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Parceria entre 
canal Futura e 
GruPo neoenerGia 
envolveu 700 
educadores da 
Bahia, do rio 
Grande do norte 
e de PernamBuco 
na elaBoração do 
livro educação 
com enerGia

“Como será o amanhã? Responda quem puder”. 
A letra da canção imortalizada na interpretação da 
cantora Simone, de autoria do compositor João 
Sérgio, nos chama à reflexão sobre o tempo que 
virá, uma tarefa nada fácil, já que o futuro é incerto. 
Contudo, quando se pensa na coletividade, um 
cenário ideal seria aquele em que o desenvolvi-
mento social caminhasse em harmonia com o 
crescimento na qualidade da educação do país. 

Neste contexto de transformação educacional sus-
tentável, o Canal Futura, integrante da Fundação 
Roberto Marinho, e o Grupo Neoenergia lança-
ram, em dezembro de 2015, o livro “Educação 
com Energia”, no Sheraton Hotel da Bahia, em 
Salvador. A publicação, ricamente ilustrada com 
relatos de 30 educadores que realizaram ações 
em suas escolas com o uso de kits pedagógi-
cos, destaca as boas práticas desenvolvidas no 
território das distribuidoras Coelba (Bahia), Celpe 
(Pernambuco) e Cosern (Rio Grande do Norte).

O livro faz parte do projeto “Energia que 
Transforma”, iniciativa desenvolvida desde 2012, 
com o intuito de promover uma mudança de ati-
tude em relação ao desperdício e incentivar o uso 
eficiente de energia, conforme previsto no Plano 
Nacional de Energia (PNE) e no Plano Nacional de 
Eficiência Energética (PNEf), ambos do governo 
federal.

educação para o 
consumo consciente: 
caminho certo para 

um futuro sustentável
por Arivaldo Silva | foto Tati Freitas
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Formação DE CiDaDãos – Durante o lançamento, 
que reuniu mais de 200 educadores de todo o estado, 
o professor Marcos Troyjo, da Columbia University, 
em Nova York, falou sobre a importância do processo 
ensino-aprendizagem na formação de cidadãos cons-
cientes e atuantes. 

Para Troyjo, que também é jornalista, diplomata e colu-
nista da Folha de S. Paulo, já estamos vivendo a era do 
talento resiliente, ou seja, um tempo em que transfor-
mação e adaptação são as capacidades mais exigidas 
aos indivíduos. “Nesses novos tempos, vamos precisar 
de professores empreendedores, líderes e guias, para 
inserir os brasileiros nessa nova era do conhecimento”, 
destaca o professor.

Em 2015, o projeto desenvolvido no âmbito do Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) 
envolveu, em média, 700 educadores da Bahia, do Rio 
Grande do Norte e de Pernambuco. 

Os professores atuaram nas escolas como multipli-
cadores das práticas de eficiência energética, com o 
intuito de mobilizar alunos e comunidade, ampliando 
os espaços de reflexão para o combate ao desperdício 
de energia, incentivando, assim, a mudança de com-
portamento da população. 

A gerente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, 
Ana Christina Mascarenhas, destacou que o projeto 
Educação com Energia fundamenta-se na construção 
coletiva de conhecimento, partindo da realidade de 

cada educador. “O Grupo Neoenergia, por meio de 
suas distribuidoras Coelba, Celpe e Cosern, acre-
dita que a educação é um dos principais pilares para 
a transformação social. E o projeto Educação com 
Energia se fundamenta nessa ideia de educador atu-
ante, o que torna o processo de ensino/aprendiza-
gem muito mais rico e prazeroso. O resultado deste 
trabalho está refletido no livro”.

Durante o evento em Salvador, aconteceu a culmi-
nância do projeto Boas Práticas no Semiárido, reali-
zado em convênio com o Unicef, através do Projeto 
Selo Unicef Município Aprovado. Dez adolescentes 
de Ibiquera, Itarantim, Cordeiros, Vitória da Conquista 
e Mirangaba foram premiados pelo desempenho no 
Jogo Se Liga, game on-line que usa abordagem 
lúdica e colaborativa para facilitar e aprofundar o 
conhecimento sobre conteúdos de segurança e efi-
ciência energética. Além dos jovens, também foram 
premiados os dez NUCA (Núcleos de Cidadania dos 
Adolescentes) que mais se destacaram no Jogo. 
Foram eles, em ordem de classificação: Ibiquera, 
Itarantim, Marcionílio Souza, Feira de Santana, Uauá, 
Pindobaçu, Vitória da Conquista, Sátiro Dias, Riachão 
do Jacuípe e Ibiassucê.

EDuCação Com EnErgia – A iniciativa é uma 
aposta na união entre comunicação e educação. O 
primeiro ciclo de formação do projeto Educação com 
Energia aconteceu entre os meses de abril e junho de 
2013 nos três estados, envolvendo 640 educadores: 
330 da Bahia, 112 do Rio Grande do Norte e 198 de 

Pernambuco. E contou com o apoio da Secretaria de 
Educação da Bahia (SEC), por meio do Instituto Anísio 
Teixeira/Programa Ciência na Escola; das secretarias 
de Educação dos municípios de Natal, Mossoró e 
Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e da Secretaria 
de Educação e Esporte de Pernambuco (SEEP). 

Após esses encontros de formação do primeiro ciclo, o 
percentual de participantes que afirmou ter implementado 
a proposta foi de 68,5% na Bahia, 89% em Pernambuco 
e chegou a 92% no Rio Grande do Norte.

Para colocar a proposta em prática, cada professor 
recebeu o kit Energia que Transforma, produzido pelo 
Canal Futura em conjunto com o Ministério de Minas e 
Energia e a Eletrobras, no âmbito do Programa Nacional 
de Conservação de Energia Elétrica (Procel). O kit é 
composto por cinco cadernos temáticos, dez episódios 
de vídeo da série televisiva Vida de República, 30 spots 
de rádio da série Alô, João!, cartazes, jogo educativo 
Supereficiente e folders. 

A metodologia engloba oficina de formação e ações de 
acompanhamento para formação continuada, ações 
de mobilização e de comunicação, além do monitora-
mento das atividades realizadas.

De acordo com a diretora do Canal Futura, Lúcia 
Araújo, é fundamental a construção de parcerias com 
o objetivo de construir uma sociedade mais sustentável. 
“Todas as forças precisam se juntar: cidadãos, políticos, 
empresários, educadores, no sentido de construir, dia a 

“O s  e s t u d a n t e s 
f i c a r a m 
m O t i va d O s 
e m  c O n h ec e r 
O s  p r e j u í z O s 
c a u s a d O s  e m 
s ua s  r e s i d ê n c i a s 
p e l O  g at O  d e 
e n e r g i a  (. . .)”
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dia, uma sociedade e um futuro melhor para todos. É 
necessário trabalhar junto aos professores na difusão 
desses conhecimentos. Assim, o livro é a cereja do 
bolo, pois retrata as práticas desenvolvidas pelos edu-
cadores, contudo, o trabalho construído pelos profes-
sores é o mais importante. São práticas que vão muito 
além dos muros da escola, contagiam a família e todo 
o entorno”, pontuou Lúcia Araújo.

Boas prátiCas – Educadores de diferentes disci-
plinas encararam o desafio de promover e estimular a 
conscientização para a eficiência energética. O resul-
tado de todo esse esforço foi o envolvimento e o des-
pertar de novos caminhos para o ensino.

“A experiência foi muito gratificante, porque desper-
tou as ações que podemos realizar na escola a partir 
da elaboração desse livro. Então, vejo essa publicação 
não como um fim, mas como o início de novas práticas 
dentro do sistema estadual de ensino”, afirmou a pro-
fessora da rede estadual Roselene Reis.

Exemplos positivos não faltam. É o caso do professor 
de Matemática Deusdete Muniz de Almeida Filho, que 
abordou as consequências judiciais e econômicas do 
‘gato’ de energia com 108 alunos do 1º ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual de Monte Gordo. A turma 
leu textos do Caderno 2, assistiu ao segundo episódio 
da série Vida de República e ao videoclipe MiauMiau 
– Fazer gato é sofrência, disponível no site da Coelba. 
Depois, o tema foi debatido pelo grupo. Um eletricista 
foi à sala de aula dar mais explicações sobre o assunto. 
O professor orientou os alunos na criação de vídeos 
sobre os benefícios de não se fazer ‘gato’ de energia. 
Depois, os filmes produzidos pela turma foram exibidos 
no pátio da escola. 

“Os estudantes ficaram motivados em conhecer os 
prejuízos causados em suas residências pelo gato de 
energia, puderam tirar dúvidas com o eletricista pales-
trante e estudaram os prejuízos gerados por esse tipo 
de ação aos aparelhos domésticos”, comentou o pro-
fessor Deusdete.

Dentre as presenças ilustres no evento estava o ex-
-governador da Bahia e professor Roberto Santos. 
“Estamos diante de uma matéria bastante complexa. 

Tudo começou com o projeto Ciência na Escola, 
levado adiante pelo Instituto Anísio Teixeira com o 
intuito de inserir o aluno na parte mais ativa do pro-
cesso ensino-aprendizagem. O Ciência na Escola se 
tornou muito mais vigoroso quando se associou à 
ideia da sinergia com o “Energia que Transforma”.

