pompermayer: Eficiência energética é sinônimo de preservação ambiental, pois a energia economizada
evita a construção de plantas de geração e de linhas de transmissão e
distribuição. Além do mais, muitos
projetos de eficiência energética realizados no âmbito do PEE incluem
outros recursos naturais importantes, como a água, por exemplo. É o
caso de ações de eficiência energética em sistemas de saneamento. Projetos e ações educacionais
também abordam, evidentemente,
outros recursos naturais. Entre as
mudanças ou aprimoramentos da
nova regulamentação, destacam-se a inserção de fontes incentivadas de energia, que apresentam
menor impacto ambiental e maior
rigor no descarte de equipamentos
e materiais utilizados.
REE: Como a nova regulamentação estimula o desenvolvimento e
a adoção de novas tecnologias?
Pompermayer: Há uma modalidade
especial de projetos, denominada
Projetos Pilotos, por meio da qual se
estimula a realização de ações que
envolvem o uso de novas tecnologias e/ou práticas de eficiência energética. Trata-se, portanto, de tecnologias e práticas promissoras, inéditas
ou inovadoras, incluindo pioneirismo
na área de eficiência energética e

buscando experiência para ampliar, posteriormente, sua escala
de execução. Essa modalidade
de projetos, incluindo qualquer
tecnologia, setor de atividade ou
uso final, tem um tratamento diferenciado, notadamente em relação à análise da razoabilidade
dos custos, às incertezas em relação aos resultados previstos e
aos procedimentos para o cálculo
da Relação Custo-Benefício.

As mudanças
vão exigir uma
estrutura de
gestão, incluindo
equipe e sistemas
de informação,
mais robusta
e preparada
tecnicamente.

REE: Como todas essas mudanças impactam a gestão do programa dentro das
concessionárias?
Pompermayer: O maior impacto virá da necessidade de realização de chamadas públicas, o
que exige, entre outros aspectos, planejamento sistemático e
gestão permanente. Ciente dos
impactos decorrentes da nova
regulamentação e da necessidade de aprimoramentos na
gestão do Programa, a ANEEL
ampliou o limite de gastos com
o Plano de Gestão, cujo valor
anual era de R$ 250 mil na regulamentação anterior, passando
agora para R$ 600 mil.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Favela Criativa em análise na ANEEL
A Light submeteu à aprovação da
ANEEL o projeto educacional Favela Criativa, que alia à mudança cultural a questão do desperdício e da
ineficiência em função do furto de
energia nas comunidades do Rio
de Janeiro.
O Favela Criativa é um projeto pioneiro
a ser desenvolvido em parceria com a
Secretaria de Estado de Cultura do Rio

de Janeiro e contará com recursos do
PEE da ANEEL, Lei de Incentivo à Cultura e outros importantes parceiros, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ele foi motivado pela
crença de que a educação pode mudar um comportamento cultural enraizado e eliminar hábitos ruins, como o furto
de energia, um dos principais exemplos
de ineficiência energética.

O projeto contempla oito diferentes
ações em 20 comunidades do Rio, onde foram instaladas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Essas ações
visam à transformação comportamental de jovens por meio de projetos para formação de empreendedores culturais e fomento à cultura, envolvendo
não somente eles, mas toda a comunidade local.

Parceria com Furnas
As áreas de P&D e Eficiência Energética da Light trabalham em parceria
com Furnas no desenvolvimento de
um projeto piloto de geração de energia fotovoltaica em comunidades, uti-
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lizando a tecnologia de filmes finos e
um arranjo operacional inovador para vencer os desafios de implantar
tais projetos em unidades consumidoras de baixa renda

NOTAS

A Light estuda implantar, em parceria com a
Coelce e via projeto de P&D, um sistema de coleta de lixo automatizado no âmbito do projeto Light
Recicla, de cunho educativo e para demonstração em escolas. O equipamento terá um sistema
microcontrolado, autônomo para coleta e processamento de resíduos. Será capaz de reconhecer
recicláveis e possuirá um depósito acumulador
de lixo. Além disso, também vai fazer o registro
de bônus em tempo real e a transmissão online
de créditos para a conta de energia dos clientes
ou das instituições filantrópicas beneficiadas.

DIVULGAÇÃO

Coleta automatizada de lixo

Energia que vem do lixo
de Inovação e elaborado em parceria com a empresa GT2 Energia, a proposta, inédita no Brasil, prevê a geração
de energia utilizando resíduos urbanos
em áreas onde há postos de coleta do
Light Recicla. O sistema utiliza o lixo comum, separado da parcela reciclável.
DIVULGAÇÃO

Também em avaliação está o projeto
piloto de geração de energia por meio
da queima de resíduos, que vai complementar as ações do projeto Light
Recicla. Submetido à aprovação para obtenção de recursos subvencionados junto à FINEP – Agência Brasileira

O projeto apresenta uma grande sinergia com o Light Recicla, não apenas pela sua complementaridade,
mas também porque permitirá o estudo da criação de bônus diferenciados para a redução da conta de luz
do cliente.

O Projeto - Geração de energia em comunidades
utilizando resíduos com operação móvel e remota

A planta de ORC (Ciclo Orgânico de Rankine) incinera este lixo em condições controladas, gerando o calor que será utilizado, direta ou
indiretamente, para vaporizar e superaquecer o fluido orgânico que acionará o turbo gerador. A incineração ocorre em temperaturas acima
de 800º C para destruir os gases tóxicos que podem ser gerados, conforme as normas vigentes. A condensação do vapor se dará por
troca térmica com o ar, sem consumo de água no processo. O circuito é fechado, e a operação do turbo gerador é remota. Os resíduos
remanescentes são inertes e representam uma pequena parcela do volume inicialmente processado.
AGOSTO 2013 •
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Antonio Raad, Eduardo Camillo, Bruno Apostólico e
Filipe Simões: equipe do PEE da Light

PEE comemora conquistas
e busca novos rumos
Completando 15 anos na Light e após
bons resultados, programa planeja
investir R$ 88,6 milhões até 2014

O

Programa de Eficiência
Energética (PEE) da Light
conquistou grandes vitórias em 2012 e no primeiro
semestre de 2013. Entre
elas, o projeto Light Recicla, que
dá bônus de até 100% na conta de
energia dos consumidores em troca de material reciclável. A novidade é que o Light Recicla passou a
ser reconhecido pela ANEEL como integrante do Programa Baixa
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Renda, com todos os custos fixos
incluídos na Tarifa Social.
O reconhecimento da agência contribui para que o PEE cumpra
a meta regulatória estabelecida pela Lei 12.212/10, que determina que
60% dos recursos do programa sejam investidos em ações para consumidores de baixa renda que tenham o Número de Inscrição Social
(NIS), integrantes do Cadastro
Único do Governo Federal.

GESTÃO DO PROGRAMA
Em 2012, a Light investiu mais
de R$ 38 milhões em projetos do
PEE, sendo que 67,3% desse valor foram empregados em ações
que beneficiaram clientes de baixa
renda, destinando até mais recursos do que a lei estabelece. Entre
as ações realizadas, estão a inclusão de consumidores no benefício da Tarifa Social, doação de geladeiras com menor consumo
de energia, entrega de lâmpadas
fluorescentes compactas, ações
educativas, além da consolidação
de outras iniciativas incluídas no portfólio do programa, como a instalação de recuperadores de calor e
controladores de temperatura para
chuveiros.
Para o responsável pelo PEE,
Antonio Raad, tão importante quanto
usar a tecnologia para tornar os equipamentos eletrodomésticos mais eficientes é levar informação para os
consumidores das áreas atendidas.
Segundo ele, a mudança de comportamento da população é fundamental para o sucesso das ações.
“A eficiência energética tem duas
vertentes: a tecnológica e a comportamental. Se eu instalo um sistema de controle de temperatura
no chuveiro de um consumidor, o

equipamento vai reduzir o gasto de energia e deixar o
banho mais agradável. Mas, se o consumidor resolver
tomar banhos mais longos por causa disso, o consumo de energia não vai cair”, explica Raad.
Um dos fatores que contribuíram para o cumprimento da meta regulatória, em 2012, foi a volta do PEE
para a Superintendência de Relações Institucionais.
Isso colocou a área gestora e a área executora dos
projetos para os consumidores de baixa renda mais
próximas e aumentou a sinergia entre as equipes.
Além disso, com a implantação de Unidades de
Polícia Pacificadora (UPPs) em comunidades do Rio de
Janeiro, a Light conseguiu, junto com o Estado, entrar
em regiões de conflito, levando novas redes, regularizando os consumidores clandestinos e, por meio do
PEE, dando sustentabilidade a esse processo.
Outros projetos voltados à população
Além dos projetos direcionados aos consumidores de baixa renda, em 2012, o PEE também investiu
R$ 8,4 milhões em ações que beneficiaram o Poder
Público. Outra área beneficiada pela parceria entre
PEE e Estado foi a saúde, sendo os recursos empregados na modernização da iluminação e do sistema
de ar condicionado de hospitais do Rio de Janeiro.
As obras foram realizadas nas seguintes unidades: Hospital Geral de Bonsucesso, em Bonsucesso;
Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos; e
Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel, todos na Zona
Norte do Rio de Janeiro; e ainda Hospital Municipal
Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul; e Hospital Federal
Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, Zona Oeste.
De acordo com o coordenador do PEE, atuar

Evolução da ROL* x Investimentos PEE

(R$ MILHÕES)

(*ROL PEE = 0,5% da ROL Light)

FONTE: PEE | LIGHT

AGOSTO 2013 •

15

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
com o Poder Público no segmento de hospitais faz parte da política da Light. “Essa área é carente. O que fizermos por um hospital, estaremos fazendo pela população. Não se trata só de reduzir a conta de luz, mas
de melhorar o atendimento aos pacientes, dando mais
conforto e mais qualidade de iluminação e de climatização ao ambiente”, avalia Raad.
Na área de saneamento, foi aplicado R$ 1,3
milhão. O programa realizou obras de modernização
no Serviço de Água e Esgoto de Três Rios (SAAETRI),
no Centro-Sul do estado; e no Serviço Autônomo de
Água e Esgoto do Município de Barra Mansa, na região Sul Fluminense.
O PEE também atuou reduzindo o gasto de
energia de prédios públicos, aplicando R$ 7 milhões

em projetos no Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE),
Prefeitura do Rio e Fundação
Oswaldo Cruz. No TRE, onde foi
implantado um sistema digital de
controle de temperatura nos aparelhos de ar condicionado, a pedido da ANEEL, a economia mensal na conta de luz superou os
10%, enquanto os condicionadores de ar reduziram em 30% o
gasto de energia.
Outra parceria que beneficiou
a população foi a realizada com a
Secretaria Municipal de Transportes

