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Sob o sol de Noronha

Aulas de energia Energia com cidadania Reciclar para economizarDiversão,
conscientização e arte

Eficientização de prédios 
públicos e instituições

Uma energia que
acolhe a todos

Novos empreendimentos 
apostam em tecnologia 
que converte luz do sol 

em eletricidade

SOLANGE RIBEIRO

Diretora Presidente Adjunta

Atitudes são discursos silenciosos. Verbalizam muito sobre o que somos e o que pensa-
mos. O estímulo ao uso eficiente da energia revela a preocupação com o que é susten-
tável. A produção energética, a partir de fontes renováveis, evidencia o cuidado com a 
preservação ambiental. 

Controlada pelo Grupo Iberdrola, a Neoenergia aposta em um modelo de negócio limpo, 
confiável e que incentiva, por meio do Programa de Eficiência Energética, regulado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 13,9 milhões de clientes a utilizar racional-
mente os recursos energéticos.

Entre a geração e o consumo de energia, prevalecem iniciativas comprometidas com os 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) estabelecidos pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). São duas pontas do setor elétrico unidas pela sustentabili-
dade, nas quais se destacam os esforços no fornecimento de energia acessível e não 
poluente (Objetivo 7) e combate às mudanças climáticas (Objetivo 13). A propósito, na 
Neoenergia o compromisso com o cumprimento dos ODS é reforçado por uma Política 
contra Mudanças Climáticas que estabelece princípios básicos de atuação para reduzir 
gradualmente a intensidade das emissões de gases de efeito estufa.
 
Bem mais que o simples conceito de economizar energia, as ações de eficiência ener-
gética têm o poder de estimular potencialidades e transformar realidades, em nome da 
preservação dos recursos naturais e da mitigação de impactos ambientais para gerações 
futuras. Em sua essência, os projetos desenvolvidos pela Neoenergia incentivam a redu-
ção do consumo energético, inibindo a emissão de gases de efeito estufa provenientes 
da geração de energia. Em 2018, as iniciativas de eficiência energética promovidas pelas 
distribuidoras Coelba, Celpe, Cosern e Elektro proporcionaram uma redução no consu-
mo de energia de 47.744 MWh/ano, o que representa uma diminuição nas emissões de 
mais de 3.500 toneladas de CO2 Equivalente (tCO2e). 

A sustentabilidade, por meio do uso eficiente da energia, também se faz presente ao ade-
quar o valor da fatura ao orçamento doméstico, principalmente das famílias classificadas 
como baixa renda. Como empresa ambientalmente responsável, a Neoenergia continua 
a concentrar seus esforços no desenvolvimento de geração de energia a partir de fontes 
renováveis e em inovação, adotando tecnologias mais eficientes e menos intensivas na 
emissão de CO2e. O intuito é atingir a neutralidade de carbono até 2050 e, dessa forma, 
assegurar o alinhamento estratégico da corporação aos objetivos do Acordo de Paris, fir-
mado em 2015. Em números, 84,5% da capacidade instalada de geração de energia da 
Neoenergia são provenientes de fontes renováveis como as matrizes hidráulica e eólica. 

Em meio ao processo de transição energética, a empresa vem ampliando fortemente os 
investimentos em energia renovável. Um exemplo é a recém-inaugurada Usina Hidrelétri-
ca Baixo Iguaçu, no Paraná, empreendimento com 350 megawatt de capacidade instala-
da que está produzindo energia para atender um milhão de brasileiros. Além da geração 
hidráulica, a principal aposta vem da energia produzida a partir da força dos ventos. São 
17 parques eólicos em pleno funcionamento. Outros 15 estão sendo construídos no 
Complexo Eólico da Paraíba, nas imediações do município de Santa Luzia, e passam a 
operar entre 2022 e 2023. Em absoluto, quando se trata de sustentabilidade, os fins não 
justificam os meios! 

Não se pode conceber a produção e o consumo de energia à custa de danos e desequi-
líbrios ambientais. Nesse contexto, a Neoenergia e suas empresas seguem uma trajetória 
rumo a uma economia de baixo carbono, gerando riqueza e crescimento com respeito 
ao meio ambiente. Boa Leitura! 



Sob o sol de Noronha

Formado por 21 ilhas, o arquipélago de Fernando de 
Noronha é um dos pontos turísticos mais desejados 
do mundo. Em pesquisa realizada pelo site TripAdvi-
sor com viajantes de diferentes países, teve uma de 
suas praias, a Baía do Sancho, eleita a mais bonita do 
planeta. Comprometida em colaborar com o equilíbrio 
entre a estrutura necessária para receber os visitantes 
e a preservação de toda essa exuberância natural, o 
arquipélago ganhou duas importantes aliadas com a 
instalação da Usina Solar Noronha I em julho de 2014 
e da Usina Solar Noronha II em 2015. Ambas contri-
buem para a preservação ambiental e a sustentabilida-
de do paraíso ecológico.

NORONHA I

A Usina Solar Noronha I fica em um terreno de seis 
mil m² pertencente ao Comando da Aeronáutuca e é 
composta por 1.644 painéis de silício policristalino. A 
estrutura, que recebeu investimentos de R$ 4 milhões, 
tem potência instalada de 400 kWp (quilowatt-pico), 
gerando aproximadamente 600 MWh ao ano, cerca 
de 4% do consumo da ilha. “Isso é apenas o início. A 
energia renovável é uma complementação na geração 
de energia elétrica que, até então, era feita apenas por 
uma térmica a diesel. Por ser um sistema isolado, a 
ilha ainda depende de outras fontes de energia”, afir-
ma Solange Ribeiro, Diretora-Presidente Adjunta do 
Grupo Neoenergia. 

Os benefícios para a preservação ambiental são sig-
nificativos. A utilização da energia solar, apenas como 
primeira usina, reduziu em 200 mil litros o consumo de 
óleo diesel por ano, que evita uma emissão de mais 
de 450 t CO2e. “A inserção de fontes renováveis na 
matriz energética da ilha é, sem dúvida, uma impor-
tante contribuição ao meio ambiente e à preservação 
ambiental do paraíso ecológico”, destaca Solange Ri-
beiro. Depois de um ano da sua instalação, a usina foi 
doada ao Governo Federal, o que por sua vez gera 
uma economia superior a R$ 100 mil ao ano aos co-
fres públicos, referente ao consumo de energia.
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“A inserção de 
fontes renováveis 
na matriz 
energética da ilha 
é, sem dúvida, 
uma importante 
contribuição ao 
meio ambiente 
e à preservação 
ambiental do 
paraíso ecológico 
Solange Ribeiro,
Diretora Presidente Adjunta
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NORONHA II

Dando continuidade às ações, a Celpe em parceria com o go-
verno de Pernambuco, também através do Programa de Efi-
ciência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), instalou no arquipélago uma segunda 
unidade solar fotovoltaica. Para isso, contou-se também com 
o apoio técnico de agências internacionais de fomento, como 
a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Inter-
nacional (USAID), que participou da primeira usina, e a Agên-
cia de Cooperação Alemã (GIZ), que contribuiu com as duas 
usinas.