O professor Nildon Pitombo, diretor-geral do Instituto 
Anísio Teixeira (IAT), órgão responsável pela formação 
continuada dos educadores do estado, representou o 
secretário da Educação do estado, Osvaldo Barreto. 
“Esse projeto tem impacto muito positivo para a 
Bahia, pois vem ajudando a formar indivíduos mais 
conscientes sobre a necessidade de fazer uso inte-
ligente da energia elétrica. Então, essa é uma exce-
lente parceria com a Coelba e o Grupo Neoenergia 
que só vem contribuir para a preparação dos nossos 
estudantes para o futuro”, ressaltou Pitombo.

rio granDE Do nortE
Iniciado em 2012, em parceria com a Eletrobras, o 
projeto Energia que Transforma atingiu alguns dos 
principais objetivos definidos na sua implementação: 
ampliar espaços de discussão sobre eficiência ener-
gética, sensibilizar a comunidade escolar e impactar 
diretamente as famílias dos estudantes, conscienti-
zando-os para o uso eficiente da energia.

O projeto formou 112 educadores em escolas estadu-
ais e municipais no Rio Grande do Norte, com poten-
cial para alcançar 80 mil alunos. 

Enquanto no primeiro ciclo de formações, em 2013, a 
participação dos educadores ocorreu por intermédio 
das secretarias estaduais e municipais de Educação, 
em 2015 a adesão dos professores foi independente 
e voluntária: as inscrições foram feitas pela internet, 
diretamente com a concessionária de cada estado, 
responsável por promover e organizar os encontros. 
Mesmo assim, como mostram os relatos aqui reuni-
dos, a maioria dos educadores que compareceu atua 
na rede pública de ensino.

Exemplo de criatividade e um dos destaques da 
premiação no RN, o projeto da Escola Municipal Dr. 
José Torquato de Figueiredo, da supervisora peda-
gógica Eliene Dantas de Sales Maia, da professora 

de Ciências Luiza Maria de Souza e do professor de 
Geografia Jailton Pessoa de Queiroz Granjeiro, tra-
balhou com 75 alunos do 6º ao 9º ano, de forma 
interativa e lúdica. 

As atividades aguçaram a curiosidade e os desafia-
ram com a proposta de identificar assuntos ligados 
à energia no material didático. Materiais do kit, como 
o cartaz da linha do tempo e vídeos da série Vida 
de República, contribuíram para conectar os temas 
estudados à experiência prática. 

Para disseminar informações e incentivar o consumo 
consciente de energia no cotidiano, os alunos fizeram 
cartazes e dramatizações sobre eficiência energética. 
Dessa forma, tiveram oportunidade de ‘re-pensar’ a 
preservação do meio ambiente. 

pErnamBuCo
Um dos projetos de maior destaque na premiação 
pernambucana veio da Escola Municipal Complexo 
Educacional do Ipojuca, no qual os professores 
José Walmilson do Rego Barros, de História, e 
Renato Luciano Venceslau, de Geografia, trabalha-
ram o ‘Energia que Transforma’ com 30 alunos do 
6º ao 9º ano. Esse grupo, que participa do projeto 
Sustentabilidade, teve a missão de replicar a proposta 

“(. . .)  v e j o  e s s a 
p u b l i c a ç ã O  n ã O 
c O m O  u m  f i m ,  m a s 
c O m O  O  i n í c i O  d e 
n O va s  p r át i c a s  
d e n t r O  d O  s i s t e m a 
e s ta d u a l  d e  e n s i n o.”

nas outras turmas, lembrando que “ninguém conscien-
tiza o outro, o que podemos fazer é sensibilizar”, como 
afirma um dos professores.

Foram utilizadas dinâmicas e materiais do kit para des-
pertar o interesse dos estudantes pelos temas ligados 
à energia. Eles assistiram ao primeiro episódio da série 
Vida de República e foram incentivados a pesquisar a 
história do selo Procel. 

Aproveitando o gancho da afirmação de um aluno, de 
que “energia é água”, os professores exibiram uma ani-
mação da Eletrobras que mostra, de forma bem didá-
tica, como funciona uma hidrelétrica. No estudo das 
fontes de energia, deu-se ênfase à hidrelétrica e à ter-
melétrica que alimentam o município, próximo ao Porto 
de Suape, contextualizando as aprendizagens. 

As turmas fizeram uma nova versão do Supereficiente, 
usando cartas e notas de dinheiro do jogo, e foram 
bastante participativas. A cada pergunta, os professo-
res aproveitavam para firmar os conceitos apresenta-
dos na aula e no jogo. “A aprendizagem se concretiza 
quando o educando se depara com situações de seu 
cotidiano em que terá que pôr em prática aquilo que 
aprendeu no ambiente escolar”, salientou o professor 
José Walmilson.
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Mais novo parceiro do Grupo Neoenergia em um 
projeto de educação para o consumo seguro e efi-
ciente da energia, o cantor e compositor Carlinhos 
Brown mostrou-se bastante otimista com o resul-
tado que a iniciativa, lançada no último dia 22 de 
março em Salvador, pode trazer para milhares de 
crianças entre 3 e 10 anos de idade. Em entrevista 
exclusiva à Revista Neoenergia, o multiartista falou 
sobre o desejo de reduzir o número de acidentes 
envolvendo os pequenos e a rede elétrica, usando 
a educação, a arte e a cultura brasileira para atingir 
esse objetivo. Para Brown, além de falar sobre o 
consumo responsável, o projeto irá reforçar a valo-
rização dos recursos naturais, ou seja, o uso sus-
tentável da energia. E, se levarmos em conta o cur-
rículo do multiartista, o projeto tem tudo para dar 
certo. Basta lembrar que essa não é a primeira vez 
que Brown faz trabalhos de sucesso direcionados 
ao público infantil. O músico criou, por exemplo, a 
trilha sonora do personagem Saci, da série “Sítio 
do Pica-pau Amarelo”, da TV Globo. Ele está por 
trás também das trilhas de produções famosas em 
todo o mundo, como “Rio” e “Rio 2”. A primeira 
edição o levou à indicação ao Oscar na categoria 
Melhor Canção Original, em 2012. Sua mais recente 
empreitada bem sucedida com a criançada foi no 
programa “The Voice Kids”, da TV Globo, no qual 
orientou uma turma de grandes talentos mirins. 
Dessa vez, a aposta é nos personagens Paxuá e 
Paramim, dois indiozinhos que vieram contar as 
histórias, lendas e também as modernas tradições 
do Brasil. Nesta conversa, ele fala um pouco mais 
sobre a dupla de aventureiros e explica como as 
personagens vão conseguir conquistar corações 
e mentes infantis em favor de um mundo melhor 
e mais seguro para crianças de todas as idades.

entrevista
carlinhos 
brown

por Tátila Sampaio | foto Estúdio Gato Louco

1. Quem são os personagens paxuá e paramim?

A encantadora personagem principal do projeto, a 
indiazinha Paxuá, é uma índia filha de Tupinambá, 
referência ao povo que habitava a costa brasileira 
no século XVI. Paramim é um índio extraterrestre e 
tem 7 anos.
 

2. o grupo neoenergia firmou parceria para uti-

lizar os personagens paxuá e paramim na comu-

nicação com as crianças sobre o uso seguro e 

eficiente da energia. Como esses personagens 

vão ajudar a passar essas mensagens?

Paxuá e Paramim desejam contar a magia da flo-
resta e auxiliar no aprendizado de tantas ques-
tões importantes da infância com muitas histórias 
e lendas de caboclos. Eles nasceram para contar 
as nossas lendas clássicas, renovar as histórias 
e ajudar o planeta Terra a compreender melhor a 
natureza e o uso da energia.
 

3. as crianças hoje são muito voltadas para as 

novas tecnologias. Que linguagens serão utiliza-

das nesse trabalho para atingir a esse público?

Vamos produzir história em quadrinho, web série, 
jogo impresso, game gratuito para smartphones e 
internet, oficinas de animação e show musical edu-
cativo. Através da arte, os personagens vão ensinar 
cuidados simples, tomados no dia-a-dia, mas que 
são fundamentais para evitar problemas. 
 

4. Como você vê as crianças no processo de 

educação para a preservação dos recursos 

naturais?

A criança, através da sua sensibilidade e da sua 
intuição, absorve os conhecimentos com mais natu-
ralidade e, muitas vezes, influencia na consciência 
dos mais velhos. Há uma preocupação genuína 
com o futuro. 
  

5. o que você espera da parceria com o grupo 

neoenergia?

Espero que a nossa comunicação evite a quanti-
dade de acidentes que estão acontecendo com 
nossas crianças, que se descuidam por não ter 
informação de como realmente lidar com o con-
sumo da energia no dia a dia. Energia sustentável 
é vida viva, não apenas a extração ou o consumo 
com responsabilidade.
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uma energia que 
acolhe a todos

por Tátila Sampaio | foto Estúdio Gato Louco

Entrar numa grande aventura de conhecimento e 
aprender a fazer o uso correto e eficiente da energia é 
o convite feito a crianças de 3 a 10 anos pelos índios 
Paxuá e Paramim, personagens infantis criados pelo 
multiartista Carlinhos Brown, num projeto que tem 
apoio do Grupo Neoenergia.