Distribuição dos investimentos: Poder Público,
Iluminação Pública e Serviço Público
(1999 a 2012) - Em milhões

Investimento por tipologia de projeto
(1999 a 2012)
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do Rio, que resultou na substituição
das lâmpadas de 60% dos semáforos na cidade. As incandescentes,
que gastam mais energia e queimam mais rápido, foram trocadas
pelas de LED, que consomem menos energia e duram mais tempo.
Nessa ação, foram investidos R$
6,2 milhões.
Com tudo isso, o saldo da
conta contábil de eficiência energética do PEE se manteve abaixo do
limite máximo regulatório. Em 2012,
o saldo ficou em cerca de R$ 50 milhões. A projeção para 2014 é de
reduzir esse saldo em 40%.
15 anos de PEE
Em 2013, o PEE completa uma década e meia de existência. Ao longo desse período, os 31
municípios da área de concessão
da empresa receberam 163 projetos para tornar o consumo da energia mais consciente. O investimento nessas ações chegou a R$ 342
milhões, com uma economia de
664.805,87 GWh/ano, o que equivale ao consumo residencial de
uma população de 1 milhão de habitantes. A redução de demanda na
ponta gerada pelos projetos foi de
155.012,31 kW.
Seguindo a curva ascendente, a Light aprovou em junho o
Plano de Investimentos 2013/2014,
que prevê a aplicação de R$ 88,6
milhões no PEE. Do total desse recurso, pouco mais de 61,5% serão
investidos em projetos voltados para a população de baixa renda.
Segundo Eduardo Camillo,
superintendente de Relações
Institucionais da Light, a eficiência energética está inserida na estratégia de atuação da empresa,
cuja prioridade são as comunidades pacificadas, visando educar
as famílias em relação ao consumo consciente, combater perdas
e eliminar desperdícios nas residências. Outra prioridade da Light

Evolução dos investimentos por
tipologia de projeto
(1999 a 2012)

FONTE: PEE | LIGHT

Distribuição dos investimentos em
IIuminação Pública, Poder Público
e Serviço Público
(1999 a 2012)

FONTE: PEE | LIGHT
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são os órgãos do Poder Público. Nesses casos, a
aplicação do PEE gera benefício duplo: redução dos
valores das contas e locais mais adequados para
atendimento ao público em geral.
“A importância do PEE é cada vez mais percebida por todos os clientes da área de concessão, desde
os consumidores de baixa renda até o Poder Público.
A Light tem buscado cada vez mais propor ações inovadoras de eficiência para levar conforto e benefícios à
população do estado do Rio de Janeiro e atua de forma integrada com o Poder Público, realizando ações
de conscientização e troca de equipamentos ineficientes nas comunidades, como geladeiras e lâmpadas,
bem como investindo em prédios públicos, como hospitais e escolas”, avalia Camillo.
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Morador de uma das comunidades onde há ecopontos do Light
Recicla faz a troca do lixo por descontos na conta de energia

Em dia com
o Light Recicla
O projeto Light Recicla, lançado
em 2011, conquistou seu terceiro
prêmio. Venceu, na categoria Responsabilidade Social e Sustentabilidade, o 12º Prêmio Marketing
Contemporâneo, da Associação Brasileira de Marketing e
Negócios (ABMN).
Outra novidade é que o projeto vai ampliar sua atuação, permitindo que clientes comerciais
das comunidades onde há ecopontos também sejam beneficiados. Atualmente, 21 mil clientes podem se beneficiar do
projeto nas oito comunidades
atendidas. Com a expansão para os consumidores comerciais,
esse número deve chegar a 22
mil. A previsão é de que o projeto alcance 11 comunidades. Até
junho de 2013, o Light Recicla
estava presente em oito áreas
da Zona Sul do Rio de Janeiro:
Santa Marta, em Botafogo; Cruzada São Sebastião, no Leblon;
Babilônia e Chapéu Mangueira,
no Leme; Rocinha e Chácara
do Céu, vizinhas ao bairro de
São Conrado; e Morro dos Cabritos e Ladeira dos Tabajaras,
em Copacabana. As outras três
comunidades que serão incluídas no projeto são Vidigal, na
Avenida Niemeyer; e Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, em Copacabana e Ipanema.
Cerca de 1.650 toneladas de
material reciclável foram recebidos, assim como 6.240 litros
de óleo, que seriam descartados de maneira inadequada. Esses números mostram a
grande contribuição do projeto
para o meio ambiente. O investimento dessa ação chegou a
R$ 2,2 milhões.

GESTÃO DO PROGRAMA

Próximos passos
do PEE
Área apresenta o Plano de Investimentos
2013/2014 e avalia a possibilidade de novos
projetos de eficiência energética

M

anter o olhar no futuro sem
descuidar do presente é
um desafio que faz parte da rotina do Programa
de Eficiência Energética
(PEE) da Light. Por isso, mais do
que apenas gerenciar o sucesso
de iniciativas que deram certo, o
programa está sempre em busca de novos projetos inovadores.
Com a aprovação do Plano de
Investimentos do PEE 2013/2014,
na ordem de R$ 88 milhões, esse desafio se mostra ainda maior.
Entre as apostas da equipe
para contribuir com o consumo consciente de energia está o Kit Retrofitting
Refrigerador, projeto voltado a clientes de baixo poder aquisitivo, que es-

tá em fase de análise de viabilidade.
O trabalho consiste na troca de componentes como compressor, borracha, termostato e gás de aparelhos
antigos, que costumam gastar mais
energia com o passar do tempo.
Para Antonio Raad, coordenador do PEE, a implantação do projeto vai ajudar a incluir mais moradores das áreas de baixa renda no
programa. “Estamos sempre procurando inovar. Um dos nossos focos
é viabilizar o kit retrofitting, em parceria com fornecedores e fabricantes. É um projeto que veio da área de
Pesquisa e Desenvolvimento da Light
e demonstrou que é possível recuperar a eficiência energética trocando apenas alguns componentes dos
AGOSTO 2013 •
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refrigeradores. Isso nos ajudaria a incluir nos projetos de baixa renda os
moradores que não quiseram trocar
seu refrigerador por outro doado pela
Light”, defende Raad.
O projeto também tem como
objetivo gerar empregos nas comunidades. A intenção é qualificar os técnicos de refrigeração das áreas beneficiadas para que eles atuem nas
regiões onde moram.
Parcerias
Outra possibilidade estudada pela equipe de PEE é voltar a trabalhar com coletores solares. A ideia
é fechar uma parceria do programa
com a Prefeitura do Rio de Janeiro
e o Governo do Estado para que as
ações sejam feitas em conjunto. Os
painéis podem ainda ser usados em
um sistema específico para o público de baixa renda, que incluiria a instalação dos equipamentos em prédios do programa Minha Casa, Minha
Vida, do Governo Federal.

Além dessas iniciativas, um
projeto que está sendo desenvolvido
pela área de comunicação da Light
pretende levar informação sobre o tema eficiência energética a uma parcela de consumidores que não para de crescer no Rio de Janeiro e no
Brasil: os jovens de classe média.
Segundo a coordenadora de
Comunicação Institucional e Novas
Mídias da Light, Jordana Garcia, o
momento de expansão dessa parcela da população é o mais adequado para uma conversa direta
sobre os hábitos de consumo. “No
Rio de Janeiro, essa nova classe C vive na região metropolitana
e nas comunidades. Com poder
para adquirir mais e mais produtos eletroeletrônicos, essa nova
classe de consumo tem suas condições de vida melhoradas, mas
crescem e vivem ainda com hábitos de consumo ultrapassados e
pouco racionais. Por isso, é oportuno e fundamental dialogar de for-

ma educativa com essa geração”,
explica Jordana. Para a Light, a cidadania plena passa pelo poder de
compra, pelo pagamento em dia
das contas e pelo uso racional e
eficiente de recursos naturais.
A concessionária tem realizado estudos para conhecer melhor
esse jovem consumidor. Ela quer
saber mais sobre o comportamento dele e o que costuma consumir.
Ainda não há previsão do quanto
será investido. Além disso, a empresa ainda conversa com a ANEEL
para buscar o melhor caminho a ser
percorrido nesse projeto.
Enquanto alguns planos estão em estudo, outros já estão em
andamento. Em breve, vai sair do
papel a modernização do sistema de climatização do Planetário
da Gávea, Zona Sul do Rio. Além
disso, o Centro de Demonstração
Smart Grid, projeto realizado em
parceria com a área de P&D da
Light, está se tornando realidade.

Plano de Investimentos PEE Light 2013/2014 (previsão)

FONTE: PEE | LIGHT
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Quando a lição é
apagar a luz

HUMBERTO TESKI

Conheça os programas educacionais que levam
conceitos de eficiência energética a crianças e
jovens em escolas de todo o País

O kit pedagógico do Energia que Transforma consiste em dez programas de
TV da série Vida de República, direcionado ao professor; 30 programas de rádio; cinco cadernos pedagógicos, cartazes, folhetos informativos com dados
nacionais e locais; e o jogo educativo Super Eficiente

P

reste atenção a este depoimento: “Antigamente, os alunos não ficavam preocupados em apagar a luz. Agora,
é diferente. E a própria escola tem várias plaquinhas: nos corredores, no refeitório, até na sala dos
professores, com dizeres ‘desligue
o ventilador após sair’, ‘não deixe
o ar condicionado ligado’. Houve

uma conscientização”. Atente-se ainda para este outro: “De um grupo de 35 alunos, tenho certeza de que
alguns modificaram seus conceitos de economia de
energia e de sustentabilidade. O estudante sai de casa e desliga tudo, ainda que a energia seja proveniente de ‘gato’. Na sala de aula, ele desliga o ventilador
e a lâmpada”.
Os relatos acima foram dados por profissionais de
ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio de
Janeiro (SME-RJ). Tais como outras centenas de educaAGOSTO 2013 •
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Fora das salas de aula
Consagrando a contribuição
das atividades extracurriculares para
o histórico escolar, desde 2010, funciona o Museu Light da Energia, no
Centro Cultural Light. As noções essenciais para entender o funcionamento da energia elétrica, a conta de
luz, os desperdícios, as fontes alternativas, os riscos que a eletricidade
traz, entre outros conhecimentos, são
transmitidos por instrutores a estu-
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dantes de toda a rede pública de ensino do Rio de Janeiro em um percurso de ludicidade e interatividade.
Para a Secretária de Educação
do Município do Rio de Janeiro, Cláudia Costin, todo projeto que visa trabalhar com crianças e jovens as responsabilidades que eles têm sobre o
uso dos recursos do planeta, como
energia ou água, é fundamental. Na
opinião dela, o impacto gerado ultrapassa a ideia do consumo, pois estimula uma reflexão sobre ética.
“A questão da eficiência energética não é só uma problemática de

economia e orçamento familiar. Estamos falando de ética em relação às
gerações futuras. Como vou deixar o
planeta depois que eu for embora?”,
provoca a secretária.
Cláudia acredita na transversalidade dos pilares da definição de
sustentabilidade, de forma que eles
permeiem toda a grade escolar. “Como falar de eficiência energética sem
aprender matemática? Como falar de
meio ambiente sem reforçar os estudos de ciência e geografia?”, questiona ela, que se refere ao momento atual da rede de ensino que comanda.
Secretária de Educação,
Claudia Costin: eficiência
energética é também
uma questão ética