 O projeto, com investimento de R$ 5,5 milhões, gera cerca de 
700 MWh ao ano e conta com uma planta de geração que utiliza 
1.836 módulos de silício policristalino instalados em uma área de 
concreto de 8 mil m², pertencente ao Governo do Estado, utilizada 
para captação de águas pluviais. Após o período de implanta-
ção, a Usina Solar Noronha II tornou-se propriedade do Governo 
de Pernambuco e a energia gerada é utilizada para compensar o 
consumo das unidades da administração estadual no arquipélago.

A energia gerada na unidade será compensada no consumo dos 
prédios públicos estaduais, assim como acontece com a primei-
ra usina, implantada na unidade consumidora do Comando da 
Aeronáutica. Aproximadamente 65% da eletricidade utilizada nos 
prédios públicos da administração da ilha é fornecida pela Noro-
nha II.

Na prática, as unidades de conversão de radiação solar em ener-
gia elétrica funcionam de forma integrada à rede de abastecimen-
to de Fernando de Noronha. De acordo com a gerente de Eficiên-
cia Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas, tudo 
o que não for consumido no local da usina será injetado automa-
ticamente no sistema que atende ao arquipélago e registrado no 
medidor para compensação de outras unidades consumidoras 
da administração da ilha.

O funcionamento pleno das duas usinas resulta não apenas em 
9% do consumo total de energia da ilha – energia essa 100% 
renovável, mas também na economia de 400 mil litros de Diesel 
por ano na termoelétrica de Tubarão, principal responsável pelo 
abastecimento de energia em Fernando de Noronha. Além de 
impactar na complexa logística que garante a chegada do com-
bustível ao arquipélago, a substituição parcial da fonte geradora 
de eletricidade evita a emissão de mais de 900 tCO2e pela quei-
ma do diesel.

Além de todas as ações de eficiência energética realizadas, segundo 
Solange Ribeiro, a Celpe mantém estudos de iniciativas que contri-
buem cada vez mais com a preservação ambiental do arquipélago. 
“O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Celpe e do 
Grupo Neoenergia, por meio de diversos projetos, busca soluções 
para tornar nossa operação na ilha cada vez mais eficiente como a 
implantação de redes elétricas inteligentes, instalação de sistema de 
armazenamento de energia para ampliar a inserção de renováveis e 
utilização de veículos elétricos”, finaliza.
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RELAÇÃO ANTIGA

A instalação das usinas solares é mais uma das 
ações de eficiência energética realizadas pelo 
Grupo Neoenergia em Noronha. Presente na ilha 
através da Companhia Energética de Pernambu-
co (Celpe), o grupo realiza, desde 2003, progra-
mas sobre o uso racional e eficiente da energia, 
disseminados por meio de projetos educacionais 
direcionados a crianças, professores e moradores. 
Nos últimos anos, também foram feitas doações 
de geladeiras e lâmpadas fluorescentes a comu-
nidades de baixa renda, além da instalação de 
sistemas de aquecimento solar nas pousadas da 
ilha, visando a diminuição de energia. “Em 2012, 
também foi feita a substituição de equipamentos 
de iluminação e condicionadores de ar em prédios 
e áreas públicas. O projeto recebeu recursos da 
ordem de R$ 500 mil e garante uma economia 
de 110 MWh ao ano, com redução de demanda 
na ponta de 34,4 kW”, completa Solange Ribeiro.

ESPAÇO INTERATIVO E VÍDEOS
Além de assistir a vídeos sobre os princípios da ge-
ração solar fotovoltaica e eficiência energética em 
telas de vídeo wall com 2m de largura por 1m de 
altura, os participantes aprendem ainda mais inte-
ragindo com as maquetes virtuais e brincando com 
o jogo Mega Quiz, em dupla ou individualmente, 
pelo sistema touch screen.

SIMULAÇÃO DE GERAÇÃO SOLAR
No simulador de geração, o visitante é convidado 
a interagir fisicamente com a imagem do Sol e, 
dependendo da posição colocada, o astro emitirá 
mais ou menos luz. Essa simulação é demonstrada 
a partir da imagem real da Usina Solar Noronha II, 
apresentada em tela de 47”, e um medidor simula-
rá a energia gerada nela. Para tornar a experiência 
ainda mais interativa e memorável, a luz de todo o 
ambiente é controlada por esta máquina. Em para-
lelo, informações correlatas serão exibidas em tela 
e em áudio.

REALIDADE VIRTUAL
Por fim, os participantes (até dez por vez) entram 
em uma viagem de 360º pela Usina Solar Noronha II 
utilizando os óculos Rift, equipamento que permite 
que o visitante olhe para todos os lados e interaja 
com o ambiente apenas movimentando a cabeça. 
Ao longo do trajeto, todas as informações pertinen-
tes à usina são disponibilizadas por meio de ilustra-
ções e áudio, com foco na eficiência energética e 
na educação ambiental.

SERVIÇO

Aulas de Energia
Espaço Usina Solar Fernando de Noronha

Horário de funcionamento: De terça-feira a 
domingo, das 14h às 19h. As visitas são 
pré-agendadas e poderão ser realizadas 
através do telefone: (81) 9 9507 4308.

Entrada gratuita.

Local: Usina Tubarão - Alameda do Boldró, 
s/nº Fernando de Noronha – PE.

CONHEÇA A DINÂMICA DAS PRINCIPAIS 
ATRAÇÕES DO PROJETO AULAS DE 
ENERGIA – ESPAÇO USINA SOLAR 
FERNANDO DE NORONHA
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CENTRO DE VISITAÇÃO EM NORONHA II

Diante dessa realidade e com o objetivo de tornar esse pa-
raíso ainda mais sustentável, o Grupo Neoenergia inaugurou 
na ilha o projeto Aulas de Energia, para informar sobre o uso 
racional de energia e geração sustentável.

Segundo Virginia Forte, supervisora de Eficiência Energética 
da Neoenergia, o projeto interativo tem como público-alvo, 
principalmente, estudantes, moradores da ilha e turistas. “A 
ideia é difundir para a sociedade os conceitos básicos de efi-
ciência energética e energias renováveis por meio de soluções 
interativas, proporcionando aos visitantes o contato com a 
tecnologia de energia solar fotovoltaica”, explica Virginia.

O centro de visitação, que surpreende principalmente a turma 
mais jovem, já habituada com o uso de novas tecnologias, dis-
põe de um espaço composto com ferramentas de última gera-
ção, como as maquetes virtuais em telas touch screen (sensí-
veis ao toque), os óculos de realidade virtual para serem usados 
durante visita à Usina Solar Noronha II (tecnologia Rift), ou ainda 
os jogos educativos que vão promover o aprendizado.

O projeto, que contou com investimento total de R$ 500 mil 
do programa de Eficiência Energética da Companhia Energé-
tica de Pernambuco (Celpe), regulado pela Agencia Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), foi desenvolvido em parceria com 
a empresa Mediateam Comunicação Digital.
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Eficientização de prédios
públicos e instituições

A tecnologia LED (sigla em inglês para Li-
ght Emitting Diode) tornou-se uma aliada 
das distribuidoras da Neoenergia, Coelba, 
Celpe, Cosern e Elektro, para eficientizar os 
sistemas de iluminação de hospitais públi-
cos nos estados onde o grupo atua: Bahia, 
Rio Grande do Norte, Pernambuco e São 
Paulo. Além de mais eficientes, as lâmpa-
das com essa tecnologia têm menor impac-
to ambiental.