O investimento é da ordem de R$ 1,3 milhão, através 
dos Programas de Eficiência Energética das distribui-
doras da empresa. A parceria entre o maior grupo de 
energia do Nordeste e o artista Carlinhos Brown foi 
firmada durante evento no último dia 22 de março, 
Dia Mundial da Água, no Candyall Guetho Square, em 
Salvador, e contou com a presença dos presidentes, 
diretores e colaboradores do grupo, além da imprensa.

A iniciativa, que envolve a criação de revista em qua-
drinhos, jogo impresso, web série e game gratuito 
para smartphones e internet, será desenvolvida pela 
empresa Candyall Entertainment, comandada por 
Brown, e será encampada durante dois anos pela 
Coelba, a Celpe e a Cosern. Além disso, também con-
tará com oficinas de animação e show musical e edu-
cativo na Bahia, em Pernambuco e no Rio Grande do 
Norte. A ideia é que este projeto chegue às escolas 
através das unidades móveis e outras frentes de tra-
balho da Neoenergia.

Segundo Carlinhos Brown, um dos objetivos é trazer 
para o universo infantil um tema adulto, que é o con-
sumo racional de energia. Tudo isso de uma forma 
lúdica, fácil, acessível, aliada ao uso das novas tecnolo-
gias, extremamente presentes no dia a dia da garotada. 
“Uma comunicação com essa qualidade só seria pos-
sível vindo do interesse especial do Grupo Neoenergia. 
De comunicar um fato que é corriqueiro nas nossas 

comunidades, que é a criança tomando choque à toa 
porque não teve uma instrução adequada, que é empi-
nando pipa ou arraia e tomando choque, tendo proble-
mas seríssimos. Então, esses personagens estão sendo 
utilizados para conduzir as crianças sobre o uso racional 
da energia e a segurança de lidar com ela. Claro que virá 
a contagiar os pais. É uma energia que acolhe a todos”, 
destacou o artista.

De acordo com o presidente da Celpe, Antônio Carlos 
Sanches, a iniciativa traz como princípio a mensagem de 
eficiência e segurança energética para crianças em idade 
escolar. A ideia é que os pequenos se tornem agentes 
multiplicadores de conteúdo, garantindo um consumo 
seguro, evitando acidentes e trazendo uma atitude sus-
tentável às gerações futuras. “É um projeto educativo 
para formar as crianças, que fala a linguagem delas, 
para que elas se tornem adultos conscientes e influen-
ciem também a família no manuseio da energia elétrica”, 
explicou Sandrez.

Para o presidente da Coelba, José Roberto Bezerra de 
Medeiros, a iniciativa terá um alcance ainda maior e com 
efeitos mais duradouros por se tratar de um público 
ainda em formação. “A maneira de atingir mais rapida-
mente as pessoas é através das crianças. Este projeto 
com Carlinhos Brown vem justamente preencher esta 
lacuna, tendo as crianças como difusoras deste conheci-
mento nos lares”, pontuou Medeiros. Ainda segundo ele, 
é responsabilidade da empresa de energia trazer para 
os pequenos esta orientação específica e direcionada. 
“Nós temos hoje o compromisso de levar segurança do 
trabalho para os nossos colaboradores e para as comu-
nidades. A questão do uso racional da energia tem que 
atingir todas as camadas dos nossos consumidores, de 
todas as classes, inclusive as crianças”, completou.  
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A educação é um dos focos de atuação do Grupo Neoenergia. Em 
2015, os projetos educativos da área de eficiência energética das distri-
buidoras Coelba, Celpe e Cosern impactaram, diretamente, mais de 50 
mil pessoas nos estados da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande 
do Norte. Segundo Lady Moraes, diretora de Recursos Humanos do 
grupo, a empresa faz e fala de energia limpa, além de prezar pelo 
consumo responsável, que não ocorre apenas na teoria, mas se faz 
na prática. “A Neoenergia tem duas grandes missões que é a segu-
rança e o foco em pessoas. Atua nas quatro cadeias de produção: 
geração, distribuição, comercialização e transmissão de energia. Cada 
colaborador da empresa é um agente de transformação dentro da sua 
comunidade. Tudo parte da educação”, apontou a diretora.

De acordo com Brown, Paxuá e 
Paramim nasceram com o desejo sim-
ples de que as histórias do Brasil sejam 
ditas e ligadas a temas importantes 
para a manutenção dos recursos natu-
rais. “São dois índios que vieram para 
contar as histórias do Brasil, nossas 
lendas e, claro, contar novas e moder-
nas tradições. O Brasil é um grande 
consumidor de fantasias. Havia neces-
sidade de que alguma linguagem fosse 
além da presença do educador dos 
bairros”, justificou o artista.

Para a gerente de Eficiência Energética do 
Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas, 
o projeto tem tudo para ser um sucesso. 
“Eu tenho certeza que nós vamos trans-
formar a vida dessas crianças e levar 
esta informação de modo lúdico para 
todos”, garantiu.
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em 2015, o Projeto 
recolheu mais de 
275 mil quilos de 
resíduos, revertidos 
em r$ 72 mil em 
desconto na Fatura 
de 1.409 clientes

Mais de 275 mil quilos de resíduos, representando 
quase R$ 72 mil em desconto na fatura de 1.409 
novos clientes nos estados da Bahia, de Pernambuco 
e do Rio Grande do Norte. Este é o balanço do 
Programa Vale Luz Residencial em 2015. “Além de 
reduzir o valor da conta de energia, o Vale Luz tem 
o objetivo de estimular o uso racional dos recursos 
naturais e minimizar os impactos negativos causados 
pelos resíduos no meio ambiente, estimulando a reci-
clagem”, explica o engenheiro eletricista da Unidade 
de Eficiência Energética da Cosern, Guilherme Ribeiro 
Walter.

O programa é realizado nos três estados, através 
das empresas do Grupo Neoenergia. Na Bahia, a 
Coelba recolheu mais de 87 mil quilos de resíduos, 
repassando quase R$ 22 mil em desconto na fatura 
de 444 clientes em 2015. Em Pernambuco, a Celpe 
reuniu mais de 123 mil quilos de resíduos, repas-
sando quase R$ 30 mil em desconto na fatura de 
654 clientes em 2015. E, no Rio Grande do Norte, a 
Cosern recolheu mais de 64 mil quilos de resíduos, 
repassando mais de R$ 20 mil em desconto na fatura 
de 311 clientes em 2015. (ver detalhes o Quadro 1)

vale luz estimula 
uso racional dos 

recursos naturais e a 
reciclagem na bahia, 
pernambuco e rio 
grande do norte

por Yara Vasku | foto Estúdio Gato Louco

O projeto, que já atendia clientes de baixa renda, foi 
ampliado em 2015 e passou a beneficiar todos os clien-
tes residenciais – de baixa renda ou não. Na Bahia, o 
projeto contempla os municípios de Salvador e Mata de 
São João (Praia do Forte e Imbassaí). Em Pernambuco, 
são atendidas 30 comunidades em três cidades da 
Região Metropolitana: Recife, Olinda e Abreu e Lima. 
No Rio Grande do Norte, a cidade contemplada é Natal. 
Segundo Guilherme Walter, estão sendo feitas análises 
para a expansão do programa para outras localidades 
desses estados. 

O projeto teve iniciou na Coelba em 2007 e funciona 
da mesma forma nos três estados. “A única distinção 
é que, na Coelba, foi criado o Vale Luz Empresa, em 
abril de 2012. A intenção é incentivar o descarte dos 
resíduos dos empreendimentos de maneira ambiental-
mente responsável e, ao mesmo tempo, apoiar institui-
ções que realizam trabalhos sociais. Assim, os créditos 
adquiridos com o material recolhido não são abatidos 
das contas das próprias empresas, e sim doados a ins-
tituições indicadas por elas”, explica Guilherme.
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Como partiCipar
Ao participar pela primeira vez, o cliente deverá levar a 
conta de energia e, após efetuar o cadastro, receberá 
um cartão do Vale Luz. Todas as vezes que for levar 
material, deverá levar esse cartão, e, automaticamente, 
o valor referente à pesagem dos materiais será credi-
tado em sua fatura de energia. Este desconto pode 
aparecer em até 60 dias na conta de energia do cliente.

Nos caminhões, os consumidores de baixa renda 
também podem fazer o cadastro na Tarifa Social de 
Energia, benefício do Governo Federal que concede 
descontos de até 65% na conta de luz. Alteração 
cadastral também pode ser solicitada. Para ter acesso 
aos serviços, o cliente deve levar o NIS (Número de 
Identificação Social), a conta de energia, um docu-
mento de identificação com foto e CPF (original e cópia).

matEriais 
São aceitos para reciclagem: metal (latas de alumí-
nio – refrigerante, cerveja e suco –, latas de produtos 

alimentícios – óleo, leite em pó e conservas –, tampas 
de garrafa, embalagens metálicas de congelados, 
folhas-de-flandres); papel (papelão, caixas em geral, 
papel de escritório, revista, jornal, livro, caderno sem 
espiral e cartolinas); plástico (sacos plásticos, emba-
lagem de produtos de limpeza e garrafas PET).
Alguns cuidados devem ser tomados no momento da 
coleta. Papéis e plásticos, por exemplo, não podem 
estar sujos ou molhados. No caso das latas de alu-
mínio, devem estar sem areia, pedra ou materiais que 
comprometam a pesagem. 