DIVULGAÇÃO

dores, eles participam de programas
focados na disseminação de conceitos de uso eficiente da energia.
Eis uma maneira de educar na qual
o objetivo maior não é formar, mas
transformar. Assim, jovens usuários
de energia tornam-se consumidores
conscientes e semeiam novos hábitos e pontos de vista entre suas famílias e amigos. E o que seria só um
processo de aprendizado vira um legítimo exercício da cidadania, não importa a idade.
Os depoimentos dos profissionais da SME foram transmitidos
a Marcos Didonet, diretor do Centro de Informação e Meio Ambiente
(CIMA). Trata-se da instituição que
desenvolveu a metodologia Procel
nas Escolas, programa da Eletrobrás que, desde 1995, já atingiu 24
milhões de estudantes do Ensino
Fundamental de colégios públicos
em todo o País. “A maior conquista
desse projeto é a introdução de um
tema específico como o da energia
na concepção integradora da educação ambiental e sua transformação em programa regular no sistema de ensino”, avalia Didonet.
Em 2012, a Eletrobras e a Fundação Roberto Marinho (FRM) lançaram ainda o Energia que Transforma.
Em processo de expansão Brasil afora, o programa já contempla mais de
25 mil jovens do segundo segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, sendo mais voltado para
os adolescentes.

EDUCAÇÃO

Marcos Didonet mostra o material didático
do Procel nas Escolas, chamado de “A
natureza da paisagem – Energia: recurso
da vida”. O programa já contemplou 24
milhões de alunos da Rede Pública de
Ensino, desde 1995

Eficiência energética
antes e depois do Energia
que Transforma
Antes do projeto, o que se sabia sobre o tema
energia nas salas de aula? A eficiência energética
tinha sido tratada por apenas 17% dos educadores.
Fontes de energia, por 76%. Produção e consumo
de energia, por 64%. E impactos socioambientais,
por 62,7%. Já na Avaliação de Resultados do
Energia que Transforma, 55,7% dos educadores
apontaram a eficiência energética como o tema
mais citado, entre todos. Quando perguntado
aos alunos se eles já haviam ouvido falar na
expressão “eficiência energética”, a resposta foi
“não” entre 72% deles. A Avaliação de Resultados
apontou acréscimo de 142% de conhecimento do
conceito, uma tendência verificada em todos os
estados.

HUMBERTO TESKI

Professores multiplicadores
Todos esses programas têm
uma característica em comum: a capacitação prévia dos professores e
gestores que vão lidar antes e depois com os alunos. Essa é uma etapa considerada imprescindível pelos
especialistas dessa cadeia produtiva
da conscientização.
Ao serem implementados, os
projetos também possuem uma metodologia de acompanhamento e
avaliação. “Atualmente, a ANEEL estabeleceu como critérios para validação aspectos como: impactos sociais, contribuição para mudanças de
hábito, benefícios ao meio ambiente, número de alunos e avaliação do
aprendizado”, explica o engenheiro
Rafael Meirelles David, gerente da Divisão de Estudos e Equipamentos Eficientes da Eletrobras.
Para possibilitar a capacitação
dos multiplicadores, os projetos estabelecem parcerias com as secretarias de educação e/ou com as concessionárias provedoras de energia
nos estados.

O Procel nas Escolas, por exemplo, é implementado pelas concessionárias no âmbito do Programa de
Eficiência Energética (PEE). A metodologia utilizada, desenvolvida pelo CIMA, é “A natureza da paisagem –
Energia: recurso da vida”.
Segundo Rafael, os educadores são capacitados para trabalhar com os recursos pedagógicos
em sala de aula, fase que ele considera essencial
para o êxito do projeto.
A secretária de Educação acrescenta que os programas abrem o horizonte das crianças, mas a aprendizagem torna-se realmente rica quando o professor trabalha esse conteúdo com a turma. “Principalmente em
casos de atividades extracurriculares, como visitas a museus, que não podem ser entendidas apenas como um
passeio. O conhecimento tem que ser trabalhado anteriormente e deve ser retomado. Caso contrário, perde-se
muito do que se viu”, defende.
O Museu Light da Energia, por exemplo, conta com
o projeto Light nas Escolas que, desde 2010, já promoveu
25 cursos, atendeu 515 escolas e formou 704 professores
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Marisa Vassimon
explica que a série
Vida de República
passou a integrar
a programação do
Canal Futura

multiplicadores. “O Light nas Escolas
ascendeu ao patamar nobre de um
programa regular, permanente, previsto no calendário escolar anual e regulamentado por convênios estabelecidos entre as secretarias de Educação
e a Light”, observa Marcos Didonet.
Energia que Transforma
Visando ampliar a abrangência das ações educacionais
do Procel nas Escolas, em 2012, a
Eletrobras Procel fez parceria com
a Fundação Roberto Marinho, por
meio do Canal Futura, e implantou o
programa Energia que Transforma,
voltado para os alunos do segundo
segmento do Ensino Fundamental,
do Ensino Médio e da Educação de
Jovens e Adultos. Focado nos desafios socioeconômicos e ambientais atuais, toda a concepção do
projeto baseia-se na ideia de que
o uso eficiente da energia depen-
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de tanto da tecnologia quanto do comportamento das
pessoas que a usam.
Para a gerente de Mobilização e Articulação do
Canal Futura, Marisa Vassimon, a ideia é ampliar espaços de forma integrada e contextualizada na comunidade escolar, que, por sua vez, pode influenciar seus pares. Ela acrescenta que há também a preocupação do
projeto com o cenário nacional. “O nosso material didático foi feito com a colaboração de muitas mãos, e a proposta é contribuir com iniciativas em curso no País, como
o desenvolvimento e implantação de planos de eficiência
energética que garantam o acesso de todos, referência
principal do Plano Nacional de Energia (PNE)”, diz ela.
O kit pedagógico do Energia que Transforma consiste em dez programas de TV da série Vida de República, direcionado ao professor; 30 programas de rádio;
cinco cadernos pedagógicos, cartazes, folhetos informativos com dados nacionais e locais; e o jogo educativo
Super Eficiente. “Essa metodologia educativa ajuda a promover o diálogo e o aprendizado sobre assuntos diversos, como educação e cidadania, trabalho, pluralidade
cultural, ambiente e energia, entre outros. A matriz de todo material é disponibilizada gratuitamente às concessionárias de energia pela Eletrobras para uso em seus projetos”, explica Marisa.
Como começou
O projeto piloto foi implementado entre julho e setembro de 2012, em quatro estados brasileiros: Acre,
Amazonas, Pernambuco e Rio de Janeiro, utilizando a metodologia Novo Telecurso. Nessa fase, ele envolveu a participação de 676 escolas da rede pública, beneficiando
25.932 alunos. Além disso, a série de TV Vida de República passou a integrar a programação do Canal Futura.
Segundo Marisa Vassimon, os resultados apresentados nessa primeira experiência revelam aumento significativo dos índices que avaliaram a consolidação e a
associação dos temas Energia, Eficiência Energética e
Sustentabilidade e consequente incorporação de conceitos a hábitos.
Em 2013, teve início a implementação do Energia
que Transforma pelas concessionárias de energia elétrica, no âmbito do PEE da ANEEL. A região Nordeste foi
pioneira, por meio do Grupo NeoEnergia, junto às concessionárias COELBA, COSERN e CELPE e ainda pelas
parcerias com as secretarias estaduais de Educação da
Bahia e Pernambuco; e com as secretarias municipais de
Natal, Mossoró e Parnamirim, no Rio Grande do Norte. No
total, já foram produzidos dois mil kits pedagógicos e formados 1.861 professores em quase 900 escolas. No Rio,
esses números são: 375 escolas, 559 professores, 559
turmas (kits); e 14.040 estudantes contemplados.

EDUCAÇÃO

Museu Light da
Energia incorpora
Circuito Smart Grid
Cidade cenográfica mostra como funcionam as
redes inteligentes e orienta sobre uso seguro e
eficiente de energia

I

magine poder controlar o consumo de energia de casa em
tempo real. Atualmente, para o
consumidor saber se consumiu
mais ou menos energia que no
mês anterior é necessário aguardar a
conta que chega pelo correio ou tentar ler o medidor residencial e fazer
uma estimativa. No entanto, essa realidade começa a mudar aos poucos
com o desenvolvimento do Programa
Smart Grid, uma rede inteligente de
distribuição de energia, capaz, entre
outras coisas, de orientar o consumidor sobre consumo e gastos desnecessários.
Por iniciativa do PEE, a Light
vai ajudar o cliente a entender esse novo conceito por meio do projeto Centro de Demonstração em
Eficiência Energética e Smart Grid,
elaborado com investimentos da ordem de R$ 4,5 milhões, utilizando

recursos provenientes do PEE da
ANEEL. O projeto consiste na construção de uma cidade cenográfica,
dentro do Museu Light da Energia,
no centro do Rio de Janeiro. Será
possível interagir com um cenário
preparado para mostrar como funcionam as redes inteligentes do
ponto de vista do consumidor e da
empresa de energia.
Durante o turismo cenográfico, o público vai se familiarizar com
as facilidades que o Smart Grid trará
quando fizer parte da vida cotidiana.
Um dos exemplos é o maior controle da conta de energia, com a possibilidade de acessar as informações
de consumo pela televisão, celular ou
internet, sem precisar esperar a fatura chegar. Com a nova tecnologia,
o cliente ainda terá a opção de criar
metas de consumo e alarmes para
gastos excessivos.