A substituição de lâmpadas ineficientes por 
LED é um trabalho cooperativo entre as dis-
tribuidoras da Neoenergia, executado com 
recursos oriundos do Programa de Eficiên-
cia Energética (PEE), regulado pela ANEEL. 
As concessionárias doam às instituições o 
diagnóstico energético, os projetos execu-
tivos, os equipamentos e ainda disponibili-
zam a mão de obra necessária para implan-
tação do projeto.

Entre 2018 e junho de 2019, foram subs-
tituídas 72.600 lâmpadas ineficientes (fluo-
rescentes ou incandescentes) por LED em 
prédios do poder público. Foram contem-
plados hospitais das redes municipal, esta-
dual e federal desses quatro estados den-
tro do Projeto de Eficientização em Prédios 
Públicos da Neoenergia. Com as ações até 
o final de 2019, a estimativa é de que a eco-
nomia de energia gerada com esse projeto 
chegue a 4.000 MWh por ano deixando de 
emitir aproximadamente 300 tCO2e.

No Rio Grande do Norte, foram substituídas 
cerca de 13 mil lâmpadas. Sete hospitais da 
capital já colhem os frutos dessa ação. São 
eles: o Hospital Walfredo Gurgel (o maior do 

SANTA CASA ITAPEVA
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estado), o Pronto Socorro Clovis Sarinho, o 
Hospital da Polícia Militar e o Hospital Uni-
versitário Onofre Lopes, da UFRN.

Além da substituição das lâmpadas ineficien-
tes, projetos de Eficiência Energética atuam 
em outros usos finais, tais como climatiza-
ção, energia solar fotovoltaica e o aqueci-
mento solar térmico de água. Diversas uni-
dades consumidoras situadas na área de 
concessão do Grupo Neoenergia já se be-
neficiam de novos e eficientes sistemas.

O supervisor de Eficiência Energética da 
Neoenergia, Daniel Sarmento, reforça que 
as medidas de eficiência energética em edi-
ficações são importantes tanto do ponto de 
vista econômico quanto ambiental. “O foco 
é em equipamentos que consomem muita 
energia, como iluminação, climatização e 
aquecimento de água. Estas ações trazem 
grandes benefícios não só para a redução da 
conta de energia da edificação, como para 
a sociedade, pois, ao reduzir a demanda de 
recursos energéticos, aliviamos os sistemas 
de geração e transmissão de energia elétrica 
e contribuímos para reduzir o investimento 
em geração de energia, além de preservar o 
meio ambiente”, destacou.

Em Salvador, foram investidos R$ 3,7 milhões 
na eficientização de uma entidade assisten-
cial – a Mansão do Caminho, obra social que 
atende, principalmente, crianças órfãs – e de 
três prédios públicos, onde os maiores inves-
timentos foram destinados à requalificação 
das centrais de ar condicionado do Hospital 
Geral do Estado (HGE), do Hospital Roberto 
Santos e do Teatro Castro Alves.

SANTA CASA ITAPEVA

COUNTRY CLUB OLINDA PIEDADE
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SESI RIO CLARO

“O foco é em 
equipamentos 
que consomem 
muita energia, 
como iluminação, 
climatização e 
aquecimento de água
Daniel Sarmento,
Supervisor de Eficiência
Energética da Neoenergia

Já em Pernambuco, a ação em parceria com 
a Secretaria da Administração de Pernam-
buco (SAD), tem como objetivo estimular a 
gestão eficiente do uso da energia no serviço 
público como forma de redução de custos e 
promoção da sustentabilidade.

O programa contemplou os hospitais da 
Restauração (HR) e dos Servidores do Es-
tado (HSE), a Fundação de Hematologia e 
Hemoterapia (Hemope), a Agência Estadual 
de Tecnologia da Informação (ATI), a Escola 
Santos Dumont e a Escola Técnica Professor 
Agamenon Magalhães (Etepam). Outra uni-
dade importante é o Hospital da Aeronáutica 
do Recife (HARF), que é de responsabilidade 
do governo federal. O valor total do investi-
mento foi de R$ 4 milhões e, ao todo, foram 
instaladas 17 mil lâmpadas de LED, 400 con-
dicionadores de ar tipo janela e um chiller de 
150 TR. 

Em São Paulo, foi realizado o projeto do 
novo sistema de iluminação na APAE de Ta-
tuí, interior de São Paulo. Com a mudança, a 
instituição obteve uma redução de 30% no 
consumo de energia elétrica e 454 lâmpadas 
ineficientes foram substituídas por lâmpadas 
de LED. “A nova iluminação é considerada 
mais econômica e eficiente, isso trará muitos 
benefícios”, afirma Daniela Freitas, superviso-
ra de Eficiência Energética da Elektro.

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, 
também no interior de São Paulo, foi bene-
ficiada com a substituição de 5.368 pontos 
de iluminação menos eficiente por lâmpadas 
de tecnologia LED. O centro cirúrgico, a ma-
ternidade, a pediatria, a sala de Raios-X e a 
UTI já estão com a nova iluminação. Esses 
projetos foram selecionados na Chamada 
Pública promovida pela Elektro, em 2016, na 
qual as instituições apresentam propostas de 
modernização dos sistemas de uso de ener-
gia elétrica dos seus edifícios.

Com a eficientização dos prédios públicos e 
instituições, citados na matéria,  foi possível 
uma redução de consumo em 20.500 MWh/
ano, mais de 5.800 substituições de lâmpa-
das ineficientes por LED e uma redução da 
emissão de aproximadamente 1.500 tCO2e.

COUNTRY CLUB OLINDA - PIEDADE
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A utilização da energia fotovoltaica para a geração de eletri-
cidade vem sendo incentivada no país em obras públicas e 
privadas. Enquanto o governo federal tem realizado leilões de 
Reserva, na construção civil, sustentabilidade e inovação tec-
nológica são os maiores motivos pelos quais as empresas têm 
optado por essa solução.

Caracterizada por converter energia solar em eletricidade atra-
vés dos fótons presentes na luz do sol, a energia fotovoltaica 
é obtida a partir da movimentação de elétrons excitados com 
o auxílio de um material semicondutor instalado em painéis. 
Segundo o professor da Universidade Federal de Santa Cata-
rina e pesquisador em energia solar, Ricardo Ruther, o semi-
condutor mais utilizado é o silício, elemento mais abundante 
na Terra depois do oxigênio. “A energia gerada dessa forma 
é limpa, sem ruído e de fonte renovável. Além disso, os gas-
tos para gerar energia fotovoltaica em um empreendimento 
já têm custos comparáveis com a energia convencional, que 
o consumidor residencial compra de sua distribuidora local”, 
defende o pesquisador.

Primeira arena esportiva da América Latina a utilizar a tecnolo-
gia, o Estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu), em Sal-
vador (BA), recebeu em 2012 o projeto Pituaçu Solar, com 
instalação de um sistema fotovoltaico de 400 kWp de potên-
cia na cobertura e nos estacionamentos. Os painéis solares 
geram aproximadamente 600 MWh/ano e proporcionam uma 
economia superior a R$ 200 mil por ano, segundo o gover-
no estadual, responsável pela gestão do equipamento. Além 
disso, promove a redução de 44 tCO2e. Ainda no Nordeste, 
outro estádio de futebol aproveitou a radiação solar para in-
vestir na sustentabilidade: a Itaipava Arena Pernambuco, que 

recebeu a primeira usina de geração de energia fotovoltaica 
do estado, com capacidade suficiente para gerar 1.500 MWh 
por ano – o equivalente ao consumo de seis mil habitantes ou 
até 30% da energia utilizada pelo estádio, evitando a emissão 
de aproximadamente 100 tCO2e. São mais de 3,6 mil pai-
néis solares que convertem a radiação do sol em eletricidade, 
com adequação por inversores. A energia produzida é entre-
gue ao sistema elétrico do estádio e o que não é consumido 
pela arena segue para a rede de distribuição da Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe). Outra vantagem da utiliza-
ção dessa tecnologia é a redução de perdas energéticas nos 
processos de transmissão ou distribuição, já que o produto é 
produzido e consumido no mesmo local.

