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Os projetos dessa publicação fazem parte do
Programa de Eficiência Energética das distribuidoras
Coelba, Celpe e Cosern, regulado pela Aneel, e têm
com o objetivo divulgar aos consumidores do Grupo
Neoenergia as diversas ações desenvolvidas na área
de eficiência energética para difundir o uso eficiente
de energia, bem como as diversas tecnologias que
podem ser utilizadas para atingir esse objetivo.

Direção Executiva Grupo AV por Andrea Velame
Coordenação Superintendência de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade
e Gerência de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia
Contato eficiencia@neoenergia.com
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foto Rubens Campo

Iluminação Teatro Castro Alves (Salvador) | LED branco IWBlast 50W (Philips)

led
Mais moderno,
econômico
e eficiente
por Priscila Chammas | foto Reprodução

LED é a sigla para Light Emitting Diode, que significa
diodo emissor de luz. Na prática, seu uso vai muito
além da tecnologia da televisão que você tem ou gostaria de ter em casa. O primeiro tipo de LED surgiu
em 1962, quando o físico da companhia americana
General Electric Company Nick Holonyak poliu e lapidou, artesanalmente, o primeiro semicondutor que
converteu a corrente elétrica em luz visível.
As luzes geradas naquele momento eram vermelhas,
e não brancas como conhecemos hoje. De lá para
cá, a tecnologia foi aperfeiçoada e hoje é utilizada
em diferentes produtos, de painéis de sinalização a
lanternas de carros. Mas o LED é a tecnologia mais
moderna utilizada na iluminação, seja ela residencial,
comercial ou de vias públicas.
LED é um componente eletrônico (diodo semicondutor) que, ao receber energia, emite luz. Esse processo
de emissão de luz pela aplicação de uma fonte de
energia é chamado eletroluminescência. Cerca de
15% das lâmpadas produzidas em todo o mundo
são destinadas ao uso residencial, daí a importância
do uso do Led nas residências. Essas lâmpadas são
mais eficientes e possuem vida útil de até 100.000
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foto Rubens Campo

Iluminação Teatro Castro Alves (Salvador) | Projetor Colorreach 300W (RGB) (Philips) – LED colorido.

“LED é um
componente
eletrônico
que, ao receber
energia, emite
luz.”
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Luminaria Osram - Powerstixxx

horas se ligados durante 8 horas/dia alcançam até 15
anos de uso em media.
Além de serem mais duráveis, as lâmpadas LED são
85% mais econômicas que uma lâmpada incandescente e 30% mais econômicas que a lâmpada fluorescente. Praticamente não alteram o brilho com o uso e
têm baixa depreciação. Além disso, não emitem raios
infravermelhos e ultravioleta, não atraindo insetos ou
queimando quadros e tecidos.
Polyana Bastos, gerente de marketing da área de iluminação da Philips, ressalta que, por não conter chumbo,
o LED não prejudica o meio ambiente na hora do descarte e é de fácil reciclagem. Ainda sobre sustentabilidade, ela lembra que a iluminação é responsável por
19% do consumo de energia elétrica no mundo. No
Brasil esse percentual é de 24%.
“Uma quantidade significativa de energia utilizada na
iluminação pode ser economizada convertendo-a para
a tecnologia LED, pois esta oferece maior e melhor
aproveitamento da eletricidade que geramos”, diz.
“Mas podemos citar muitas outras vantagens, como
controle da intensidade de luz, mais resistência a impactos e vibrações, controle dinâmico da cor, dependendo
da solução, e acionamento instantâneo e ecologicamente correto por não conter qualquer elemento nocivo,
baixo índice de aquecimento...”, enumera a gerente. Ela
destaca ainda que o uso dessa tecnologia ganha cada
vez mais espaço nos ambientes residenciais.
A Associação Brasileira da Indústria de Iluminação
(Abilux) prevê crescimento do mercado de LED de
100% ao ano.

8

“Quando comparado às lâmpadas incandescentes
comuns, o LED também oferece outras possibilidades, desde uma simples dimerização em sua sala, até
o desenvolvimento de sistemas inteligentes”, conta.
Ela acrescenta que a Philips tem o aplicativo HUE,
conjunto composto de lâmpadas inteligentes e um
dispositivo Wi-Fi, que conta, que conta com um aplicativo próprio para controlar e personalizar a iluminação, usando IOS ou android.
Mas não é só a Philips que está apostando neste
mercado. A LG também já começou a investir pesado
na tecnologia e recentemente lançou um novo portfólio de lâmpadas LED de alta eficiência para ambientes
internos.
Já o stand da multinacional alemã Osram na Feicon
Batimat 2014, maior feira de construção da América
Latina, realizada em março em São Paulo, não deixou
dúvidas sobre a tendência adotada pela empresa no
portfólio de produtos deste ano. Na ocasião, 100%
dos lançamentos apresentados contavam com a tecnologia LED, com novidades desenvolvidas para conquistar desde especialistas até o consumidor final.
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“(...)a vida
útil do LED é
muito maior
do que a de
qualquer outra
tecnologia
de lâmpadas
disponíveis no
mercado.”