Na Bahia, o material recolhido é encaminhado 
à Camapet (Cooperativa de Coleta Seletiva 
Processamento de Plástico e Proteção Ambiental) e 
à Coopmarc (Cooperativa de Materiais Recicláveis de 
Camaçari e Prestação de Serviço). Em Pernambuco, 
a parceria é com a Coocares (Cooperativa de 
Catadores de Material Reciclável Erick Soares), a 
ARO (Associação de Recicladores de Olinda) e a 
Coopagres (Cooperativa de Agente de Resíduos 
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Sólidos). E, no Rio Grande do Norte, a empresa con-
veniada é a Coocamar (Cooperativa de Catadores de 
Materiais Recicláveis e Desenvolvimento Sustentável).

A iniciativa, que integra os programas de Eficiência 
Energética da Coelba, da Celpe e da Cosern, regu-
lados pela Aneel (Agência Nacional de Energia 
Elétrica), visa estimular a cidadania e o respeito ao 
meio ambiente e está ancorada na política de susten-
tabilidade do Grupo Neoenergia, que adota o modelo 
de gestão socialmente responsável em todas as suas 
atividades, visando à geração de valor ao negócio e à 
contribuição para uma sociedade sustentável.

 DistriBuiDora    | rEsÍDuos (kg)     | DEsConto Fatura (r$)    | CLiEntEs
      COELBA                  87.084,18                         21.975,93                  444
       CELPE                 123.211,12                         29.348,02                  654
     COSERN                  64.808,09                         20.563,85                  311

       totaL                 275.103,39                         71.887,80                 1409

Q U A D R O  1  –  D A D O S  2 0 1 5

para aCEssar a programação 
Das uniDaDEs móvEis Do vaLE Luz:
 
CoELBa:
Acesse www.coelba.com.br e acompanhe a 
programação em Salvador, Praia do Forte e Imbassaí.
Informações sobre o projeto: (71) 3555-3370.
 
CELpE:
Acesse www.celpe.com.br e acompanhe a 
programação em Recife, Olinda e Abreu e Lima.
Informações sobre o projeto: (81) 3035-8965.
 
CosErn:
Acesse www.cosern.com.br e acompanhe a 
programação em Natal.
Informações sobre o projeto: (84) 3645-7190.
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coelba no 
mercado iaô
por João Gabriel Galdea | foto Estúdio Gato Louco

Em tempos de crise financeira, é fundamental 
aprender a fazer uso da energia elétrica de forma 
segura e econômica. Durante seis domingos, no 
Mercado Iaô, no bairro da Ribeira, em Salvador, 
o caminhão do projeto Educação com Energia, 
promovido pela Coelba, empresa do Grupo 
Neoenergia, orientou mais de 800 pessoas sobre 
o uso consciente da energia elétrica e ainda distri-
buiu lâmpadas de LED, que consomem cerca de 
30% menos de energia em relação às convencio-
nais fluorescentes compactas e duram três vezes 
mais que estas, além de reduzir os impactos ao 
meio ambiente, por não possuir mercúrio.

Em janeiro e fevereiro, o mercado cultural, capita-
neado pela cantora Margareth Menezes, reuniu, 
na antiga Fábrica de Linhos Nossa Senhora de 
Fátima, expositores de artesanato, moda, deco-
ração, gastronomia, literatura, artes plásticas, 
música, entre outras linguagens artísticas, e rece-
beu apoio da Coelba, que atuou na conscientiza-
ção dos visitantes. “Essa parceria é importante, 
principalmente por esse serviço à comunidade. 
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Desde o ano passado que rola essa parceria boa, 
porque, quanto mais você trouxer informações às pes-
soas – ainda mais no momento que a gente vive, tendo 
que usar melhor a água, a luz, os recursos em si –, 
melhor para o mundo. E é bom ver que as pessoas cor-
respondem. Tem uma fila pra querer entrar”, comentou 
Margareth, pouco antes de mais uma sessão de ativi-
dades durante a penúltima edição da temporada, no 
dia 21 de fevereiro.

Foram, ao todo, 1.570 lâmpadas de LED distribuídas 
aos participantes, que também tiveram acesso ao 
atendimento comercial através da Agência Móvel de 
Atendimento instalada ao lado do caminhão.

“Soube que estava tendo a unidade móvel aqui, vim 
tentar resolver um problema e aproveitei para ficar na 
palestra e pegar as lâmpadas de LED”, comentou a 
comerciante Maria das Graças Santos, 63 anos, mora-
dora de Plataforma, enquanto aguardava para participar 
de uma das palestras.

As orientações vieram, principalmente, através de ati-
vidades lúdicas, como o Jogo da Roleta, um experi-
mento interativo de perguntas e respostas acerca do 
tema ‘eficiência energética e segurança na utilização 
da eletricidade’; o Teste de Nervos, em que a capaci-
dade motora dos participantes foi colocada à prova; 
e a Casa Eficiente, com dicas de uso consciente da 
energia numa residência.

“Eu não sabia que aquelas luzinhas do equipamento 
de som, que ficam aparecendo no painel, gastavam 
tanta energia. Foi uma surpresa”, citou a artesã Lucy 
Lobo, 51 anos, moradora do Mont Serrat, comen-
tando a demonstração da Casa Eficiente.

Para Evanildo dos Santos, um dos agentes educati-
vos da Coelba que orientaram o público, foi comum 
os participantes se surpreenderem com informações 
como essa. “Muitas pessoas saem de casa, deixam 
o carregador do celular na tomada e acham que não 
está consumindo energia, mas está. Muita gente fica 
surpresa com essa informação”, comentou.

Para a cantora Margareth Menezes, esse é um dos 
grandes méritos do projeto. “Tudo é uma questão 
de oportunidade. Às vezes as pessoas não fazem 
por não saber como e não ter acesso à informação. 
Gostaria de agradecer e dizer que a gente quer con-
tinuar contando com esse apoio, porque o Mercado 
Iaô é uma integração de várias ações e, sozinho, a 
gente não faz nada”, declarou a artista.

Ao lado da amiga Lucy, a professora aposentada 
Geny Cerqueira, 70 anos, também moradora da 
Cidade Baixa, elogiou a iniciativa. “É uma iniciativa 
muito boa. A gente que é dona de casa sabe de 
muita coisa, mas sempre há algo novo para apren-
der”, comentou Geny, que se divertiu durante a apre-
sentação do “Esbanjão”, um vídeo que mostrava um 
personagem usando a energia de forma inadequada 
e que foi orientado a corrigir os erros.

Os visitantes que entraram no caminhão do projeto 
Educação com Energia e fizeram todo o percurso 
receberam até duas lâmpadas LED como forma de 
incentivo ao consumo racional de energia.

“(. . .)  e x p o s i t o r e s 
d e  a r t e s a n at O, 
m O d a ,  d e c O r a ç ã O, 
g a s t r O n O m i a , 
l i t e r at u r a ,  a r t e s 
p l á s t i c a s ,  m ú s i c a , 
e n t r e  O u t r a s 
l i n g ua g e n s 
a r t í s t i c a s ,  e 
r e c e b e u  a p O i O  d a 
c o e l b a .” 

“(. . .)  e m p r e s a  d o 
g r u p O  n e O e n e r g i a , 
O r i e n t O u  m a i s  d e 
800 p e s s O a s  s O b r e 
O  u s O  c O n s c i e n t e 
d a  e n e r g i a 
e l é t r i c a  (. . .)”
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Projeto Prevê 
Bônus de 
r$ 585,00 Para 
reFriGerador, 
r$ 385,00 Para 
Freezer e 
r$ 285,00 Para 
aParelho de ar 
condicionado

O Troca Econômica é um projeto prioritário coo-
perado, que integra os programas de Eficiência 
Energética da Coelba, da Celpe e da Cosern, com o 
objetivo de substituir eletrodomésticos antigos com 
alto consumo de energia por equipamentos novos 
com Selo Procel para consumidores classificados 
como Baixa Renda e Residencial. Trata-se de um pro-
jeto que, em tempos de aumento dos custos, pode 
ajudar a reduzir o valor das contas em casa. 

troca 
econômica 
incentiva 
a troca de 
equipamentos 
com alto 
consumo de 
energia por 
novos e mais 
eficientes
por Yara Vasku

A Coelba, a Celpe e a Cosern iniciaram o projeto juntas 
em 31 de julho de 2015.  O projeto tem abrangência 
nas capitais e na Região Metropolitana dos três esta-
dos e ações específicas no interior da Bahia e de 
Pernambuco. O projeto atende à Chamada Aneel nº 
001/2014 e contempla também ações educativas e de 
comunicação e marketing para melhoria da eficiência 
energética no uso final de energia elétrica.

partiCipação – O consumidor deve consultar o 
regulamento nos sites e verificar os requisitos e condi-
ções para participar. Atendendo aos requisitos, o con-
sumidor pode participar do projeto de duas formas: 
desconto na hora da compra (verificar as lojas parceiras 
em cada estado) ou através de crédito para novas com-
pras (cartão de débito no valor do bônus). 