Outro empreendimento da capital baiana que passou a ado-
tar a energia fotovoltaica como fonte de eletricidade é a nova 
sede do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da 
Bahia (Sinduscon-BA). “A instituição, como representante da 
Construção Civil, optou por adotar diversos atributos de sus-
tentabilidade e inovação como modelos a serem seguidos 
pelo setor”, explica o projetista de Engenharia de Instalações 
Thales de Azevedo, responsável pelo projeto. Ele destaca 
que uma parceria com a Companhia de Eletricidade da Bahia 
(Coelba), a Universidade Federal de Santa Catarina e a Weg 
permitiu que o Sinduscon recebesse, além dos painéis so-
lares que captam a energia, inversores de frequência WEG, 
incluindo sua instalação e montagem. “Agora, será mais fácil 
a divulgação dessa nova tecnologia disponível no prédio para 
todos os interessados em conhecer seus princípios, desde a 
captação da radiação solar até sua utilização em igualdade de 
condições em relação à energia elétrica fornecida pela con-
cessionária”, comemora.

Novos empreendimentos apostam 
em tecnologia que converte luz do 

sol em eletricidade

“Empresas que 
optam por essa 
fonte têm um 
diferencial no 
mercado e podem 
mostrar esse 
comprometimento 
com um menor 
impacto 
socioambiental
ao conquistar o 
Selo Solar
Paula Scheidt,
Gerente de Projetos
do Instituto Ideal
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COMO FUNCIONA

No prédio do Sinduscon, o sistema foi implanta-
do sobre uma estrutura no terraço superior, onde 
existe um telhado verde e cuja área destina-se à 
realização de eventos de recreação. De acordo 
com Thales de Azevedo, os módulos fotovoltai-
cos são instalados voltados para o norte, “para 
que não fiquem prejudicados por algum eventual 
sombreamento provocado pela própria edifica-
ção ou por vizinhos durante todo o período do 
chamado ensolajamento”. O projetista explica 
que os painéis devem ser montados sobre uma 
superfície plana, para que não sejam deformados 
e como forma de evitar o acúmulo de poeira, fo-
lhas ou outras partículas. “A ideia é que ele fique 
fora do alcance de curiosos, mas com fácil aces-
so para manutenção e limpeza”, descreve.

FACILIDADES

Segundo o profissional, o sistema de geração 
de energia fotovoltaica pode ser implantado em 
qualquer edificação, desde que não exista som-
breamento no local. “De um simples poste de 
iluminação pública até uma indústria ou um gran-
de parque, passando por pequenas residências, 
tudo isso pode receber painéis para a geração de 
energia elétrica por meio do sol”, conta Thales. É 
possível, inclusive, armazenar a energia fotovol-
taica em baterias, mas, segundo o professor Ri-
cardo Ruther, “o mais sensato é injetá-la na rede 
elétrica da distribuidora” para que edificações 
vizinhas possam aproveitá-la. “Você ainda pode 
acumular um crédito em energia para ser utilizado 
à noite, por exemplo”, sugere.

VANTAGENS E DESVANTAGENS

A energia obtida através de painéis fotovoltaicos é 
considerada renovável e inesgotável. “É, em ver-
dade, a maior fonte de energia disponível do pla-
neta”, considera Azevedo, ao argumentar que a 
energia fotovoltaica não gera passivos ambientais 
e não emite poluentes. “E o Brasil possui grandes 
reservas de silício, que é o principal componente 
dos painéis”, completa. No entanto, alguns em-
pecilhos ainda atrasam a disseminação da tecno-
logia no país. “As tecnologias de armazenamento 
da energia fotovoltaica em baterias ainda não têm 
as melhores soluções. Mas, se eles forem implan-
tados em uma zona remota, não atendida pelas 
concessionárias de energia elétrica, o investimen-
to será altamente rentável. Além disso, os gran-
des centros de pesquisa de todo o mundo estão 
voltados para a busca de métodos de armazena-
mento mais eficientes”, pondera.

NAS ESCOLAS

Entendendo que a escola é também um lugar para disseminar 
e fomentar o uso consciente de energia elétrica e também a 
geração de energia por meio de fontes renováveis, a Celpe pro-
porcionou às instituições de ensino pernambucanas ações de 
eficientização energética.

No Grande Recife, quatro escolas públicas foram beneficiadas 
com a instalação das usinas fotovoltaicas. No total, o Programa 
de Eficiência Energética substituiu 830 lâmpadas e 23 condi-
cionadores de ar nas unidades de ensino. Considerando-se a 
implementação de todas estas ações em conjunto, houve uma 
redução de consumo de, aproximadamente, 35%. Integradas 
ao projeto de eficientização, as usinas solares resultam numa 
economia de, aproximadamente, 113 MWh/ano deixando de 
emitir em torno de 8 tCO2e.

“Além da melhoria das condições de conforto proporcionadas 
pelo projeto, o valor proveniente da redução da conta é conver-
tido em outros benefícios ofertados pelas escolas aos alunos”, 
salienta Daniel Sarmento, supervisor de Eficiência Energética da 
Neoenergia. O objetivo principal é que estudantes e professo-
res multipliquem os conteúdos e criem hábitos de economia de 
energia que possam ser reproduzidos em toda a sociedade.

Fachada da Escola 
Assis Chateaubriand

Fachada da Escola 
Alzira da Fonseca Breuel

Módulos fotovoltaicos da 
Escola Assis Chateaubriand

Módulos fotovoltaicos da 
Escola Alzira da Fonseca Breuel
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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 proje-
to que tem apoio do Grupo Neoenergia.

O investimento é da ordem de R$ 2,2 milhões, através dos Programas de Eficiência 
Energética das distribuidoras da empresa, regulado pela ANEEL. A parceria entre 
o maior grupo de energia do Nordeste e o artista Carlinhos Brown foi firmada em 
março de 2017, no 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 quadrinhos, jogo impresso, web série 
e game gratuito para smartphones e internet, foi desenvolvida pela empresa Candyall 
Entertainment, comandada por Brown, e é aplicada nos projetos educacionais das 
distribuidoras  Coelba, Celpe, Cosern e Elektro. Além disso, foram realizadas oficinas 
de animação e show musical e educativo na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande 
do Norte e no interior de São Paulo. O projeto chega às escolas através das unidades 
móveis e outras frentes de trabalho da Neoenergia.