Efeitos especiais
O Museu Light da Energia –
Circuito Eficiência Energética e Smart
Grid terá cerca de 400 m2. No espaço, o visitante verá bairros, comunidades, subúrbios e praias atendidos
pela rede inteligente. Graças ao intensivo uso de tecnologias para envolvimento sensorial, o público poderá
interagir com esse ambiente e se surpreender com recursos visuais que
vão simular várias situações, como o
pôr-do-sol, o amanhecer, uma tempestade; e demonstrar como o Smart
Grid se comporta diante de várias alterações climáticas.
Segundo Estela Alves, coordenadora do Museu Light da Energia,
quem for conhecer a instalação poderá ainda entrar em uma casa cenográfica, onde receberá informações
de caráter educativo que vão ajudar
a tornar o consumo de energia mais

AGOSTO 2013 •

25

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

26 • AGOSTO 2013

EDUCAÇÃO
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consciente. “A casa vai ter um enfoque muito grande em eficiência energética e nos hábitos de consumo dos
clientes. Durante a visita, as pessoas vão receber dicas de combate
ao desperdício e detalhes da performance dos equipamentos domésticos que têm o Selo Procel.
Com pequenas mudanças de hábito, é possível obter uma grande
economia”, garante Estela. O cenário terá ainda uma subestação da
Light e um laboratório técnico.
Por meio do Museu Light
da Energia – Circuito Eficiência
Energética e Smart Grid, o visitante
poderá ainda ter contato com outras tecnologias, como o carro elétrico, que não emite gases nocivos
ao ambiente; e o self-healing, que
dá ao sistema elétrico a capacidade de se reconfigurar caso haja alguma falha em um ponto da rede
elétrica, isolando a área afetada e
possibilitando o religamento mais
rápido da energia.

Como visitar
O Circuito terá capacidade
de receber até 120 pessoas
por dia, separadas em grupos de 15. As visitas serão
agendadas no site do Museu
Light da Energia. Cada grupo será guiado por um mediador, treinado para explicar
todos os processos da experiência interativa. Para percorrer todo o circuito, o público
levará no máximo 1h30min.
Enquanto no Museu Light da
Energia – Circuito Energia, as
atividades são voltadas para
o público infantil, no Circuito
Smart Grid, a intenção é atrair
fornecedores de equipamentos e estudantes de escolas
técnicas e universidades.
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Cidade cenográfica em construção
dentro do Museu Light da Energia

Processo de criação
A ideia de criar o Circuito surgiu
dentro da área de P&D, após a participação da Light em uma feira do setor
elétrico nos Estados Unidos. Em seguida, o projeto encontrou na parceria
com o PEE o ambiente propício para
se desenvolver.
“Os Programas de P&D e EE
têm uma grande sinergia. Enquanto
o P&D desenvolve produtos mais eficientes, o PEE é o ambiente propício
para que eles sejam testados e divulgados. O Circuito é um excelente
exemplo da força dessa parceria, pois
apresenta as tecnologias desenvolvidas no P&D Smart Grid Light e divulga
seus principais benefícios aos consumidores”, avalia Antonio Raad, coordenador do PEE da Light.
Para o gerente do Instituto
Light, Paulo Bicalho, o que mais chama atenção é o caráter pioneiro do
projeto. “O Circuito Smart Grid é uma
espécie de museu que apresenta o futuro. No Brasil inteiro, o único centro de
referência desta tecnologia será aqui
na Light”, destaca.
O ineditismo e a rapidez na
execução do projeto se revelaram um
grande desafio para a equipe executora. De acordo com Nilton Guilherme,

HUMBERTO TESKI
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engenheiro sênior responsável pelo projeto, várias áreas precisaram
se integrar durante os quatro meses
de desenvolvimento da estrutura para garantir que nada saísse errado.
“Não estava muito dentro da nossa
expertise e ainda teve a questão do
tempo apertado. Havia vários processos envolvidos: definição de equipamentos, aquisição, desocupação da
área, mobilização de mão de obra terceirizada para entrar na empresa, entre
outros. Ou seja, várias etapas precisaram se integrar para fazer nascer o cenário”, avalia Nilton.
Apesar do Circuito Eficiência
Engergética e Smart Grid estar dentro do Museu Light da Energia, o cenário não foi construído lá. Ele foi testado no bairro da Penha, Zona Norte da
cidade, como explica Esdras Eliwan,
coordenador de Gestão de Projetos
Inovadores. “Toda estrutura foi montada em um galpão, na Penha, e foi
para o Museu como um quebra-cabeça. O cenário foi desenvolvido em
madeira crua, sem acabamento. Nós
precisávamos avaliar se o que gostaríamos que as pessoas vissem estava
realmente ali. Depois de tudo pronto, o
cenário foi desmontado para ser transferido para o Museu”, conta Eliwan.

EDUCAÇÃO

Novidades do Museu
Light da Energia
Peça de teatro, contadores de história e tabuleiro
gigante se integram a atividades que já estão
mudando hábitos

T

odos os dias, dezenas de
estudantes curiosos dos Ensinos Fundamental e Médio
do estado do Rio de Janeiro cruzam os portões do Museu Light da Energia, no Centro da
cidade, para saber um pouco mais
sobre o funcionamento do setor elétrico. Ainda antes de entrar no prédio,
muitos já descobrem um mundo novo ao passar por construções que só
haviam visto pela televisão. Ao final
de cerca de duas horas de visitação,
ao tomar conhecimento das consequências das fraudes no sistema elétrico e do desperdício de energia,
eles fazem planos de mudar o comportamento e de passar o que aprenderam para suas famílias.
É por acreditar no poder transformador da educação e da cultura que o Instituto Light, responsável
pelo Museu, continua buscando novas formas de levar conhecimento a

essas crianças e adolescentes, com
recursos do Programa de Eficiência
Energética (PEE) da Light. Em breve, quem for ao Museu poderá assistir a uma peça de teatro. Além disso,
desde junho, já é possível ver a apresentação de contadores de histórias
e participar de um jogo no tabuleiro gigante “Energia em Movimento”,
atividades de fechamento da visita,
que têm por objetivo fixar as mensagens sobre o uso seguro e eficiente
de energia elétrica de forma divertida
e participativa.
A peça de teatro estreia no segundo semestre de 2013. O projeto
foi submetido à ANEEL e teve a aprovação da agência reguladora. De
acordo com Estela Alves, coordenadora do Museu, o objetivo é mostrar
para crianças e adolescentes que é
possível gastar menos energia sem
abrir mão do conforto. “A peça de teatro será focada na questão da efiAGOSTO 2013 •

29

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O tabuleiro “Energia em Movimento” foi desenvolvido pela equipe de mediadores do Museu Light da Energia para ser uma atividade de fechamento, na qual os alunos testam seus conhecimentos ao final da visitação. Nele, os estudantes se transformam em peões que avançam no jogo conforme respondem às perguntas corretamente. O enorme tabuleiro foi confeccionado em escala 4x5m.

ciência energética. Vamos contar a
história de uma família que desperdiça energia, faz tudo errado e ainda
possui equipamentos obsoletos. No
meio disso tudo, eles levam um susto por causa de um ‘gato’ que o pai
fez e não contou para a mãe. A partir daí, há o contraponto: eles começam a refletir sobre como usar a
energia de forma segura e eficiente, sem correr riscos desnecessá-
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rios. As peças são uma alegria a
mais para esse público, que, na
sua grande maioria, nunca entrou
em um teatro”, avalia Estela.
Os visitantes mais novos assistem à apresentação de contadores de história, que utilizam recursos
como imagens e música para aproximar os conceitos de eficiência energética da linguagem infantil. Ao fim
do circuito, um tabuleiro de jogo gi-

gante, confeccionado em escala
4x5 m, testa o conhecimento do público com perguntas, desafios e
brincadeiras sobre as mensagens
do Museu. Os peões desse jogo são
os próprios visitantes, que avançam
de acordo com as respostas.
Mudanças de comportamento
O retorno dos investimentos
na educação de um público que ain-
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Estudantes de
Elétrica Industrial
do Senai jogam no
tabuleiro
No dia 28 de junho, um grupo de
alunos do Senai, do programa Jovem Aprendiz da Light, jogaram
no tabuleiro gigante. Thuany Correia achou o jogo dinâmico, interativo e divertido. “Nós exercitamos o
que aprendemos na visita ao Museu Light da Energia. Vimos que é
importante economizar hoje para
preservar o dia de amanhã”, disse.
De lição, Thuany aprendeu que se
deve passar as roupas de uma só
vez e não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo.
Leonardo Arce também tirou algumas lições no jogo. “Não devemos colocar alimentos quentes
dentro do refrigerador, porque isso faz com que ele trabalhe mais e
gaste mais energia”. Os dois integravam um grupo de, aproximadamente, 15 jovens.

da está formando os seus hábitos surpreende a cada dia. Segundo Estela Alves, há, em uma pesquisa realizada pela VOX Populi, relatos de professores sobre mudanças de comportamento após a visita ao Museu, não
só nas questões mais pragmáticas, como novos de hábitos no uso da
energia elétrica, mas nas atitudes em sala de aula, com maior respeito
ao professor e interesse pelas aulas. “Recebemos um e-mail emblemático de uma professora contando que um aluno era o mais bagunceiro
da sala de aula e se vestia mal de propósito. Depois que teve a oportunidade de visitar o Museu, o menino passou a se preocupar com a aparência e com o comportamento no colégio. Isso foi além das nossas expectativas”, conta Estela.
Para Paulo Bicalho, gerente do Instituto Light e do Centro Cultural, o Museu também cumpre um importante papel social. “Quando você tira uma criança de um ambiente com uma estética própria,
uma dinâmica social e econômica própria, e traz para outro lugar, há
um choque cultural. E é isso que é benéfico. As visitas ao Museu alteraram não só o comportamento de algumas crianças em casa como
também a relação do aluno com o professor”, analisa Bicalho.
Os professores, aliás, têm um espaço especial nesse projeto.
Antes que os alunos visitem o Museu, eles passam por oficinas nas
quais são orientados sobre como trabalhar com os temas que serão
abordados com os estudantes. Ao todo, cerca de 300 profissionais do
ensino público já participaram dessa atividade preliminar. Segundo as
estatísticas de visitação, o índice de professores satisfeitos é de 82%.
O Museu Light da Energia funciona de segunda a sexta-feira, das
11h às 17h, mas as visitas são guiadas por mediadores em horários fixos.
O endereço para agendamento é www.museulight.com.br. A capacidade
diária é 150 pessoas, divididas em grupos.