O consumidor que atender aos critérios para participa-
ção no programa receberá o bônus durante a aquisição 

De acordo com José Júlio Melo Machado, gestor de 
Eficiência Energética, desde julho de 2015 até feve-
reiro de 2016 o projeto fez a troca de quase 10 mil 
equipamentos, entre refrigeradores, freezers, apare-
lhos de ar condicionado e lavadoras de roupa, nos 
estados da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande 
do Norte (ver dados completos na Tabela de troca em 
2015). A previsão  é trocar, até julho deste ano, mais 
5.300 equipamentos distribuídos nos três estados.

Este ano, o Troca Econômica prevê bônus para os 
consumidores na troca de equipamentos usados por 
um novo, com Selo Procel de Economia de Energia, 
de menor ou igual capacidade. São bônus de 
R$ 585,00 para refrigerador, R$ 385,00 para freezer e 
R$ 285,00 para aparelhos de ar condicionado. 
O objetivo é incentivar a substituição para que 
haja redução de consumo e, consequentemente, 
redução da conta de energia dos participantes. 

D E S C O N T O  N A  C O M P R A

C R É D I T O  D O  B Ô N U S  E M  C A R T Ã O
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do novo equipamento de igual ou menor capacidade 
que o antigo. Ao substituir, por exemplo, um refrigerador 
antigo, ineficiente, por um novo, com Selo Procel, de 
menor ou igual capacidade, o consumidor pode reduzir 
em até 30% a conta de energia. No caso do freezer, a 
substituição pode promover uma redução de até 35%. 
Vale destacar que cada consumidor terá direito à subs-
tituição de dois equipamentos por conta de contrato. 

Podem participar os consumidores residenciais que 
tenham fornecimento de energia regular, estejam em 
dia com os pagamentos das tarifas, apresentem média 
dos três maiores consumos de energia dos últimos 12 
meses igual ou maior que 80 kWh/mês. Além disso, o 
consumidor não pode ter adquirido, nos últimos oito 
anos, equipamento similar com subsídio (compra/
doação) da concessionária, a exemplo do Energia 
Verde e Nova Geladeira, e deverá  entregar o equipa-
mento velho para o devido descarte (reciclagem). 
Para ter direito ao bônus, é preciso que os eletrodomés-
ticos adquiridos sejam certificados pelo Selo Procel. É 
importante destacar que o Selo Procel é o vermelho, 

em forma de gravata, pois muitos o confundem com 
a Etiqueta Inmetro. Para participação no projeto, o 
novo equipamento deve ter, obrigatoriamente, o selo 
Procel. Veja, abaixo, a diferença:

Além dos bônus, os participantes do programa 
também receberão cinco lâmpadas de LED de 10W, 
que, além de longa durabilidade, proporcionam eco-
nomia de até 83% em relação às lâmpadas incandes-
centes. Pelas lâmpadas, que apresentam preço de 
custo de cerca de R$ 17,00, serão cobrados dos con-
sumidores apenas R$ 3,00, por cada uma. O valor 
referente às cinco unidades, ou seja, R$ 15,00, já está 
contemplado no valor do bônus. O restante será sub-
sidiado pelo Programa Troca Econômica. 

saiBa mais:
Cada empresa mantém um site especialmente para 
informar sobre como participar do projeto e passar 
dicas sobre consumo consciente e eficiente da ener-
gia. As dicas, se aplicadas, poderão fazer a diferença 
na conta de energia. 

Confira: 
•   www.trocaeconomicacoelba.com.br  
•   www.trocaeconomicacelpe.com.br
•   www.trocaeconomicacosern.com.br

 

T A B E L A  D E  T R O C A  E M  2 0 1 5

Etiqueta Inmetro

 

rEsumo Dos Critérios 
para partiCipação?

•   Ter mais de 18 anos.

•   Apresentar conta de energia elé-
trica classificada como Residencial ou 
Residencial Baixa Renda. 

•   Possuir fornecimento de energia 
regular.

•   Apresentar identidade e CPF do titular 
da conta ou do representante do consumi-
dor com apresentação de autorização por 
escrito (necessário apresentar a cópia da 
identidade do titular para conferir a assina-
tura e cópia do CPF ). 

•   Estar adimplente (podendo quitar os 
débitos para participar do projeto).

•   Ter média mensal dos três maiores 
consumos de energia dos últimos 12 
meses igual ou maior que 80 kWh/mês.

•   Ter equipamento antigo, de igual ou 
maior capacidade que o equipamento 
novo, para entregar para reciclagem.

•   Não ter adquirido equipamento similar 
com subsídio (compra/doação) de outro 
projeto de eficiência energética da conces-
sionária nos últimos oito anos.
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DiCas para EConomizar 
EnErgia ELétriCa:

•   Para obter um consumo racional de energia e 
assegurar contas livres de inconvenientes, opte 
por produtos que apresentam o Selo Procel de 
energia, que indica os aparelhos mais eficientes 
e que consomem menos energia.
•   Aparelhos elétricos de refrigeração, como 
geladeiras e e aparelhos de ar condicionado, e 
de aquecimento, como ferros de passar e chu-
veiros, são os que mais demandam energia no 
ambiente doméstico, portanto, deve-se evitar 
que permaneçam ligados por longos períodos. 
•   O chuveiro elétrico deve ser colocado na 
posição verão sempre que possível. Quanto 
mais baixa a temperatura da água, menor o 
consumo de energia. 
•   Os fornos e os ferros elétricos somente 
devem ser usados quando necessário. É impor-
tante otimizar seus funcionamentos para apro-
veitar o calor, evitando desligar e reaquecer o 
equipamento com frequência. 
•   Estar atento para o uso de itens como chur-
rasqueiras elétricas e grills. Mesmo eventual, a 
ligação desses equipamentos deve ser avaliada.  
A melhor opção é substituir os itens elétricos 
por modelos a carvão ou a gás. 
•   O uso de aparelhos de som em alto volume, 
bem como de ventiladores na velocidade 
máxima, resulta também em maior gasto de 
energia. 
•   As lâmpadas de LED têm ainda melhor 
desempenho do que as fluorescentes nor-
mais e, em relação às incandescentes normais, 
economizam até 83% de energia elétrica, com 
maior durabilidade. 
•   Um ambiente pintado em cores claras e que 
fique com as janelas abertas o maior tempo 
possível também contribui para a maior eficiên-
cia no consumo de energia.

ar ConDiCionaDo

•   Ajuste o condicionador de ar para a tempera-
tura confortável (cerca de 23° C). 
•   A utilização do timer (temporizador) para evitar 
o funcionamento desnecessário do condicionador 
de ar ajuda na economia. 
•   Após a refrigeração do cômodo, recorra a ven-
tiladores para manter o clima agradável. 
•   Faça, com regularidade, a manutenção e a 
limpeza desses equipamentos. Além de higiênica, 
a medida contribui para um desempenho mais 
econômico, já que a sujeira acumulada no filtro 
dificulta a troca de calor e passagem do ar, exi-
gindo mais potência e, consequentemente, maior 
consumo de energia. 

gELaDEira

•   Quando em mau estado de conservação, os 
refrigeradores chegam a representar 30% do con-
sumo de energia em uma residência. 
•   Freezers e geladeiras devem ser instalados 
em locais ventilados, longe de qualquer fonte de 
calor e com espaço mínimo de 15 centímetros de 
paredes e armários. 
•   Observe periodicamente a borracha de veda-
ção que, uma vez ressecada, é causa de um dos 
maiores desperdícios de energia. 
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iniciadas obras 
do laboratório de 
certificação de 

painéis fotovoltaicos
por João Gabriel Galdea

Se os ventos já sopram a favor da energia eólica na 
Bahia, um dos três estados em produção no setor, 
uma nova fonte renovável e ecologicamente correta 
está prestes a brilhar com muita intensidade na região, 
a partir deste ano. A alvorada do projeto de tornar a 
Bahia também uma referência em energia produzida a 
partir da radiação solar ocorreu em janeiro, com o início 
das obras do Laboratório de Certificação de Painéis 
Fotovoltaicos, que irá funcionar numa área de 600 m² 
dentro do Parque Tecnológico da Bahia, na Avenida 
Paralela, em Salvador.

O projeto, financiado pela Coelba, será o primeiro labo-
ratório de certificação de placas solares fotovoltaicas 
do Nordeste e um dos quatro do país. A iniciativa é 

fruto de convênios da empresa com a Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia 
(Secti) e com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
e investimento total de R$ 3,8 milhões, provenien-
tes do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Grupo Neonergia.

Apenas na estrutura física do prédio, que terá dois 
pavimentos, serão aportados R$ 2 milhões, com pre-
visão de entrega da obra ainda neste semestre.