Segundo Carlinhos Brown, um dos objetivos é trazer para o universo infantil um tema 
adulto, que é o consumo racional de energia. Tudo isso de uma forma lúdica, fácil, 
acessível, aliada ao uso das novas tecnologias, extremamente presentes no dia a 
dia da garotada. “Uma comunicação com essa qualidade só seria possível vindo 
do interesse especial do Grupo Neoenergia de comunicar um fato que é corriqueiro 
nas nossas comunidades, que é a criança se acidentando à toa porque não teve 
uma instrução adequada, que empinando pipa ou arraia perto da rede elétrica, pode 
acabar tomando choque, tendo problemas seríssimos. Então, esses personagens 
estão sendo utilizados para orientar 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.

“Esses personagens 
estão sendo 
utilizados para 
orientar 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
Carlinhos Brown
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A educação é um dos focos de atuação do Gru-
po Neoenergia. Os projetos educativos da área 
de eficiência energética das distribuidoras Coel-
ba, Celpe, Cosern e Elektro já impactaram, dire-
tamente, mais de 1,6 milhão de pessoas nos es-
tados da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande 
do Norte e de São Paulo.

De acordo com Brown, Paxuá e Paramim nasce-
ram com o desejo simples de que as histórias do 
Brasil sejam contadas e ligadas a temas impor-
tantes para a manutenção dos recursos naturais. 
“São dois índios que vieram para contar as histó-
rias do Brasil, nossas lendas e, claro, contar no-
vas e modernas tradições. O Brasil é um grande 
consumidor de fantasias. Havia necessidade de 
que alguma linguagem fosse além da presença 
do educador dos bairros”, justificou o artista.

O Grupo Neoenergia venceu o Prêmio ODS Pac-
to Global 2019 na categoria Parcerias/Grandes 
Empresas com o case Ações Educativas de Efi-
ciência Energética, através do projeto Festival Tô 
Ligado na Energia e da parceria com Carlinhos 
Brown na utilização dos personagens infantis 
Paxuá e Paramim.
O objetivo do prêmio é valorizar o que já vem 
sendo desenvolvido e sensibilizar mais empresas 
para atuarem de acordo com os ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável) e às ações ali-
nhadas à agenda global de sustentabilidade.

O case foi apresentado em Nova Iorque, duran-
te o SDGs in Brazil, evento que reúne histórias 
bem-sucedidas na implementação de ODS na 
estratégia de negócio das empresas brasileiras.  
A realização é da Rede Brasil do Pacto Global, 
iniciativa da ONU. Esta foi a primeira edição do 
prêmio e a Neoenergia concorreu com 800 ins-
critos. Na fase final foram escolhidos 36 finalistas 
e 13 saíram vencedores.

“Trabalhar pela educação das nossas crianças 
no combate ao desperdício de energia elétrica 
e a preservação do meio ambiente é nosso foco 
nesses projetos, e é muito bom ser reconhecido 
através de um prêmio dessa relevância.  Deve-
mos sentir orgulho do legado que estamos cons-
truindo! ”, comemora Ana Mascarenhas, gerente 
de Eficiência Energética da Neoenergia

A IDEIA É QUE OS PEQUENOS SE 

TORNEM AGENTES MULTIPLICADORES DE 

CONTEÚDO, GARANTINDO UM CONSUMO 

SEGURO, EVITANDO ACIDENTES E 

TRAZENDO UMA ATITUDE SUSTENTÁVEL 

ÀS GERAÇÕES FUTURAS.
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Educar para transformar. É esse o propósito do projeto 
Aulas de Energia, uma iniciativa do Grupo Neoenergia, 
que por meio do Programa de Eficiência Energética de 
suas distribuidoras, regulado pela ANEEL, transmite, de 
forma lúdica e educativa, informações sobre a história da 
energia, os princípios da eletricidade e do uso racional e 
seguro da  energia elétrica. 

Em três estados da região nordeste – Bahia, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte, estão instalados os Centros de 
Visitação do projeto, espaços que contam com experi-
mentos, maquete virtual, jogos temáticos, simuladores de 
geração de energia e muito mais. 

BAHIA

Em Salvador, está situado o Museu da Energia, local que 
reúne cerca de 50 experimentos que utilizam a energia 
elétrica e eletromagnetismo entre outros, além de abrigar 
também o ‘Memorial da Energia Elétrica’, espaço que traz 
a história da energia e da Companhia de Eletricidade do 
Estado da Bahia (Coelba).
A cidade também conta  com o Espaço Usina Solar Pi-
tuaçu, localizado no Estádio Governador Roberto San-
tos (Pituaçu), onde os visitantes têm a oportunidade de 
aprender sobre a geração solar fotovoltaica, bem como 
conhecer na prática uma usina geradora e as tecnologias 
utilizadas nesse tipo de geração através de vídeos, pai-
néis informativos e simuladores.

RIO GRANDE DO NORTE

O Espaço Ecoposto Energia Eólica, localizado em Ma-
xaranguape, Litoral Norte Potiguar, oferece aos alunos, 
professores e interessados um passeio pelo parque eó-
lico, com o objetivo de apresentar a tecnologia usada 
nos aerogeradores e através de monitores explicar  ao 
público os diferentes processos de produção de ener-
gia, a responsabilidade no uso da energia no cotidiano 
e os avanços gerados por fontes de energia renováveis. 

Aulas de Energia

Para promover uma reflexão mais profunda e desenvolver 
opiniões e críticas construtivas sobre o tema, ao final do 
passeio, rodas de ideias entre os visitantes e os instruto-
res são formadas, despertando a conscientização sobre 
comportamentos de consumo e seus impactos ao nosso 
meio ambiente.

PERNAMBUCO

O projeto Aulas de Energia conta, também, com o Espa-
ço Usina Solar São Lourenço da Mata (Arena Pernambu-
co), que proporciona aos visitantes o conhecimento so-
bre a geração solar fotovoltaica, os conceitos de energias 
renováveis e a preservação dos recursos naturais. Além 
de um tour pela estação de monitoramento e gestão do 
sistema da usina solar em um ambiente de interatividade 
com displays e vídeos educativos.

Em Fernando de Noronha, o visitante  tem a chance de 
participar de uma simulação que tem como foco o Sol. O 
visitante pode ver de perto a simulação da energia gerada 
pela Usina Solar Noronha II. Outras atrações interativas 
como a viagem 360 graus pela Usina, utilizando o óculos 
Rift, e a  simulação de diferentes formas de produção de 
energia também fazem parte do Espaço. 

Além dos Centros de Visitação, o Aulas de Energia con-
ta com unidades móveis, um caminhão itinerante que 
se transforma em uma sala de aula climatizada. Com 
recursos tecnológicos avançados, como iluminação cê-
nica, vídeos e maquetes, onde os professores, alunos e 
a sociedade são sensibilizados quanto aos conceitos re-
lacionados ao uso racional e seguro da energia elétrica. 
O engenheiro eletricista e coordenador do projeto Au-
las de Energia do Grupo Neoenergia, Ruinilton Ribeiro, 
explica que “a equipe dos projetos educativos participa 
também de feiras científicas, realiza visita em instituições 
de ensino, entre outros eventos utilizando a Unidade 
Móvel Educativa que funciona como um ‘Centro de visi-
tação  itinerante”.