O Museu em números

Somente entre março e dezembro de 2012, o
Museu Light da Energia recebeu a visita de 12.418
pessoas. Desse total, 75% eram estudantes
de escolas públicas; 19%, alunos de
colégios particulares; e 6%, visitantes
de organizações não governamentais,
associações e empresas..

Ainda segundo as estatísticas de visitação,
entre os estudantes, 44% eram do Ensino
Fundamental I, do 1º ao 5º ano; e 33%,
do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º
ano. Os outros 23% eram alunos do
Ensino Médio.
FONTE: MUSEU LIGHT DA ENERGIA
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Prédios eficientes são
destaque em 20 anos de Procel
Nova etiqueta certifica edificações residenciais,
comerciais e públicas, que chegam a economizar
entre 30% e 50% de energia elétrica

E

m 20 anos do Programa
Nacional de Conservação
de Energia Elétrica (Procel),
pesquisas apontam que
70% dos consumidores utilizam as informações dadas pelo selo de eficiência energética na
aquisição de eletrodomésticos. O
preço do produto deixou de ocupar
o primeiro lugar quando o assunto são os critérios dos compradores, que desviaram sua preocupação para a economia de energia de
aparelhos de ar condicionado, geladeiras, entre outros produtos, depois que eles são instalados. Agora, que tal poder fazer a mesma
escolha na hora de comprar ou alugar um apartamento, uma casa ou
uma sala comercial?
Imagine que também existam garantias advindas de uma
certificação oficial atestando que
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determinado imóvel vai economizar quantidades consideráveis de
energia e prover conforto ambiental
ao longo de toda sua vida útil. Pois
essa é a grande novidade das duas décadas de existência do Procel, que está prestes a movimentar
o mercado imobiliário brasileiro.
Desde 2009, uma parceria entre
o Inmetro, que coordena o Programa Brasileiro de Etiquetagem
(PBE), e a Eletrobras, por meio
do Procel Edifica, vem aplicando a etiqueta PBE Edifica, que é
a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), em edificações residenciais, comerciais e
de órgãos públicos.
“O gasto de energia em edifícios corresponde a 47% do total
de eletricidade consumida no Brasil. Trata-se de um percentual que
se dá principalmente por conta da

iluminação artificial e da climatização de ambientes. E é um número
que está muito próximo, por exemplo, do que é gasto pela indústria
nacional. Essa certificação é pioneira no Brasil, que passou a estar inserido em um grupo de países que
buscam avaliar o nível de eficiência
energética de suas edificações. A
tendência é mundial”, diz Fernando
Pinto Dias Perrone, gerente do Departamento de Projetos de Eficiência Energética da Eletrobras.
Os critérios para receber a
etiqueta do PBE Edifica são estabelecidos por regulamentações do
Inmetro: Regulamento Técnico de
Qualidade do Nível de Eficiência
Energética de Edificações (RTQ-C).
E a economia na conta de luz pode
variar entre 30% – em edificações já
existentes que passaram por readequação e modernização – e 50%

CERTIFICAÇÃO

Modelo de etiqueta aplicada a
prédios residenciais

– em prédios novos, que atendam
aos parâmetros previstos desde a
elaboração de seus projetos. Entre esses critérios vale destacar:
as envoltórias que barram o excesso de insolação nos ambientes, para poupar os mecanismos de climatização; o aumento
da circulação de ar e de iluminação natural; o uso de aparelhos
e lâmpadas eficientes, como LED
e aparelhos de ar condicionado
com Selo Procel; entre outros.

“Temos uma ambição grande com o PBE Edifica. Queremos
influenciar o mercado imobiliário a
fornecer atributos que vão além de
preço, localização, acabamento,
de modo que as pessoas tenham
uma ideia se vão gastar mais ou
menos com a manutenção dos edifícios. Além disso, trata-se de uma
informação estratégica para o Governo Federal, que poderá exigir critérios mais rigorosos na construção
de prédios públicos, escolas e hos-

Para a obtenção da etiqueta PBE
Edifica é necessário que o proprietário encaminhe o projeto para avaliação de um Organismo de Inspeção
Acreditado (OIA) pelo Inmetro (http://
www.inmetro.gov.br/organismos/).
Para cada edificação, são emitidas
duas etiquetas: Etiqueta de Projeto
e Etiqueta de Edifício Construído.
No primeiro caso, são avaliados os
projetos completos de arquitetura,
memoriais descritivos contendo informações sobre o sistema de condicionamento de ar, materiais e tecnologias utilizados, de acordo com
a regulamentação do Inmetro para
as categorias residencial, comercial,
de serviços e público.
Já no caso da Etiqueta de
Edificação Construída, são avaliados o projeto completo, como
construído (as built), e os documentos que comprovam os materiais e tecnologias utilizados na
obra. Além disso, o edifício passa por inspeção que avalia desde tamanho de aberturas (janelas)
até aparelhos utilizados na construção, como condicionadores de
ar, lâmpadas e reatores. “Para que
uma edificação comercial, de serviço ou pública possa ser etiquetada, por exemplo, ela precisa ter
área superior a 500 m² e/ou tensão de abastecimento superior a
2,3 kV”, explica Perrone.

pitais”, diz Marcos Borges, responsável pelo Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE). Por enquanto,
a certificação para edificações ainda está em caráter voluntário, mesmo nos órgãos públicos. “Para torná-la compulsória, seria necessário
estimular a criação de infraestrutura
como laboratórios, organismos de
inspeção, etc.”, explica ele.
A não obrigatoriedade da etiqueta está muito longe de significar falta de rigidez em sua concesAGOSTO 2013 •
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Entenda a etiqueta
Os prédios são analisados em
três quesitos: envoltória, sistema de
iluminação e sistema de condicionamento de ar. As notas calculadas
variam entre zero – baixo aproveitamento do potencial de economia – e
cinco – máximo aproveitamento. Na
etiqueta, esses números equivalem
ao nível E e A, respectivamente.
Os pesos das notas atribuídas são de 30% para envoltória,
30% para iluminação e 40% para
condicionamento de ar. A edificação comercial pode ter quatro tipos
de etiqueta: uma total e três parciais. Na etiquetagem parcial, são
avaliadas somente a envoltória; ou
a envoltória mais o sistema de iluminação; ou ainda a envoltória mais
o sistema de condicionamento de
ar. Na etiquetagem total, os três sistemas são avaliados.
Existe ainda um conjunto de bonificações que pode engordar a pontuação. Edificações
com componentes eficientes em
dispositivos hidrossanitários, como descargas, torneiras e chuveiros que controlam a vazão de
água; e mecanismos para reuso
de água garantem pontos a mais.
Outro critério que contabiliza bônus é o uso de fontes renováveis de
energia, como os coletores solares
para aquecimento de água.
Para as etiquetas residen-
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ciais, são avaliadas a envoltória para inverno, envoltória para verão e
o sistema para aquecimento de
água. Em regiões onde os dias de
inverno não representam desconforto, somente é avaliada a envoltória para verão. Os critérios para bonificação são semelhantes.
“Em um mesmo edifício residencial, podemos ter até três tipos
de etiqueta: a etiqueta da unidade
habitacional autônoma; a das áreas comuns do edifício; e a etiqueta multifamiliar. Essa última só pode
ser emitida caso todas as unidades
habitacionais tenham sido avaliadas”, complementa Perrone.
A arquiteta Cláudia Krause fez
adaptações em seu apartamento e
conseguiu a etiqueta nível A, num
processo que durou pouco mais de
seis meses. Segundo ela, a maior
mudança foi no aumento da trans-

parência interna para que houvesse
mais iluminação e ventilação natural. “Também fizemos modificações do ponto de vista da aclimatação. Optamos por ventiladores
de teto e, considerando a zona climática e a presença ocasional de
ruído, aparelhos de ar condicionado individuais, todos com Selo Procel”, explica. À parte o grande aporte de luz natural, 98% da
iluminação utiliza tecnologia LED,

Já foram certificados:

· 20 edificações multifamiliares
· Mais de 300 unidades
habitacionais

· 3 áreas comuns
· 54 edifícios públicos e
comerciais

HUMBERTO TESKI

são. Em relação ao Selo Procel, por
exemplo, os eletrodomésticos são
avaliados quanto à eficiência energética e ao consumo de energia.
Mas outras características particulares passam pelo crivo rigoroso do Inmetro. Por exemplo, uma
máquina de lavar roupa também
é classificada quanto ao consumo de água e à eficiência de lavagem e centrifugação. No PBE
Edifica não é diferente. E os níveis também variam entre as classificações de A a E.

Cláudia em seu apartamento
projetado para ser eficiente: luz
LED, ventilação, luz natural e
aparelhos com Selo Procel
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com sensores de presença em alguns locais para complementar a
eficiência. No sistema de gestão
de água, a preocupação girou em
torno da restrição da vazão e do
aquecimento por meio de aquecedores também com Selo Procel.
Segundo Cláudia, a maioria
das adaptações não representa cus-

tos a mais numa obra, exceto as luminárias. De forma geral, as modificações são financeiramente factíveis.
“Qualquer arquiteto bem
formado pode perfeitamente inserir, ao longo do projeto, medidas que refletirão em uma edificação que, além de atender às
necessidades de conforto ambiental, seja eficiente e apta a

Concessão do Selo Procel
em 18 anos

Ano

Categorias

Fabricantes

Produtos

1994

3

2

3

1995

3

2

6

1996

5

6

12

1997

6

6

24

1998

8

6

24

1999

8

8

58

2000

10

13

130

2001

12

29

312

2002

16

59

1.010

2003

17

69

1.268

2004

18

68

1.178

2005

18

64

1.164

2006

20

79

1.568

2007

21

115

2.265

2008

24

138

2.410

2009

28

160

3.054

2010

31

206

3.778

2011

32

209

3.784

FONTE: PROCEL
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receber a etiqueta. E o mais interessante é que não existe uma ‘receita de bolo’, mas diversas são
as possibilidades que, combinadas, permitem que a edificação seja energeticamente eficiente, sem
representar, necessariamente, aumento de custo e pouco conforto”,
defende a arquiteta.