De acordo com Daniela Freitas, engenheira de 
Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, o 
Nordeste possui o maior potencial solar do país, 
o que permite afirmar que será a região de maior 

 
“a  c O e l b a  va i  d O a r  O 
l a b O r at ó r i O  a O  e s ta d O, 
e  p e s q u i s a d O r e s  e 
p r O f e s s O r e s  d a  u f b a , 
q u e  ta m b é m  pa r t i c i pa m 
d a  c O n c e p ç ã O  e 
e x e c u ç ã o  d o  p r o j e t o, 
i r ã o  g e r e n c i á- l o.”
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desenvolvimento desta matriz nos próximos anos. 
E, com a criação do laboratório, a Bahia sai na frente 
nessa corrida. “Qualquer fabricante que queira que 
as placas sejam comercializadas no Brasil precisa 
passar pelo processo de certificação do seu pro-
duto”, aponta Daniela.

Ela destaca ainda outros fatores que dão a dimen-
são da importância do projeto. “Nos últimos leilões 
de energia, um montante expressivo de energia de 
fonte solar foi comprado, sendo que a maioria dessas 
usinas (de energia solar) será construída na região 
Nordeste, em especial na Bahia. Com isso, vemos 
uma demanda crescente para componentes solares, 

em especial placas. Ou seja, para que a gente con-
siga atrair os fabricantes e não tenha que demandar 
laboratórios em outros estados e regiões, é oportuno 
ter um laboratório aqui”, salienta a engenheira.

Mas, de acordo com o gerente corporativo de P&D 
do Grupo Neoenergia, José Antônio de Souza Brito, 
até isso acontecer, o caminho ainda reserva alguns 
desafios, a exemplo de conseguir a acreditação – 
reconhecimento formal de que pode fazer as valida-
ções de produtos – por parte do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Após a construção do espaço, que fica pronto até 
o final de junho, começa a fase de aquisição dos 

equipamentos. Entre os mais importantes estão os 
simuladores solares, as câmaras climáticas e os equi-
pamentos de medição.

“No laboratório vão ser feitos testes para aferir se essas 
placas fotovoltaicas estão em conformidade com as 
diretrizes definidas pelo Inmetro. A partir de diretrizes 
determinadas pelo instituto, o laboratório vai avaliar as 
placas”, explica Daniela, para quem o mercado está 
aquecido: “Há períodos em que há demora na certifi-
cação, porque o número de laboratórios existentes hoje 
não consegue dar vazão à demanda. Sendo assim, 
com mais um laboratório disponível, conseguiríamos 
dar outro ritmo ao mercado de energia solar no Brasil”.

A Coelba vai doar o laboratório ao estado, e pesquisa-
dores e professores da UFBA, que também participam 
da concepção e execução do projeto, irão gerenciá-lo.
Com potencial para se tornar referência nacional em 
certificação de placas fotovoltaicas, o laboratório de 
certificação de placas solares em construção no Parque 
Tecnológico da Bahia faz parte de um plano ainda 
maior do Grupo Neoenergia. Trata-se de um projeto 
de Pesquisa e Desenvolvimento Estratégico realizado 
em cooperação entre Coelba, Celpe (Pernambuco) e 
Cosern (Rio Grande do Norte), cujos investimentos são 
da ordem de R$ 24 milhões.
 

Como FunCionam as pLaCas?
Os sistemas fotovoltaicos, como as placas que serão 
analisadas no novo laboratório de certificação de placas 
solares, são capazes de gerar energia elétrica através 
das chamadas células fotovoltaicas. Estas células são 
feitas de materiais capazes de transformar a radiação 
solar diretamente em energia elétrica através do cha-
mado “efeito fotovoltaico”, que acontece quando a luz 
solar, através de seus fótons, é absorvida pela célula 
fotovoltaica. A energia dos fótons da luz é transferida 
para os elétrons que, então, ganham a capacidade de 
movimentar-se. Assim, o movimento dos elétrons gera 
a corrente elétrica. Atualmente, o material mais usado 
na produção dos painéis é o silício.
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novo aferidor de 
medidores de 
energia elétrica 
garante melhorias 
na operação 
para clientes e 
concessionária

Facilitar a atividade de aferição de medidores em campo 
sem a necessidade de interrupção no fornecimento de 
energia ao consumidor. Este é o principal objetivo do 
projeto que a Companhia Energética do Rio Grande 
do Norte (Cosern) está desenvolvendo para compor 
a operação e a manutenção dos medidores popular-
mente chamados conhecidos como “relógios de luz”. 
Trata-se de um equipamento portátil, resistente, de fácil 
manuseio e transporte, que realiza a aferição de medi-
dores em poucos minutos, eliminando a necessidade 
da revalidação da aferição em laboratório, uma vez que 
os padrões de teste obedecerão às normas vigentes.

por Yara Vasku

“Estamos desenvolvendo um dispositivo que permite 
verificar o erro na medição realizada pelo medidor 
que fica instalado no domicílio/instalação do cliente. 
Ele nos permitirá verificar o quão real está sendo a 
leitura realizada, ou seja, se o medidor está em con-
dições normais de operação, não causando perdas 
ao cliente ou à concessionária”, explica Plínio Ferreira, 
engenheiro eletricista e coordenador do programa de 
P&D da Cosern.

De acordo com Ferreira, este dispositivo vem moder-
nizar o que já existe, pois atualmente, para realizar o 
processo de aferição de medidores, é preciso des-
conectá-lo, o que provoca temporariamente a inter-
rupção do fornecimento de energia ao domicílio e/ou 
instalação. Com o uso desse novo equipamento será 
possível realizar o teste e ter um diagnóstico do medi-
dor sem a necessidade de desconexão do cliente, 
fazendo todo o processo de forma não invasiva para 
o consumidor, que poderá continuar realizando todas 
as suas atividades normalmente.

ConCEpção – Através da constatação de que 
não existe atualmente equipamento que execute o 
controle das correntes nos medidores de energia no 
momento da aferição sem que ocorra desconexão da 
carga, sugeriu-se a concepção de um dispositivo que 
realizasse tal tarefa. “Verificamos a oportunidade de 
desenvolver essa nova ferramenta para permitir uma 
evolução e maior eficiência na execução de nossas 
atividades. Bem como melhorar a relação com 
nossos clientes, pois o processo de desconexão, por 
mais que seja feito da melhor forma possível, acaba 
desligando o cliente e, estamos buscando extinguir 
ou diminuir essa prática através do desenvolvimento 
desse equipamento”, acrescenta Ferreira.

Com isso, a concessionária terá muitos benefícios, 
pois, além das patentes registradas, terá, no futuro, 
royalties gerados pela comercialização desse pro-
duto, além dos benefícios diretos que serão trazidos 
pela utilização desse equipamento. Com relação aos 
clientes, será possível realizar a aferição de seus 
medidores de uma forma tão eficiente que nem eles 
perceberão. “Poderemos garantir que o medidor do 

cliente está operando conforme as normas vigentes 
e, caso não esteja, poderemos substituí-lo imediata-
mente”, analisa Ferreira. 

Atualmente o projeto encontra-se na etapa de desenvol-
vimento de um primeiro modelo, chamado cabeça de 
série. Estão sendo realizadas a modelagem e a revisão 
do novo conceito de conector (montagem em bancada 
da chapa de acrílico para testes), a remodelagem do 
código fonte e a finalização do projeto da fonte de ali-
mentação. Foram finalizados os esquemas eletrônicos, 
a lista e a especificação dos componentes, a geração 
do layout da placa de circuito impresso e calculados 
os dissipadores de calor necessários para a dissipa-
ção de potência dos componentes de chaveamento. 
Iniciaram-se, também, o desenvolvimento do carrinho 
de transporte e a revisão do invólucro do aferidor.

“Temos uma previsão de conclusão desse projeto para 
janeiro de 2017. Após isso, deverá ser lançado no mer-
cado um produto inovador e que poderá ser comerciali-
zado possivelmente em todo o mundo”, analisa Ferreira.

FunCionamEnto – Para realizar esta funcionalidade, 
o equipamento, no momento de executar a aferição, 
injeta dinamicamente correntes elétricas que comple-
mentam e mantêm as correntes padronizadas. Esta 
solução permite que as correntes elétricas que circulam 
pelo medidor sejam as padronizadas, independente-
mente da carga do consumidor durante o teste.

O aferidor será adaptado aos modelos de medidores 
utilizados pelas concessionárias, aplicando-se a medi-
dores eletrônicos e eletromecânicos, monofásicos e 
polifásicos. Valores de energia com fator de potência 
indutivo e capacitivo podem ser gerados nos testes em 
campo, facilitando a atividade de aferição e verifica-
ção de medidores descalibrados, evitando multas por 
cobranças indevidas e perdas por energia não medida, 
além de manter o fornecimento de energia.