24 25EDIÇÃO ESPECIAL EDIÇÃO ESPECIAL

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

QUALIDADE
EDUCAÇÃO DE

FO
TO

S 
D

E 
ES

TÚ
D

IO
 G

AT
O

 L
O

U
CO



“A proposta é 
fazer com que 
os visitantes 
conheçam a história 
da eletricidade 
e a evolução da 
cadeia energética 
no Brasil e na Bahia, 
através do uso 
de experimentos 
científicos
Ruinilton Ribeiro,
Coordenador de Projetos 
Educativos - Neoenergia

SERVIÇO

Espaço Museu da Energia

Horário de funcionamento:
Segunda à quinta de 08h às 18h
Sexta-feira de 08h às 17h
Sábado de 08h às 12h
Entrada gratuita
Local: 1º andar do prédio histórico da Coelba, 
Praça da Sé, Salvador/BA
Telefone: (71) 3324-9608
E-mail: coelba@aulasdeenergianeo.com.br

Espaço Usina Solar Pituaçu

Horário de funcionamento:
Quarta e quinta-feira de 08h às 18h
Entrada gratuita
Local: Tribuna de honra do Estádio Governa-
dor Roberto Santos (Pituaçu), Salvador/BA
Telefone: (71) 9 9692-0224
E-mail: coelba@aulasdeenergianeo.com.br

Espaço Ecoposto Energia Eólica

Horário de funcionamento:
Segunda à sexta de 08h às 18h*
Sábado de 08h às 12h
*Quinta-feira não é realizado atendimento no 
espaço
Entrada gratuita
Local: Sede do Ecoposto do IDEMA, Maraca-
jaú - Maxaranguape/RN
Telefone: (84) 2010-8462
E-mail: cosern@aulasdeenergianeo.com.br

Espaço Usina Solar São Lourenço da Mata

Horário de funcionamento:
Segunda à sexta de 08h às 17h
Entrada gratuita
Local: Avenida Deus é Fiel (estacionamento da 
Arena Pernambuco), São Loureço da Mata/PE
Telefone: (81) 9 8877-6677
E-mail: celpe@aulasdeenergianeo.com.br

Espaço Usina Solar São Lourenço da Mata

Horário de funcionamento: 
Terça à domingo de 14h às 19h
Entrada gratuita
Local: Usina de Tubarão, Fernando de Noro-
nha/PE
Telefone: (81) 9 9974-1194
E-mail: celpenoronha@aulasdeenergianeo.com.br
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Aprender algo novo é bom, mas aprender e se divertir ao lado dos 
colegas é muito melhor. Pensando nisso, o Grupo Neoenergia 
lançou em 2016 o Festival Tô Ligado na Energia, que vem promo-
vendo animadas gincanas em diversas escolas da Bahia, de Per-
nambuco e do Rio Grande do Norte, com atividades educativas e 
artísticas voltadas para o uso racional e seguro da energia elétrica. 

O projeto já foi realizado, sob o comando da Coelba, em 26 esco-
las da Bahia. A Celpe, também promoveu o festival em 26 unida-
des de ensino de Pernambuco. Em 2017, o Tô Ligado na Energia 
começou a ser realizado também no Rio Grande do Norte, por 
meio da Cosern, e já aconteceu em 10 escolas potiguares.

A iniciativa tem como foco disseminar o uso consciente e seguro 
da energia elétrica entre crianças e adolescentes. “Os estudantes 
se tornam multiplicadores deste conteúdo no ambiente familiar e 
na comunidade onde estão inseridos”, explica Virgínia Forte, su-
pervisora de Eficiência Energética do Neoenergia. Ainda segundo 
ela, a proposta do festival não é evidenciar o ganhador, e sim 
a participação e o engajamento. “É uma forma de estimular o 
aprendizado dos estudantes”, complementa.

COMO FUNCIONA

O festival funciona como uma gincana, em que as equipes são 
pontuadas de acordo com o cumprimento das tarefas, jogos e 
apresentações artísticas. Antes das atividades, as escolas são 
divididas em três grupos – verde, azul e amarelo –, os quais são 
desafiados a cumprir atividades que estimulem a aprendizagem 
sobre o consumo consciente da energia. Após este processo, 
são escolhidos os líderes e blogueiros das equipes. Todos as-
sistem às palestras sobre eficiência energética e segurança refe-
rente aos riscos da energia elétrica e fazem exercícios de fixação 
acompanhados por pedagogas. O intuito é estimular em todos os 
participantes o maior número de conhecimento acerca do tema, 
a fim de disseminá-lo entre os outros membros da equipe. Além 
de orientação sobre a temática do festival, os blogueiros recebem 
treinamento especial de produção, administração e publicação de 
conteúdo na plataforma Wordpress.

Diversão, conscientização e arte

A AÇÃO DURA, EM 

MÉDIA, UM MÊS 

EM CADA ESCOLA, 

ONDE OS ALUNOS 

SÃO ESTIMULADOS 

A DESENVOLVER 

DIVERSAS ATIVIDADES 

RELACIONADAS 

AO TEMA: USO 

CONSCIENTE  DA 

ENERGIA ELÉTRICA.
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A ação dura, em média, um mês 
em cada escola, onde os alunos 
são estimulados a desenvolver di-
versas atividades relacionadas ao 
tema: uso consciente  da energia 
elétrica. São ministradas oficinas 
de teatro, dança, percussão, mú-
sica, além da realização de jogos 
educativos, tarefas de participação 
da comunidade, comunicação via 
mídias sociais, entre outras. Os re-
sultados são apresentados no final 
do projeto, quando acontece o Dia 
Show. “No evento de culminância 
ocorrem as apresentações dos fa-
zeres artísticos dos alunos”, explica 
Marcello Nunes, coordenador do 
projeto. Na ocasião, é montado um 
palco na escola, onde os estudan-
tes apresentam a produção final da 
gincana, com peça teatral, música 
e percussão. Uma mesa julgadora 
pontua cada apresentação, geran-
do pontos para cada equipe. Outra 
forma de somar pontos é através 
da movimentação dos respectivos 
blogs e da pesagem do material re-
ciclável coletado para o programa 
Vale Luz – que beneficia instituições 
e entidades filantrópicas com des-
conto na conta de energia. A equipe 
vencedora do Festival Tô Ligado na 
Energia é aquela que obtém maior 
pontuação e  ganha a participação 
em uma sessão fechada de cinema 
ou outro evento cultural com direito 
a lanche.

A troca de informações entre as 
distribuidoras do Grupo Neoener-
gia, as escolas, os estudantes, os 
professores, os pais e a comunida-
de local gera uma cadeia produtiva 
de conhecimento, na qual as pes-
soas envolvidas desenvolvem uma 
nova consciência sobre cidadania, 
meio ambiente, responsabilidade 
social e uso racional e seguro de 
energia elétrica. 

O projeto Festival Tô Ligado na 
Energia integra o Programa de Efi-
ciência Energética das distribuido-
ras Coelba (BA), Celpe (PE) e Co-
sern (RN), regulados pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
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Energia com cidadania

Os números do Projeto Energia com Cidadania 
(ECC), registrados até junho de 2019, mostram que 
a iniciativa vem cumprindo seu propósito em comu-
nidades de baixa renda, tendo como público-alvo 
consumidores residenciais e instituições sem fins lu-
crativos, como prédios públicos e instituições bene-
ficentes. O ECC, coordenado pela área de Eficiência 
Energética, é uma iniciativa que faz parte do Progra-
ma de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, 
regulado pela Aneel, e ocorre em três distribuidoras: 
Coelba (BA), Celpe (PE) e Cosern (RN).