Em 1993, por meio de decreto presidencial, foi instituído o Selo Procel
Eletrobras de Economia de Energia,
com o objetivo de orientar o consumidor e estimular a fabricação e a comercialização de produtos mais eficientes no País. Atualmente, ele é
concedido para 36 categorias, que
contemplam, aproximadamente, 3,8
mil produtos. Só em 2012, o Selo
Procel foi responsável pela economia de 8.880 GWh, o que corresponde a, aproximadamente, 98% dos resultados do Procel e 2,03% de todo o
consumo de energia no Brasil.
A tabela ao lado mostra a evolução
do selo até o ano de 2011. Os resultados de 2012 serão divulgados
no segundo semestre de 2013. Segundo Emerson Salvador, gerente
de Eficiência Energética da Eletrobras, nos últimos dois anos, houve a concessão do selo para mais
seis categorias de equipamentos,
entre elas: ventiladores de mesa,
de parede, de coluna/pedestal e
circuladores de ar. Outra novidade
foi a atuação da Eletrobras Procel
na disseminação de tecnologias de
uso da energia solar para aquecimento de água, apoiando as ações
do Programa Minha Casa Minha Vida. Destaca-se ainda a criação da
Rede Eletrobras Procel Solar, que
tem por objetivo criar um centro de
informações sobre o tema e capacitar mão de obra para o mercado.

NOVAS TECNOLOGIAS

O futuro da iluminação

SHUTERSTOCK

Com os dias contados, lâmpadas incandescentes cedem
lugar à tecnologia LED. Desafio é torná-la mais acessível

Cristo Redentor: em seu aniversário de 80 anos, o presente foi a nova iluminação com a instalação
de 300 projetores de LED. O consumo de enerrgia para iluminação do monumento, que antes era
equivalente ao de 40 chuveiros elétricos residenciais, agora não representa mais do que 2.
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O

Brasil está passando por um
gradativo processo de restrições quanto à fabricação,
importação e venda das
lâmpadas incandescentes.
De acordo com o Ministério das Minas e Energia, a meta é, até 30 de junho de 2017, encerrar por completo
sua comercialização. As lâmpadas
com potência acima de 61W deixaram de ser produzidas e importadas
no Brasil no fim de junho deste ano,
e o prazo limite para retirada do mercado é 30 de junho, só que do ano
que vem. No caso das lâmpadas de
60W, a mais utilizada no mercado, a
data limite para fabricação e importação é 30 de junho de 2014, e a de
comercialização se encerra em 30
de junho de 2015.
Diante dessa transição em
um país onde a iluminação representa quase 20% do consumo geral de
energia, eis um desafio: proporcionar
à população alternativas eficazes, porém acessíveis. Iniciativas importantes
já foram tomadas, como as facilidades
atribuídas à aquisição das lâmpadas
fluorescentes compactas, que consomem menos 75%, se comparadas às
incandescentes. No entanto, muitos
especialistas destacam o LED. “Estamos entrando na era da fonte de luz
eletrônica, ou seja, dos diodos emis-

sores de luz chamados LEDs. Atualmente, são comercializados com 170 lumens por Watt e vida útil muito maior
que os demais tipos de lâmpadas; têm também alto índice de reprodução de cor – do branco quente ao branco frio; podem ter a luz regulada; ligam e desligam instantaneamente; entre outras qualidades. Com o uso
das tecnologias disponíveis, o consumo de energia
elétrica nacional para iluminação pode ser reduzido em 90%, trazendo um grande impacto na economia”, expõe o especialista e consultor da área Isac
Roizenblatt.
O consenso é de que o custo, embora cada vez
mais baixo, ainda é um empecilho. Aliado a ele, está a desinformação quanto aos benefícios proporcionados pelos
LEDs, incluindo o retorno financeiro do investimento inicial,
que de fato pode ser consideravelmente maior. Um case da
Jordão Engenharia, empresa especializada em consultoria na área de eficiência energética, mostrou a decisão de
um lojista em investir no LED, gerando um custo adicional
à obra de R$ 5 mil. Porém, considerando o fator durabilidade – nesse caso, a do LED era 22,5 maior do que
a da lâmpada convencional – e o gasto de energia por
mês – LED: R$ 261,54 versus tecnologia convencional: R$ 450,88 –, o empreendedor levaria cerca de dois
anos para recuperar o investimento e depois desfrutaria uma economia anual de R$ 2.272,05 por, aproximadamente, mais três anos.
Claro que a equação do payback deve ser avaliada caso a caso, como alerta a gerente do Departamento de Marketing da Itaim Iluminação, Priscila Vilela. “Temos
exemplos de algumas lojas em que realizamos a iluminação completa em LED e conseguimos um retorno do investimento em, aproximadamente, um ano e meio. Mas, em algumas situações, o payback pode atingir até dez anos, o

O que diz a legislação em vigor
Para garantir a segurança do comprador, o Inmetro já dispõe da Portaria
335/2011, que estabelece requisitos de segurança e informações para dispositivos elétricos. Ela especifica que as lâmpadas LED devem ter
informações mínimas na embalagem e atender à norma para base de
lâmpadas. “Essa norma visa à utilização da base correta para alimentação em extrabaixa tensão e baixa tensão. Isso se tornou obrigatório
porque foram importados diversos produtos em LEDs com base apenas para até 50V. Porém, constava na embalagem que a base era para 127V a 220V. Ou seja, as lâmpadas queimavam ou estouravam”, explica Alexandre Paes Leme do Inmetro. Segundo ele, neste momento,
está em andamento, na Comissão de Estudos da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), a publicação de uma norma para avaliação de desempenho, prevista ainda para este ano.

38 • AGOSTO 2013

NOVAS TECNOLOGIAS
5,5%; e, em 2012, 8%.
Baseada na experiência da
Itaim, Vilela diz ainda que a maior
parte do mercado está utilizando
LED em substituição às lâmpadas
halógenas, presentes em lojas, recepções, áreas de estar e em aplicações externas, como túneis,
iluminação de vias e estacionamentos. “A nossa procura maior está no
segmento coorporativo e industrial
e, em grande parte, vem de solicitações de clientes já cientes dos benefícios do sistema”, especifica.
Representantes de multinacionais, como Philips e Osram, perceberam que seus produtos vêm sendo
instalados em projetos semelhantes:
iluminação pública, estádios e arenas
esportivas. E até em decoração residencial e comercial, como lojas, restaurantes e hotéis.
Automação para economizar
Não é raro o uso de sensores de presença para a iluminação
de áreas comuns: luzes acendem
e apagam em corredores de prédios, playgrounds, banheiros. Mas
os dispositivos de automação dos

PHILIPS

que torna a utilização dessa tecnologia
inviável”, opina.
Roizenblatt acredita que esses custos estão despencando. De
fato, dados de crescimento mercadológico mostram não só a diminuição dos preços como o aumento da procura do consumidor, por
iniciativa própria. O gerente nacional do Canal Retail da Osram, Claudio Giannico, lembra que, em sua
chegada ao mercado, a lâmpada de LED custava, em média, R$
160. Atualmente, pode ser encontrada por R$ 70, e o preço continua
caindo rapidamente.
Segundo Marina Steagall, diretora de Marketing e Produtos da
Philips, as taxas de crescimento do
mercado, nos últimos anos, têm sido de mais de 30% ao ano, a ponto
de gerar uma expectativa de que, em
2015, os LEDs irão representar 45% do
mercado de iluminação.
Na Itaim, o aumento da procura por sistemas dessa natureza foi tão
grande que a empresa teve que ampliar sua área de produção de 60m²
para 540m²: em 2010, a tecnologia representou 3% das vendas; em 2011,

Projeto da Philips com luzes em tecnologia LED:
economia e eficiência em ambientes internos

O que vem por aí
Nos próximos meses,
será lançado, no mercado
brasileiro, um produto LED
da Philips voltado para o
consumidor residencial
com redução significativa
do custo sem abrir
mão dos altos níveis de
eficiência energética e
durabilidade. O foco é tanto
nas lâmpadas LED como
em luminárias e módulos.
sistemas de LED permitem alcançar níveis de conservação de energia antes nunca pensados. A Philips
demonstrou que, além da economia
gerada pela escolha do uso do LED
propriamente dito, que pode consumir até 90% menos energia se comparado às tecnologias convencionais, a automação proporcionou
uma economia adicional de 70%.
Além desses dispositivos,
existe ainda o de controle de intensidade da iluminação chamado tecnicamente de dimerização, que pode
ser programado de forma computadorizada, pré-estabelecendo horários e condições de funcionamento.
“Isso racionaliza mais o consumo.
Por exemplo, você pode deixar programado o desligamento da iluminação de um local após as 19h,
mantendo somente os sensores de
presença funcionando”, explica a
representante da Philips.
Impulsionada pela difusão do
conceito de prédios verdes, a procura por sistemas de automação
também vem crescendo muito. Cada vez mais, as empresas buscam
eficiência energética e sustentabilidade. E trata-se de um critério-chave para obter certificações como o
LEED e o Procel Edifica.
No entanto, a viabilidade desses sistemas se estende a projetos
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menores. “O custo da automação
varia muito, dependendo do objetivo e tamanho de cada projeto. Em
aplicações menores, como em pequenos escritórios, pode trazer ganhos significativos no consumo de
energia elétrica a um custo acessível”, explica Priscila.
Regulamentação e
política pública
A falta de uma regulamentação específica e de políticas públicas adequadas para a área lidera o
ranking da insatisfação dos especialistas em relação ao panorama
atual da tecnologia. Essa realidade
permite a entrada de produtos de

baixa qualidade no mercado. Marcio Américo, diretor da Jordão Engenharia, conta que já testemunhou
vários equipamentos com vida útil
declarada de 45 mil horas que não
duraram mais de duas mil comprometendo sua confiabilidade.
“Isso prejudica a tecnologia,
pois as pessoas se decepcionam
ao comprar um produto de baixa
especificação, pouca luminosidade e curta duração. É muito importante trabalhar com as autoridades para que tenhamos padrões
aceitáveis e também dar ao consumidor condições para exigir um
produto de alta qualidade”, acrescenta Steagall.

A adoção de LEDs no Brasil ainda é menor que em outras
regiões, como Ásia, Europa e América do Norte. Isac Roizenblatt afirma que, para dar mais impulso a
essa transição tecnológica, o ideal
seria que o governo brasileiro desonerasse de impostos lâmpadas,
controladores de luz e luminárias
de LED, da mesma maneira como
ocorreu com as lâmpadas fluorescentes compactas desde a crise
energética. “Cito como exemplo o
Japão que, para alavancar a tecnologia, subsidia lâmpadas luminárias a LED. Elas representaram 68%
das luminárias comercializadas em
2012 no País”, chama atenção.