O projeto está sendo desenvolvido pelo Departamento 
de Medição da Cosern em parceria com o Instituto 
Lactec.
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poda na rede 
elétrica será
realizada com 
braço robotizado
por Perla Ribeiro

Os problemas causados pela presença de galhos de árvore na rede 
elétrica figuram entre as três principais causas de interrupções no 
fornecimento de energia da Coelba. Todos os dias, 38 caminhões da 
concessionária circulam pela capital baiana e municípios da Região 
Metropolitana de Salvador (RMS), com técnicos para podarem as 
árvores que estão muito próximas da rede elétrica e que amea-
çam provocar interrupção no funcionamento desta. Um projeto de 
Pesquisa & Desenvolvimento da Coelba, executado pelos Institutos 
Lactec e a Feergs, está criando uma tecnologia para fazer com que 
essa atividade possa ser realizada sem risco, com menos custos e 
de forma mais ágil. 

Isso será possível através do desenvolvimento de um braço robótico 
integrado a um caminhão e operado por um técnico, através de um 
controle remoto (joystick), que fará o trabalho de poda que o eletri-
cista realiza hoje em dia. A tecnologia busca garantir a confiabilidade 
da rede e diminuir uma grande parcela de gastos das distribuidoras 
de energia com manutenção. A estimativa é que, quando estiver em 
operação plena, essa nova tecnologia proporcione uma redução de 
até 40% nos custos operacionais.

Essa solução vai possibilitar, por exemplo, que as 
equipes que realizam esta atividade e que deman-
dam hoje dez profissionais passem a contar com 
apenas três funcionários envolvidos: um responsável 
pela operação através de um radiocontrole sem fio, 
e outros dois pela sinalização do local e trituração 
dos galhos, através de um equipamento embutido no 
mesmo caminhão. 

O projeto, que foi iniciado em agosto de 2013 com 
previsão para ser concluído em janeiro de 2017, prevê 
ainda a construção de um sistema para tratamento de 
todos os resíduos descartados durante a poda em 
uma usina de briquetagem. 

“Basicamente já temos todo o conceito de como será 
o caminhão, mas estamos finalizando os detalhes até 
o final do ano para começar a construir o equipa-
mento”, explica o pesquisador da Divisão de Sistemas 
Elétricos do Lactec, Luciano Cavalcante Siebert. 

Antes disso, foram feitas simulações com 20 mode-
los diferentes, que variavam em número, amplitude e 
intensidade de movimentos. Durante as simulações, 
levaram-se em consideração as principais dificulda-
des encontradas pelas equipes na realização do ser-
viço da poda, constatadas durante o levantamento 
em campo.

Os pesquisadores chegaram à conclusão de que um 
equipamento com muitos movimentos seria muito 
complexo de ser manuseado e, ao mesmo tempo, um 
muito simples não seria capaz de atender às necessi-
dades que buscavam. A estrutura será montada em 
um caminhão convencional de 9 metros, e a altura do 
braço chegará a 15 metros.

Após ser feita uma análise dos riscos do equipamento, 
foi escolhido um modelo composto por duas estru-
turas: um braço inferior (posicionador) e um braço 
superior (manipulador). O braço inferior irá executar 
um movimento semelhante ao de um caminhão de 
linha viva em direção ao galho objeto da poda. Já a 
parte superior é que vai efetivamente realizar a poda 
com tesoura ou motosserra. Para auxiliar no traba-
lho, garantindo uma boa visualização dos galhos que 

E Q U I P A M E N T O
P O D A  R O B O T I z A D A
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podem estar em contato com a rede elétrica, haverá 
quatro câmeras no braço robótico e um monitor aco-
plado ao controle remoto exibindo essas imagens. 

“Nessa fase de testes foi elaborado um protótipo em 
escala reduzida, que executa os mesmos movimentos 
do robô. Já desenvolvemos todo o software para fazer o 
controle do robô, falta treinar a equipe”, informa Luciano 
Seibert, acrescentando que, por mais que o grande 
objetivo seja facilitar a utilização, para manusear essa 
nova ferramenta é preciso que ocorra um treinamento 
das equipes que vão operá-la.

Os primeiros testes de laboratório e em campo com 
rede energizada estão previstos para ocorrer em janeiro 
de 2017. “O projeto inicial coloca o grupo Neoenergia na 
frente em robótica para fazer serviços em rede. Pode 
ser importante para outros serviços no futuro, além da 
poda”, avalia o Gerente do Departamento Corporativo 
de P&D da Neoenergia, José Antônio de Souza Brito.

Atualmente, as equipes da Coelba envolvidas no serviço 
de poda trabalham com rede energizada em um cami-
nhão de linha viva. Um eletricista treinado para realizar a 
poda chega perto da linha energizada e usa ferramenta 
manual ou hidráulica para a execução do serviço. Os 
galhos são cortados por outra equipe e levados em um 
caminhão para serem descartados no lixão.

Com a implementação da nova tecnologia, o descarte 
passaria a ser ecologicamente correto e sustentável. 
De acordo com o pesquisador da Feergs, André Luís 
Muller, como o projeto contempla toda a cadeia produ-
tiva, inclui a integração com uma usina de briquetagem, 
que será um lugar específico para onde serão levados 
os galhos e transformados em briquetes, que é uma 
lenha ecológica. 

“Ao invés de descartar a madeira em um local pago, 
se tornaria um produto comercial e ecologicamente 
correto”, afirma Muller. Hoje, todo o resíduo da poda é 
jogado no lixão e tem um custo elevado para a Coelba. 
A medida levaria a uma economia de R$ 112 mil por ano, 
que é o valor gasto com o descarte só em Salvador e 
Região Metropolitana. 

P O D Ã O  G A R R A 
P R O J E T A D O

S E R R A

redes inteligentes 
são usadas para

 aumentar a 
eficiência energética

por Perla Ribeiro | foto Reprodução

Que tal poder monitorar o seu consumo de energia 
elétrica todos os dias, podendo estabelecer metas ou 
até mesmo racionalizar esse consumo? Em breve isso 
será possível no arquipélago de Fernando de Noronha, 
a 545 quilômetros de Recife. É que, até dezembro, as 
unidades consumidoras da ilha vão passar a contar 
com medidores inteligentes, equipamentos que vão 
possibilitar o acesso a todas as informações do con-
sumo de energia diariamente. O acompanhamento em 
tempo real será possível através de um portal na Web, 
que tem previsão de ir ao ar até abril de 2016. 

A iniciativa está dentro de um projeto de Pesquisa 
& Desenvolvimento da Companhia Energética de 
Pernambuco (Celpe), empresa do Grupo Neoenergia, 
que fará a implementação de redes inteligentes em 
Fernando de Noronha. “Este é um conceito onde apli-
camos diversas tecnologias para permitir uma série de 
controles e monitoramentos em tempo real”, explica 
José Aderaldo Lopes, gestor da Unidade de Engenharia 
da Subtransmissão da Celpe e gerente do projeto de 
P&D de Fernando de Noronha. Com um investimento 
total de R$ 17 milhões, o projeto foi iniciado em feve-
reiro de 2012 e tem previsão de ser concluído em 2016.

p&D
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As redes elétricas inteligentes usam a tecnologia da 
informação e a telecomunicação para coletar e tratar 
dados, tais como o comportamento dos fornecedo-
res e consumidores. A pesquisa quer identificar a 
melhor forma de usar essas ferramentas para aumen-
tar a eficiência, a confiabilidade e a sustentabilidade 
da produção e distribuição da eletricidade. Isso vem 
sendo testado através dos recursos tecnológicos de 
automação de rede, de telecomunicações, de medi-
ção e da microgeração distribuída.

De acordo com o gerente corporativo de P&D do 
Grupo Neoenergia, José Antônio Brito, o objetivo é 
conseguir, através dessa pesquisa, que dispositivos 
que já fazem parte da rede normal, como sensores e 
medidores, possam ser usados de forma inteligente 
para oferecer informações que impliquem a melhoria 
da qualidade do fornecimento de energia e redução 
das perdas - eliminando o desperdício e, consequen-
temente, a compra desnecessária de energia. 

A tecnologia das redes inteligentes permite, por 
exemplo, que, em uma situação de interrupção do 
serviço de energia elétrica, o próprio sistema identi-
fique o problema e aponte sua causa, antes mesmo 
de o consumidor acionar a concessionária para recla-
mar. “Isso é possível porque há concentradores no 
transformador que, quando falta energia, vão sinali-
zar. Também há religadores que automaticamente se 

reconfiguram, mudando o formato da rede e fazendo 
com que afete o menor número de consumidores”, 
informa José Aderaldo.

Outra experiência que vem sendo realizada dentro 
desse projeto é o uso de tecnologia de microgeração 
distribuída através de energia solar. Ou seja, o próprio 
consumidor produz parte da energia que ele consome. 
Na fase piloto, o teste será aplicado em três consumido-
res residenciais, dois do poder público - Administração 
Geral de Fernando de Noronha e Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
- e em duas Organizações não Governamentais (ONG) 
- Projeto Tamar e Golfinho Rotador. Todos eles vão usar 
painéis solares fotovoltaicos, que vão injetar na rede 
de distribuição da concessionária o excedente que for 
gerado. “Além da economia de energia, vamos poder 
mostrar através de painéis solares a questão da sus-
tentabilidade”, ressalta o gerente do projeto. 