De acordo com Lucas Rodrigues dos Santos, co-
ordenador do projeto, até o momento, já foram tro-
cadas mais de 681 mil lâmpadas convencionais por 
LED em residências localizadas em comunidades de 
baixa renda. “Além disso, o projeto atendeu – com as 
palestras sobre o uso consciente e seguro de energia 
elétrica – mais de 164 mil pessoas residentes nas co-
munidades populares da Bahia, Pernambuco e Rio 
Grande do Norte. Nas instituições foram trocadas 
mais de 242 mil lâmpadas”, completa. 

A supervisora do projeto, Virginia Forte, explica que 
as distribuidoras desenvolvem ações junto às comu-
nidades de baixa renda desde 1999. Ações educa-
tivas, troca de geladeira por modelo mais eficiente, 
substituição de lâmpadas e troca de fiação elétrica 
interna das residências são alguns dos serviços já 
disponibilizados pelas distribuidoras do Grupo Neo-
energia. “Desde 2017, porém, a troca das lâmpadas 
ineficientes por LED tornou-se o carro-chefe do pro-
jeto e trouxe também outras melhorias, como o aten-
dimento não somente aos clientes residenciais como 
também a instituições filantrópicas e/ou da rede pú-
blica”, explica.

JÁ FORAM TROCADAS 

MAIS DE 254 

MIL LÂMPADAS 

CONVENCIONAIS POR 

LED EM RESIDÊNCIAS 

LOCALIZADAS EM 

COMUNIDADES DE 

BAIXA RENDA. O 

PROJETO ESTÁ PERTO 

DE ATINGIR A META DE 

290 MIL TROCAS
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“ É importante ressaltar que as 
lâmpadas de LED não contaminam 
o meio ambiente, pois não tem o 
mercúrio presente nas fluorescentes
Virgínia Forte, Supervisora do projeto

A ação voltada para os clientes residen-
ciais é realizada nas unidades móveis: 
na carreta do ECC ou na Unidade Mó-
vel Educativa (UME), nas quais o cliente 
residencial tem acesso a palestras so-
bre o uso eficiente e seguro da energia 
elétrica. “Nessas palestras, abordamos 
questões de segurança, redes clandes-
tinas, o que pode causar curto-circuito 
e outros acidentes com a rede elétrica, 
e propomos a adoção de hábitos mais 
sustentáveis como forma de economi-
zar energia elétrica. Além disso, o clien-
te pode trocar até cinco lâmpadas con-
vencionais por LED para substituição 
em sua residência, desde que atenda 
aos critérios específicos (veja quadro ao 
lado)”, explica Virgínia.

A ação junto a instituições visa poten-
cializar os benefícios à população das 
comunidades atendidas. Dessa forma, 
algumas instituições locais das redes 
estadual, municipal ou federal (esco-
las, creches, unidades de saúde etc.) e 
instituições filantrópicas têm o sistema 
de iluminação substituído por lâmpadas 
de LED. Para participar do projeto, as 
instituições, além de estarem localiza-
das geograficamente nas comunidades 
populares atendidas pelo projeto, deve-
rão atender a alguns pré-requisitos (veja 
quadro ao lado).

Para chegar a cada comunidade, o pro-
jeto faz um mapeamento prévio com 
base em indicadores que atestam a 
baixa renda local, como renda per ca-
pita baixa ou número de beneficiários 
de programas sociais (Bolsa Família, 
por exemplo). Depois das trocas, o 
ECC ainda faz o descarte correto das 
lâmpadas fluorescentes. “É importante 
ressaltar que as lâmpadas de LED não 
contaminam o meio ambiente, pois não 
tem o mercúrio presente nas fluores-
centes. Assim, quando realizamos as 
trocas, contratamos uma empresa que 
faz a manufatura reversa, ou seja, faz 
o descarte correto, conforme a legisla-
ção do Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama) estabelece”, completa 
a supervisora.

INSTITUIÇÕES

•  Estar localizada em comunidade popular;

•  Funcionar no horário de ponta da distribuidora;

•  Estar adimplente com a distribuidora;

•  Entregar as lâmpadas substituídas para descarte;

• Permitir a realização de medições de consumo de energia e 
potência dos equipamentos, visando quantificar a economia 
de energia obtida com o projeto

• Participar de palestra sobre o projeto, que aborda cons-
cientização sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica 
e eficiência energética.

CLIENTE RESIDENCIAL

•  Ser cliente residencial ou rural residencial;

•  Ser morador de comunidade popular;

•  Apresentar a conta de energia do mês anterior paga;

•  Não ter débitos com a Concessionária;

•  Não ter trocado lâmpadas em projetos da concessionária 
nos últimos 6 anos (limite máximo de 8 lâmpadas);

•  Entregar as lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou 
halógenas usadas (potência igual ou superior a 15W).

CRITÉRIOS

COELBA 57.680

59.582

149.583

32.321

CELPE

COSERN

TOTAL

COELBA 10.096

10.397

27.340

6.847

CELPE

COSERN

TOTAL

COMUNIDADES: 
TROCA DE LÂMPADAS 
CONVENCIONAIS POR LED

RESULTADOS DE JANEIRO A JUNHO DE 2019

INSTITUCIONAL: TROCA DE LÂMPADAS 
CONVENCIONAIS POR LED 

CLIENTES QUE ASSISTIRAM 
À PALESTRA SOBRE O USO 
CONSCIENTE E SEGURO DA 
ENERGIA ELÉTRICA

COELBA

EMPRESA UCs LEVANTADAS LÂMPADAS TROCADAS

124

69

223

30

18.125

23.740

50.692

8.827

CELPE

COSERN

TOTAL
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Quando começou a participar do Vale Luz, em 
2007, a dona de casa Maria do Carmo, mais 
conhecida como Dona Carminha, não imaginou 
que o resultado pudesse ter um impacto tão 
grande no seu orçamento doméstico. “Eu con-
sigo pagar 100% da minha conta de luz só com 
o material que eu recolho. E, às vezes, fico com 
crédito para o mês seguinte”, afirma satisfeita. 
Ela é uma das clientes participantes do proje-
to que, desde 2007, já coletou mais de 2 mil 
toneladas de resíduos sólidos recicláveis só na 
capital baiana. 

Situação parecida se repete na casa de Ednei-
de Ferreira, moradora do bairro da Pajuçara, na 
Zona Norte de Natal. “Depois que eu comecei a 
participar, recebi a ajuda de vizinhos e amigos. 
Eles não jogam nada fora, passam tudo pra 
mim”, destaca. E não é difícil perceber a dedi-
cação dela ao projeto. “Reservei um espaço na 
lateral da minha casa especialmente para guar-
dar esses materiais. Gosto de deixar tudo bem 
separado e organizado”, acrescenta orgulhosa.

Entre os materiais mais recolhidos por Edneide 
estão garrafas PET, caixas de papelão e, princi-
palmente, garrafas plásticas de álcool. “Minha 
irmã tem uma academia de ginástica em Par-
namirim (município da Região Metropolitana de 
Natal) e usa muito esse tipo de material por lá. 
Quando ela trocou o piso da academia, trouxe 
as placas de borracha do antigo revestimento. 
Isso fez com que eu abatesse 100% da minha 
conta de energia do mês de setembro”, explica.