Durabilidade em horas dos vários tipos de lâmpadas

FONTE: JORDÃO ENGENHARIA
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Projetos de iluminação com LED da Itaim, em São Paulo: sala de reunião da
Ecofrotas; ambiente estilizado e econômico para uma das unidades da rede Burger
King; e Hospital Alemão Oswaldo Cruz
AGOSTO 2013 •

41

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Para ele, o governo brasileiro
está dando um grande exemplo de
conservação de energia com a política de banimento das lâmpadas incandescentes. “Acredito que esse

programa será estendido, num futuro próximo, a outros
produtos, como as fluorescentes T10 e T12, e ainda as
lâmpadas de luz mista e de mercúrio – também de baixa eficiência, ajudando ainda mais a economia e o Brasil”, finaliza Roizenblatt.

Novidades no mercado
Osram

Philips

· Na área residencial, destaca-se

· Uma das últimas inovações da Philips é a Hue,

a lâmpada de LED Classic A75
ADV, da linha PARATHOM®, que
foi lançada recentemente. Por
ter base de rosca E27, formato
de lâmpadas convencionais e
apresentar luz com tonalidade
amarela (Warm White), é
considerada a substituta ideal
das incandescentes de até
75W. O novo produto gera
baixo consumo energético,
cerca de 90% de economia
em relação às tradicionais, e
possui longa durabilidade, com
vida útil de 30 mil horas. Além
disso, emite fachos de luz que
atingem 320º, proporcionando
uma iluminação agradável,
instantânea e intensa em quase
todas as direções.

um kit de lâmpadas LED com conexão digital que
permite ao consumidor experiência diferenciada
e personalização de espaços mudando cor e
intensidade por meio de um iPhone. Esse produto
está sendo um sucesso nos Estados Unidos e na
Europa. Ainda não foi lançado no Brasil.

· Outra novidade é a linha de lâmpadas LED
Tubulares com menor custo, desenvolvidas para
projetos que necessitem de menos investimento
inicial, como indústrias e escritórios, lançadas em
fevereiro de 2013, com potências de 20W e 10W,
que substituem lâmpadas fluorescentes tubulares
de 40W e 20W, economizando até 50% de energia.
Elas dispensam o uso de reatores, podem ser
ligadas diretamente na tensão de rede e possuem
30 mil horas de vida útil.

· Na mesma linha de lançamento de produtos
com menor custo inicial, em abril de 2013,
a empresa lançou lâmpadas dicroicas com
potência de 2,6W, para substituir halógenas de
20W, com vida de 15 mil horas e economia de
energia de mais de 80W, podendo ser aplicadas
em hotéis e residências.

· Destacam-se ainda as luminárias Green Bay,
lançadas em fevereiro de 2013, voltadas para
aplicações em galpões e armazéns com pé direito
de mais de 8 m, para substituição de sistemas
de iluminação com lâmpadas a vapor metálico,
proporcionando uma economia de energia de
50%, vida útil de 50 mil horas e ótima qualidade de
luz, com alto índice de reprodução de cores. Está
disponível em diferentes ângulos de abertura de
facho e opções de métodos de montagem.
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Eficiência energética
na Fiocruz

HUMBERTO TESKI

PEE executa projeto de grande porte em
uma das mais importantes instituições de
pesquisa e saúde do Brasil

Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro
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m abril de 2012, o Programa de Eficiência Energética (PEE) da Light chegou
à Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), uma das mais renomadas instituições de ensino e
pesquisa em saúde e produção de
medicamentos e vacinas do País. Iniciou-se um projeto de modernização e troca de equipamentos
que, até o final de 2013, transformará os padrões de uso de energia da instituição, passando a conservar 13.938 MWh/ano e a reduzir
a demanda na ponta em 1.508 kW.
Pouco mais de um ano depois da fase inicial, o projeto já está quase concluído. E mostrar alguns de seus resultados é ainda
melhor do que dizer o quão bem-sucedido vem sendoa empreitada.
Por exemplo, o processo: a redução do consumo de energia em um
dos prédios do campus foi de 30%,
em comparação à mesma época
do ano anterior, apenas dois meses depois da conclusão de suas
obras. E o consumo de energia da
Fundação, antes acrescido anual-

mente entre 5% e 10%, está estabilizado, apesar da fase de franca expansão da instituição.
Segundo a Diretoria de Administração do Campus
(Dirac), as ações de melhorias na climatização, iluminação
e modernização tecnológica, destacaram-se de tal forma
que os gestores da Fiocruz, em outros estados, percebem o PEE da Light como um modelo e estudam a viabilidade de executá-lo em parceria com as concessionárias
locais. Fato é que os investimentos em gestão de energia,
já rendem à Fiocruz uma economia de R$ 500 mil na conta de luz, segundo informações da Dirac.
Entenda o PEE na Fiocruz
A iniciativa é a de levar eficiência energética à centenária empresa de saúde brasileira. Para o engenheiro da
Light, Eduardo Bezerra, a tarefa foi gratificante, apesar dos
desafios consideráveis. Muitas variáveis foram, e ainda estão sendo, levadas em conta, como cumprimento de prazos, segurança dos trabalhadores - dada a natureza do
que é produzido na entidade - e a necessidade de cautelosas intervenções, já que se trata de uma instituição estratégica para o ensino, pesquisa e produção de medicamentos e vacinas no País.
O projeto foi antecedido por um pré-diagnóstico
realizado pela Light e Ecoluz, empresa responsável pela
execução das obras. As duas identificaram as edificações
com maior relevância no consumo de energia. Dessa forma, foram sugeridas modernizações em 22 instalações,
sendo 20 unidades localizadas dentro do campus, mais a

Paulo Villar e Marco Antônio Barbosa, engenheiros
do setor de Eficiência Energética da Fiocruz
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Nova iluminação
interna, adequada
à NBR 8995-1, com
melhor impacto
visual

iluminação viária do espaço, e ainda
prédio na área de expansão da Fundação, do lado oposto à Avenida Brasil.
O PEE, então, incluiu 12 mil
pontos de iluminação predial e 432
pontos de iluminação viária. Até o
momento, já foram trocados 9.084.
Segundo Paulo Roberto Correia, diretor de Engenharia da Ecoluz, as
novas luminárias possuem refletores de alumínio de alto rendimento,
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equipadas com lâmpadas de melhor eficiência luminosa e acionadas por reatores eletrônicos que proporcionam perdas menores.
“A modernização da iluminação, além de garantir a
adequação dos níveis de luminosidade dos ambientes a
valores normatizados (NBR 8995-1), gerando menor consumo de energia, visou também proporcionar impactos na
melhoria visual para os usuários”, observa Correia.
Outro objetivo do PEE era substituir 157 aparelhos
de ar condicionado de janela. A ação já foi 100% concluída. Os novos aparelhos exibem o Selo Procel e são adequados à carga térmica dos ambientes.

PODER PÚBLICO
economia de energia”, ressalta Correia.
Além das trocas de máquinas, foram implantados
sistemas de automação em mais cinco Centrais de Água
Gelada. Segundo Correia, essa etapa consiste na instalação de equipamentos para medição, gerenciamento e
controle da energia consumida, bem como para medição do processo: vazão, temperatura e pressão,tudo é
feito de modo a manter a operação das CAGs sempre
em condições eficientes sob o ponto de vista do uso da
energia.
De acordo com o engenheiro de Eficiência Energética da Fiocruz, Paulo Villar, outro benefício foi a modernização das unidades, como Bio-Manguinhos, cuja
produção não podia parar nunca. “Eles estavam trabalhando com alguns equipamentos demasiado obsoletos. Com a interrupção obrigatória para a troca das CAGs, o prédio se modernizou integralmente”, acrescenta
o engenheiro, que lista a confiabilidade dos sistemas
renovados como uma das grandes mudanças proporcionadas pelo PEE. Alguns equipamentos eram de 20
anos atrás.
Segundo Eduardo Bezerra, engenheiro da Light e
um dos responsáveis pela execução do projeto, foram investidos até o momento cerca de R$ 8 milhões. Até o final de 2013, data prevista de conclusão, esse montante
deve chegar a pouco mais de R$ 9,3 milhões.

HUMBERTO TESKI

Ainda com o objetivo de otimizar o consumo de energia por meio
do critério climatização, o projeto
abrange intervenções em oito Centrais de Água Gelada (CAGs). Três
delas seriam inteiramente trocadas e
cinco automatizadas. O prédio Bio-Manguinhos – unidade de produção
de vacinas – e a central de pesquisas
Rocha Lima já possuem novas CAGs. A próxima troca ocorrerá no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). Ao todo, já
foram instalados nove resfriadores de
líquido com compressores parafuso,
totalizando 2.360 toneladas de refrigeração (TR), em substituição às máquinas com compressores alternativos.
“Como os novos equipamentos instalados pertencem a uma família
tecnologicamente mais eficiente, com
compressores do tipo parafuso e com
controle de carga adequado para ajuste
às necessidades das instalações atendidas pelas CAGs, há uma considerável

Novo Sistema de bombeamento de água gelada composto de cinco bombas
centrífugas para circulação de água gelada com motor de 60CV e vazão de 303m³/h
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setores de pesquisa. “Outro complicador foi a existência de diversos institutos, repartições, divisões e setores”, acrescenta ele, ressaltando o processo específico de
Bio-Manguinhos. “A produção da unidade não podia ser interrompida, o que demandou uma negociação contínua para liberação de áreas e execução dos serviços”, complementa.
Educação e cidadania
Economia na conta de luz, menos emissão de gás
carbônico na atmosfera, conforto visual e ambiental para os
funcionários. Muitos são os benefícios de um programa como o de Eficiência Energética, na opinião de Paulo Villar.
Ele acrescenta que as vantagens ultrapassam a qualidade
de vida e invadem, no bom sentido, o campo da educação e de posturas que representam cidadania. “Os servidores testemunham os esforços da Fundação e levam esses
conceitos de eficiência para suas casas. A própria Fiocruz
demonstra sua preocupação com meio ambiente, economia e eficiência energética nos projetos que tem em diversas comunidades”, diz.
O engenheiro do Setor de Eficiência Energética,
Marco Antônio Barbosa, acrescenta que incorporar a sustentabilidade ao cotidiano já não é mais só uma questão
de consciência, mas também legal.