Também serão realizados testes para avaliar a mobili-
dade através de carros elétricos. Para isso, foi adquirido 
um modelo Kangoo, da Renault. “Queremos verificar 
quanto o veículo gasta de energia, se ele se movi-
menta bem em ladeira e quanto podemos economizar. 
Como a geração em Noronha é através de óleo diesel, 
quanto menos usarmos, melhor para o meio ambiente”, 
defende José Aderaldo.

 

“À  m e d i d a  q u e 
v O c ê  c O l O c a 
O u t r a s  f O n t e s , 
e s tá  r e d u z i n d O 
O  c O n s u m O  d a 
u s i n a  d e  t u b a r ã O, 
q u e  c O n s O m e 
c o m b u s t í v e l  f ó s s i l .”

usado para gerar energia, diversificando com energia 
solar e eólica e também fazendo as pessoas racionali-
zarem o consumo”, propõe Brito. 

A potência instalada em Fernando de Noronha é de 4.5 
MW, mas, até hoje, o consumo máximo demanda 2.7 
MW, registrado no mês de dezembro, quando chega 
ao pico do consumo. Além dessa capacidade instalada 
ainda existe um gerador reserva com capacidade para 
1.4 MW.

A ideia de realizar essa pesquisa em Fernando de 
Noronha, segundo José Aderaldo, surgiu porque, como 
o arquipélago é um ambiente com elevadas restrições 
ambientais, toda essa tecnologia, depois de ser vali-
dada, pode ser implantada no continente, que tem res-
trições menores. “Se a gente valida em Noronha, que é 
um patrimônio ecológico, que abriga um parque mari-
nho, automaticamente pode levar para qualquer lugar 
do país”, explica José Aderaldo.

E como a ideia é reduzir o consumo da energia gerada 
através do óleo diesel, está sendo montado no arqui-
pélago um eletroposto com energia solar, na Usina 
Termelétrica de Tubarão. Também foram construídas 
duas usinas solares de médio porte pela Celpe, dentro 
do Programa de Eficiência Energética da companhia, 
em parceria com a Aeronáutica e o Governo do Estado 
de Pernambuco, com o objetivo de reduzir ao máximo o 
consumo de diesel na ilha. “À medida que você coloca 
outras fontes, está reduzindo o consumo da Usina de 
Tubarão, que consome combustível fóssil. Então você 
reduz o consumo e tem ainda a questão da logística 
para o transporte”, pontua o gerente corporativo de 
P&D do Grupo Neoenergia.  

O consumo de diesel na ilha é de aproximadamente 
11 mil litros por dia para geração de energia. Todo 
esse combustível é transportado em navio de Recife 
para Fernando de Noronha, percorrendo uma distân-
cia de 545 quilômetros. “Demanda uma logística muito 
grande”, avalia José Aderaldo. Com as duas usinas 
solares, a quantidade de diesel que deixa de ser con-
sumido é da ordem de 500 mil litros por ano.

No Brasil, o consumo per capita é de 100 a 150 Kwh 
na classe residencial. Na ilha, a média de consumo 
residencial é de 467 Kwh. “Há margem para otimizar 
esse consumo, fazendo com que reduza o combustível 
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solução eficaz 
para casos de 
derramamento 
de derivado de 
petróleo no mar

por Yara Vasku

Mantendo o compromisso de desenvolvimento de 
projetos e soluções sociais e ambientalmente respon-
sáveis, a Termopernambuco (Termope), em parceria 
com o Centro de Gestão de Tecnologia e Inovação 
(CGTI), construiu um protótipo móvel para aplicação 
de biossurfactantes para tratamento da água do mar 
contaminada por derivados de petróleo. O objetivo é 
ter uma solução para reduzir os impactos ambientais 
provocados por possíveis derramamentos de subs-
tância tóxica nas vizinhanças da Termope e ao pró-
prio meio ambiente marinho. 

“O projeto consiste em desenvolver um protótipo 
em escala piloto para recuperar a água do mar 
contaminada com petróleo e/ou derivados, com 
auxílio de uma associação de biossurfactantes 

desestabilizadores da emulsão fase aquosa-fase 
orgânica e separação física por meio de flotação por 
ar dissolvido. Em resumo seria agrupar o óleo, pro-
veniente de algum vazamento, que estaria disperso 
no mar, facilitando a sua remoção”, completa Ailton 
Gomes Baptista, gerente de operação e manutenção 
de térmicas do Grupo Neoenergia e um dos respon-
sáveis pelo projeto.

De acordo com Baptista, a empresa investiu neste 
projeto com o intuito de impedir a entrada de água 
contaminada por derramamento de derivado de 
petróleo em seu sistema de captação de água do 
mar, utilizada no sistema de refrigeração da usina. 
Além disso, este tipo de projeto é importante em 
áreas como a do entorno da Termope, vizinhas ao 

p&D

Porto de Suape, onde podem acontecer vazamentos 
de óleo dos navios ou de tanques de combustíveis 
que estão próximos ao mar.

Entre os benefícios, Baptista cita que, com este pro-
jeto, a Termope atende às políticas de preservação 
ambiental, reforça a política de sustentabilidade do 
grupo e tem a oportunidade de oferecer, para a pró-
pria empresa e a comunidade de seu entorno, um sis-
tema de proteção socioambiental, além da redução 
de possíveis perdas de energia por contaminação da 
água de resfriamento. O projeto em sua cadeia de 
inovação gerou três pedidos de patente. 
 
“Apesar de termos apenas um protótipo, os resulta-
dos da experiência foram relevantes. Os testes de 
separação entre água e óleo (derivado de petróleo) 
foram validados pela alta eficiência do processo nas 
câmaras de flotação com auxílio de biossurfactan-
tes. A simulação desses mesmos testes com auxílio 
da fluidodinâmica computacional também auxiliou na 
previsão dessa alta eficiência de separação”, com-
pleta o gerente.

o projEto – A empresa vem trabalhando no 
desenvolvimento de uma tecnologia de aplicação de 
surfactantes de origem microbiana e biodegradáveis 
na contenção e degradação de resíduos de deriva-
dos de petróleo como solução para evitar danos à 
unidade da Termope. O projeto tem como objetivos 

produzir biossurfactantes em meios de baixo custo, for-
mulados com resíduos industriais em grandes quan-
tidades, utilizando biorreatores; desenvolver um pro-
tótipo em escala piloto para recuperar a água do mar 
contaminada com petróleo e/ou derivados, com auxílio 
de uma associação de biossurfactantes desestabiliza-
dores da emulsão fase aquosa-fase orgânica e separa-
ção física por meio de flotação por ar dissolvido. 

Surfactante é uma palavra derivada da contração da 
expressão surface active agent, termo que significa, 
literalmente, agente de atividade superficial. O surfac-
tante é um composto caracterizado pela capacidade 
de alterar as propriedades superficiais e interfaciais 
de um líquido. O termo interface denota o limite entre 
duas fases imiscíveis, enquanto o termo superfície 
indica que uma das fases é gasosa. Outra propriedade 
fundamental dos surfactantes é a tendência de formar 
agregados chamados micelas que, geralmente, se 
formam a baixas concentrações em água. A concen-
tração mínima na qual se inicia a formação de micelas 
chama-se Concentração Micelar Crítica (CMC), sendo 
esta uma importante característica de um surfactante. 
Estas propriedades tornam este composto adequado 
para uma ampla gama de aplicações industriais, envol-
vendo detergência, emulsificação, lubrificação, capaci-
dade espumante, capacidade molhante, solubilização e 
dispersão de fases. Quando o surfactante é produzido 
por um microrganismo é chamado biossurfactante.
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Sistema de ar condicionado que não 

utiliza energia elétrica, o Earth, Wind 

& Fire (Terra, Vento e Fogo), será utili-

zado em hotel de Amsterdã em 2017. 

O condicionamento de ar vai custar 

em torno de US$ 15 milhões.

Fonte: Eco D 

A Coelba doou oito equipamen-

tos de análise laboratorial para a 

Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS) no dia 19 de 

fevereiro. A doação teve o obje-

tivo de contribuir para a forma-

ção acadêmica e prática dos 

alunos, além de permitir novas 

pesquisas sobre a utilização do 

gás de esgoto para geração de 

energia. 

Foto: Lula Photo

Estão abertas as inscrições para 

a capacitação oferecida gratuita-

mente pelas distribuidoras do Grupo 

Neoenergia – Celpe, Coelba e 

Cosern – para educadores do Ensino 

Fundamental II e do Ensino Médio na 

Metodologia Energia que Transforma, 

desenvolvida pela Fundação Roberto 

Marinho/Canal Futura, em parceria 

com o Procel/Eletrobras. O objetivo é 

formar educadores em Pernambuco, 

na Bahia e no Rio Grande do Norte 

para mobilizarem seus alunos e comu-

nidade escolar a favor do uso cons-

ciente dos recursos naturais e do 

combate ao desperdício de energia 

como forma de preservação do meio 

ambiente.

A Internet das Coisas  (IoT - The Internet of Things) é uma rede de dados que 

integra e controla eletrodomésticos, veículos, edifícios, entre  outros. A imple-

mentação deste conceito inclui a natureza complexa dos diferentes compo-

nentes desse sistema. Os cinco componentes da Internet das Coisas são:

Através desse novo conceito, muita energia tem sido economizada 
nos Estados Unidos.
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