O Vale Luz, que é realizado pela Celpe (PE), 
Coelba (BA) e Cosern (RN), tem entre os seus 
principais objetivos o estímulo à reciclagem, vi-

Reciclar para economizar

sando a economia na fatura de energia além de 
minimizar os impactos causados pelos resídu-
os no meio ambiente. Desde que foi iniciado, 
já representou uma economia de R$ 898 mil 
para 24.186 clientes, nos três estados. Além de 
economia para os clientes e estímulo à preser-
vação ambiental, o projeto também ajuda a criar 
oportunidades de trabalho, já que a maior parte 
do material recolhido é entregue às cooperati-
vas de catadores em Salvador, Camaçari e Belo 
Jardim.

“O Vale Luz é muito importante para o nosso 
funcionamento e, ao longo dos anos, permitiu 
que nós nos organizássemos ainda mais”, afir-
ma Michele Almeida, presidente da Cooperativa 
de Coleta Seletiva Processamento de Plástico 
e Proteção Ambiental (Camapet), com sede em 
Salvador. Beneficiada desde 2007, a coopera-
tiva tem hoje quase 50% da sua receita bruta 
oriunda do projeto. “O Vale Luz possui três di-
mensões: a ambiental, que canaliza os resíduos 
para o tratamento adequado; a social, já que 
ajuda a comunidade a honrar seus compromis-
sos, diminuindo ou até zerando o valor da conta 
de energia; e a econômica, por contribuir para 
o trabalho de empreendimentos dessa área, 
como é o caso da nossa cooperativa”, desta-
ca. Desde que foi iniciada, a ação já recolheu e 
repassou mais de 3.807 toneladas de resíduos 
recicláveis nos três estados.

Regulado pela Agência Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL), o Vale Luz foi indicado em 2018 
entre os finalistas no Prêmio da ODS Brasil, na 
categoria de projetos que incentivam práticas 
que contribuem para o desenvolvimento sus-
tentável em território brasileiro.

O VALE LUZ, QUE É REALIZADO PELA 

CELPE (PE), COELBA (BA) E COSERN 

(RN), TEM ENTRE OS SEUS PRINCIPAIS 

OBJETIVOS O ESTÍMULO À RECICLAGEM, 

VISANDO A ECONOMIA NA FATURA 

DE ENERGIA ALÉM DE MINIMIZAR OS 

IMPACTOS CAUSADOS PELOS RESÍDUOS 

NO MEIO AMBIENTE.
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EMPRESAS

Em abril de 2012, a Coelba ampliou o al-
cance do projeto e criou o Vale Luz Em-
presa. A intenção foi incentivar o descarte 
dos resíduos dos empreendimentos de 
maneira ambientalmente responsável e, ao 
mesmo tempo, apoiar instituições que rea-
lizam trabalhos sociais. Assim, os créditos 
adquiridos através do material recolhido 
não são abatidos das contas das próprias 
empresas, e sim doados a instituições in-
dicadas por elas.

Desde que foi lançada esta modalidade de 
atendimento, o projeto já concedeu mais 
de R$ 105 mil em créditos nas contas de 
energia de 17 instituições. Esses núme-
ros são fruto da coleta em 18 empresas 
baianas e beneficiaram instituições como 
as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), a 
Associação Cultural Bloco Afro Ilê Aiyê, 
o Núcleo de Apoio ao Combate do Cân-
cer Infantil (NACCI) e o Hospital Aristides 
Maltez (HAM). Entre os participantes estão 
empresas de diferentes ramos de atividade 
como a Rede Bahia, Tivoli Ecoresort Praia 
do Forte,  Prefeitura Municipal de Salvador 
e Coelba.

ECONOMIA NA LATA!

Agora você pode economizar na conta de 
energia juntando as latinhas de alumínio 
e entregando nos postos do Vale Luz. A 
novidade, que já vale desde abril de 2018, 
tem até moeda fictícia, chamada Merreca.

O alumínio é o material aceito pelo projeto 
que tem mais custos relacionados à extra-
ção e produção, ou seja, a economia de 
energia é maior com a reciclagem deste 
material. Para estimular a entrega de latas 
de alumínio no projeto Vale Luz foi criada a 
ação Merrecas.

“A ação atribui ao alumínio valor de troca 
maior, pois, diferentemente dos demais re-
síduos arrecadados pelo projeto, as latas 
recolhidas na troca por Merrecas serão ne-
gociadas diretamente com a indústria de 
beneficiamento de alumínio, que concede 
ao alumínio reciclado um valor de troca 
maior que o praticado no mercado”, expli-
ca Raphael Damasceno, coordenador do 
Projeto Vale Luz.

“O Vale Luz é 
muito importante 
para o nosso 
funcionamento e, 
ao longo dos anos, 
permitiu que nós 
nos organizássemos 
ainda mais
Michele Almeida,
Presidente da Camapet
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Sabe as populares periguetes – aquelas 
latinhas de 220 ml a 329 ml? Elas valem, 
cada uma, um crédito de 0,75 Merrecas. 
Para conseguir R$ 4,32* de desconto na fa-
tura, basta juntar 78 Merrecas, ou seja, 104 
latinhas desse tipo. Conforme o volume vai 
crescendo, o valor em Merrecas também 
aumenta: latas de 330 ml a 472 ml valem 
1,00 Merreca. Acima de 473 ml (os popu-
lares latões) equivalem a 1,25 Merrecas por 
unidade.

Em todos os casos, o cliente também pode 
optar, ao invés da redução no valor da fa-
tura, pela lâmpada de LED, mas antes tem 
que entregar uma lâmpada – valem as flu-
orescentes compactas, halógenas ou as 
incandescentes, que consomem mais ener-
gia – de potência maior que 15W.

Segundo Damasceno, alguns clientes já 
conseguiram zerar a fatura desde que o pro-
jeto foi lançado. “Logo, não há um limite de 
trocas”, reforça ele. Ainda de acordo com 
o coordenador do Vale Luz, o projeto visa 
alcançar o público baixa-renda, “de modo a 
criar um mecanismo que auxilie esses con-
sumidores a quitar suas faturas de energia 
elétrica, diminuindo a inadimplência”.

Nos três estados onde a ação foi implemen-
tada, até o final de junho de 2019, foram 
coletadas mais de 404 mil latas de alumínio 
e concedidos R$ 15.707,16 em descontos 
nas faturas de energia de 329 famílias. Com 
a divulgação do projeto, agora, esse alcan-
ce deve ser ampliado.

Além das Merrecas, os clientes podem re-
ceber descontos na conta de energia atra-
vés do projeto Vale Luz trocando também 
materiais como papel, papelão, plástico, 
óleo vegetal e eletrônicos. “A inserção do 
resíduo eletrônico na lista de materiais acei-
tos pelo projeto na Bahia e Rio Grande do 
Norte foi possível após parceria com empre-
sas que realizam a triagem deste material e 
direcionam os componentes (sucata eletrô-
nica, plástica e ferrosa) para as respectivas 
indústrias de reciclagem”, explica Raphael 
Damasceno. Todos os materiais precisam 
estar limpos para não dificultar na pesagem 
ou propiciar proliferação de animais trans-
missores de doenças.

*O valor pode variar mensalmente de acor-
do com a cotação do alumínio.
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FOCO PRINCIPAL

CONTRIBUIÇÃO DIRETA

CONTRIBUIÇÃO INDIRETA

COM DIVERSAS INICIATIVAS, A NEOENERGIA ESTÁ COMPROMETIDA COM 
AS METAS DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU.