HUMBERTO TESKI

Preocupação com segurança
A Ecoluz selecionou um time
de cerca de 50 engenheiros, projetistas, técnicos, eletricistas, mecânicos, auxiliares técnicos e administrativos para executar as obras.
Conduzir atividades com níveis consideráveis de complexidade em uma
instituição estratégica, interferindo
o mínimo possível em seu funcionamento, exigiu muitos cuidados.
“Houve um planejamento muito detalhado das ações, sempre visando
à questão da segurança, para proteção dos trabalhadores“, explica o
gerente de Serviços de Energia e Infraestrutura da Light, Mário Javaroni.
Paulo Roberto Correia acrescenta que havia uma preocupação constante com a observância de normas específicas de
segurança inerentes à área de saúde, principalmente para os trabalhos executados em laboratórios e

Novo sistema da CAG composto de quatro resfriadores de líquido do tipo
parafuso de 400 TR, com dois compressores de 200 TR cada e sistema de
tubulação de água gelada e água de condensação
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ANEEL revê requisitos
de M&V para projetos
Novo guia de medição e verificação de resultados
simplifica o processo e consolida dados

O

novo manual do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, lançado em julho deste ano, reforça a importância dos procedimentos de medição e verificação para aferição dos resultados
do programa.
Segundo o instrutor certificado pela EVO
(Efficiency Valuation Organization), Agenor Garcia, que
também é doutor e mestre em Planejamento Energético pela Coppe/UFRJ, o novo manual traz um Guia de
Medição e Verificação que define melhor os requisitos
dos projetos, simplificando e consolidando dados de
todas as distribuidoras. “Os requisitos de medição e
verificação para avaliação dos resultados foram mais
bem definidos, e os programas poderão contar com
um guia de M&V que permitirá a simplificação e a consolidação dos procedimentos, bem como a formação
de um banco de dados com informações de todas as
distribuidoras”, adianta Garcia.
Esse banco de dados possibilitará conhecer melhor os resultados obtidos com as ações de eficiência
energética realizadas nos diversos segmentos e usos
finais. Também serão efetuados estudos de permanência das medidas em longo prazo, por meio de projetos específicos. Esses estudos contribuirão para que o
setor entenda mais claramente o impacto real de cada
medida ao longo do tempo.
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Uma versão do que deve ser
o Guia de M&V está disponível no
site da ANEEL. Segundo o texto,
o guia foi desenvolvido para corrigir distorções dos projetos e ações
realizadas de modo pouco preciso.
Para isso, a agência encomendou
um estudo à Associação Brasileira
de Distribuidoras de Energia Elétrica (ABRADEE), realizado pelas empresas ICF, PUC-Rio e Jordão Engenharia, para o estabelecimento
de requisitos mínimos de M&V. Ao
todo, o guia tem 30 páginas e pode
ser acessado no site da ANEEL.
Visão das empresas
As ESCOS, empresas que executam projetos de Eficiência Energética e fazem a medição e verificação de resultados, se preparam

para as mudanças que estão por
vir. Segundo Robinson Salmazo Rocha, da Vitalux, os investimentos
já começaram. “Estamos buscando estruturar a empresa com
uma equipe multidisciplinar, investindo em ferramentas, como equipamentos de medição e
softwares, e elaborando uma metodologia de trabalho mais criteriosa”, revela Rocha.
Para Alexandre Behrens, da
APS Soluções em Energia, as alterações vão demandar mais treinamento e qualificação. “Entendo que uma nova formatação de
trabalho será exigida, com maior
expertise dos profissionais envolvidos. Os processos de M&V serão decisivos no novo contexto de
aplicação de recursos, principal-

mente se voltados ao segmento
industrial ou eletrointensivo como
um todo. Sem dúvida, isso vai exigir mais treinamento de funcionários, intercâmbio de informações,
inovação tecnológica e criatividade
técnico-comercial”, avalia Behrens.
Ainda segundo ele, encontrar
profissionais que atendam às demandas do mercado será um grande desafio. “Esse novo perfil de profissional será ‘mosca branca’, de
difícil identificação no mercado. É
uma mescla de profissional técnico
e comercial. A APS hoje se vê nessa
difícil situação, pois temos de formar
nossa equipe em casa. Treinamento
e capacitação serão cada vez mais
exigidos dos profissionais de empresas do setor elétrico e de serviços”,
prevê Behrens.

Medição e verificação de resultados antes
e depois do novo guia da ANEEL
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Inovação marca presença no
VII CITENEL e no III SEENEL

SHUTTERSTOCK

Light é anfitriã dos encontros que vão divulgar novidades
e resultados de Eficiência Energética e P&D

P

roporcionar a troca de experiências e a conexão de novas
parcerias entre pesquisadores, fabricantes e profissionais das áreas de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) e Eficiência
Energética (EE) estão sendo os principais objetivos desses dois eventos,
coordenados pela ANEEL, que têm a
Light como anfitriã, no Rio de Janeiro,
neste mês de agosto.

Cerca de mil profissionais devem passar pelo Centro de Convenções SulAmérica, na Cidade Nova,
para o VII Congresso de Inovação
Tecnológica em Energia Elétrica
(CITENEL) e o III Seminário de Eficiência Energética no Setor Elétrico
(SEENEL). O tema deste ano é “Inovação com responsabilidade: superando barreiras e agregando valor”.
Durante o CITENEL e SEENEL,

serão divulgados resultados obtidos por
concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor elétrico nas áreas de
P&D e EE, previstos na Lei 9.991/2000.
Os representantes do setor elétrico poderão participar de sessões técnicas,
painéis com especialistas nacionais e
internacionais e rodadas de negócios
em que estarão em evidência os produtos dos programas de P&D e EE regulados pela ANEEL.
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Projetos que serão apresentados
Ao todo, a ANEEL recebeu a
inscrição de 325 trabalhos para apresentação nos eventos. Uma comissão técnica foi criada especificamente para avaliar os candidatos. Para
serem aprovados, os artigos tinham
que ser inéditos e apresentar resultados gerados no âmbito dos projetos
de P&D, além de informes técnicos
de atividades concluídas pelo Programa de Eficiência Energética (PEE)
que abordassem algum elemento de
destaque ou inovação em sua execução, custeio ou metodologia de verificação de resultados.
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Segundo o coordenador do
PEE da Light, Antonio Raad, todos
os projetos de Eficiência Energética
apresentados à ANEEL foram aprovados. “Os quatro projetos que a
Light submeteu à agência, foram
aprovados, o que significa que estamos cumprindo bem o nosso
papel. Além de apresentar essas
ações, a Light vai exibir um vídeo
institucional do PEE. Também faremos o lançamento desta 4ª edição
da Revista de Eficiência Energética”, comemora Raad.
Responsabilidade de organizar
Como anfitriã do VII CITENEL
e do III SEENEL, a Light tem uma
grande responsabilidade pela
frente: fomentar projetos de P&D
e EE.
“O PEE da Light sempre
desenvolveu ações relevantes
para a formação de uma consciência coletiva para o tema.
Apresentar nossos cases de sucesso e conhecer projetos de
destaque das distribuidoras evidenciam a importância de um
evento desse porte e impulsionam inovações e melhorias para
o setor elétrico e a sociedade”,
declara Eduardo Camillo, superintendente de Relações Institucionais da Light.
Para o diretor de Comunicação da Light, Ziza Valadares, ser
anfitriã desses eventos vai agregar valor à marca da companhia.
“Participar de eventos tão importantes para o setor elétrico possibilita a troca de experiências e
fortalece o relacionamento entre
as distribuidoras. E ser anfitriã, organizando mais um grande evento no Rio, é ainda mais gratificante para a Light, porque agrega
mais valor à marca da concessionária, sempre aberta ao diálogo e
atenta às novidades do mercado
de energia”, comenta.

Projetos que o PEE
apresentará no
evento
• Light Recicla, que acaba de
ser reconhecido pela ANEEL
como um projeto integrante do
Baixa Renda.
• Reforma e modernização do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Três Rios
(SAAETRI), que gerou uma economia de energia de 2.553 MWh/
ano e retirou 407 kW de demanda na ponta.
• Modernização de sistema de
água, ar condicionado e secagem de roupa da Santa Casa de
Misericórdia de Barra Mansa, que
economizou 172,51 MWh/ano e
reduziu em 74,48 kW a demanda na ponta.
• Instalação de controles digitais de temperatura no prédio
do TRE-RJ, no Centro do Rio,
que gerou economia de 107,17
MWh/ano e retirou 28,12 kW de
demanda na ponta.

OCTÁVIO AUGUSTO

O primeiro painel vai tratar
das parcerias estratégicas como
agregação de valor. O segundo
pretende abordar a eficiência energética como política pública. Enquanto o terceiro discutirá a prospecção tecnológica, inovação e
direitos de propriedade. Por fim, o
quarto painel vai debater a integração das políticas de EE às políticas
energéticas do Brasil.
A área de exposições vai
contar com 37 estandes para visitação, onde os expositores divulgarão projetos e resultados de programas, além de trocar informações
para o desenvolvimento de novos
negócios entre empresas de energia e fabricantes do setor elétrico.
Com um estande de 18m²,
a Light apresentará seus principais projetos. Esse espaço será
dividido entre as equipes de P&D
e EE, uma parceria que já ocorre em várias ações dentro da empresa. Para José Tenório Júnior,
coordenador de P&D da Light, as
duas áreas têm um casamento
bem-sucedido. “Esses dois programas regulados vivem bem juntos. Eles estão a cada dia mais
sinérgicos e têm certa complementaridade entre si. A expectativa
é a melhor possível”, prevê Tenório.

EXISTEM MUITOS JEITOS DE CONSTRUIR O FUTURO.
O NOSSO É COM TECNOLOGIA DE PONTA
E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
Através do produto Prospektor da KNBS,
a Light acompanha e audita as atividades e
as equipes de campo nas 700 mil lâmpadas trocadas
e nas 70 mil visitas educativas realizadas desde 2011.
Este é apenas um exemplo do sucesso da KNBS,
uma empresa que atua desde 2003 criando soluções
inovadoras para o mercado de energia, pesquisa,
eﬁciência energética e smart grid.
A KNBS oferece aplicações de tecnologia, incluindo
mobilidade e automação de processos, ampliando resultados
de controles operacionais e gerenciais. Mais do que isso:
ela participa da construção de um futuro melhor.

www.knbs.com.br
knbs@knbs.com.br
+55 19 3295 3314

Na vida de uma
empresa ceNteNária,
365 dias podem ser
quase Nada.
ou quase tudo.

Para a Light, 365 dias podem ser 365 oportunidades
para aprender a cada hora, a cada desafio.
São 365 chances de erguer relações mais sustentáveis
e duradouras com seus clientes. São, acima de tudo,
365 novas possibilidades de olhar
para o futuro e construir um mundo melhor.