uma
avenida mais
iluminada e
eficiente
por Priscila Chammas | foto Bruno Winycius
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Desde o final de agosto, a Avenida Luís Viana, conhecida como Paralela, já teve a maior parte de sua iluminação substituída por luminárias LED. Importante
via pública de Salvador, com 14 quilômetros de extensão, a avenida liga a região do Iguatemi ao Aeroporto.
Lá, as luminárias, antes compostas de lâmpadas de
vapor de sódio instaladas no canteiro central, foram
trocadas por equipamentos de alta eficiência luminosa
desde a altura do Viaduto Ministro Mário Andreazza até
o Hospital Sarah, nos dois sentidos, segundo a gerente
de eficiência energética da Neoenergia, Ana Christina
Mascarenhas. “A avenida é uma das mais longas do
Brasil, e o custo de manutenção vai diminuir muito”,
ressaltou.
Segundo a prefeitura de Salvador, são 28 quilômetros,
entre ida e volta, que tiveram as 2.196 luminárias substituídas por 1.098 luminárias LED, distribuídas em 550
novos postes brancos. A redução da quantidade de
luminárias ocorreu devido à maior capacidade de iluminação da nova tecnologia. A intervenção foi viabilizada
por um convênio entre a prefeitura e a Coelba, empresa
do Grupo Neoenergia, por meio do programa de eficiência energética, regulado pela Aneel.
As luminárias LED são de modelo BRP 373, com potência
igual a 306 W, de fornecimento da Philips, que utilizou a
tecnologia GreenVision Xceed, projetada para conseguir
uma melhor uniformidade de luz. A luminária é feita de
alumínio, o que garante maior vida útil ao produto.
O projeto inteiro custou cerca de R$ 5,6 milhões, dos
quais aproximadamente R$ 4,2 milhões foram investidos pela Coelba, por meio do Programa Anual de
Eficiência Energética. De acordo com o convênio,
coube à companhia a aquisição das luminárias LED
e posterior doação desses equipamentos à prefeitura,
que além de instalar as luminárias, é responsável pela
manutenção, aquisição, instalação dos demais materiais necessários, como braços de iluminação pública e
postes. Na prática, a mudança significa uma economia
de 50% em energia elétrica e, ao mesmo tempo, um
acréscimo de mais de 30% nos níveis de iluminância,
segundo a Coelba. O valor foi medido in loco, através
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da interdição de um trecho da via, quando também se
notou uma melhoria significativa da uniformidade da
iluminação.
Foram reduzidas as sucessivas regiões claras e escuras
na avenida, efeito conhecido como “zebramento”, que
causa fadiga visual ao motorista, além de ser um fator
de risco de acidente. Os postes de oito luminárias, que
tinham espaçamento de 80 metros entre um e outro,
foram substituídos por postes com duas luminárias e
espaçamento de 40m, padronizando o sistema.
“Com lâmpadas de vapor de sódio de 400W, tínhamos
o consumo mensal em torno de 300 mil kWh/mês. Já
as de LED possibilitarão a queda no consumo para
cerca de 150 mil kWh/ mês. Além de mais potentes e
econômicas, as novas lâmpadas vão dar um caráter
especial a uma das principais avenidas da cidade”, afirmou Hélder Lopes, diretor de iluminação da Secretaria
Municipal de Ordem Pública (Semop).
Sócio administrador da Quality Engenharia e
Consultoria, empresa que desenvolveu o projeto executivo da nova iluminação, Eduardo Lemos Amaral lembra
que a vida útil do LED é muito maior do que a de qualquer outra tecnologia de lâmpadas disponíveis no mercado. “Desta forma, reduzem-se os custos e os transtornos que a manutenção causa em vias de tráfego da
importância da Avenida Paralela, em Salvador”, disse.
Além disso, outro ponto citado por Amaral é que as
luminárias LED permitem a implantação de sistemas de
gestão e controle do parque de iluminação, garantindo
a supervisão remota do funcionamento do sistema, a
programação dos ciclos de acionamento e desligamento, a redução de consumo em horários de menor
fluxo de veículos e a detecção de falhas individuais de
cada luminária.
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“ N a p r át i c a ,
a mudanç a
signific a uma
e co n o m i a d e
50% e m e n e r g i a
elétric a e, ao
m e s m o t e m p o,
u m a c r é sc i m o
d e m a i s d e 30%
n os n í v e i s d e
iluminância ,
segundo a
C o e l b a .”

Em parceria com
o Unicef, Grupo
Neoenergia
realiza
exposição
sensorial
que revela
os desafios
enfrentados
por crianças
de diferentes
regiões do
planeta

emocionar
para
transformar
por Rodrigo Rangel | foto Marcelo Negromonte

Em todo o mundo, milhares de crianças vivem
em situação de vulnerabilidade, sem acesso a
serviços essenciais e sofrendo de desnutrição.
Apesar dessa informação não ser necessariamente nova, a maioria das pessoas não imagina
as reais dificuldades de quem enfrenta essa condição. Pensando em diminuir as fronteiras, promovendo o engajamento por meio da emoção,
o Unicef trouxe para o Brasil, em parceria com
o Grupo Neoenergia, a mostra Ilumanidade. Luz
para cada vida. Luz para toda vida.
Apresentada pela primeira vez no país, a exposição passou por Natal, Salvador e Recife, entre os
meses de junho e agosto, sensibilizando e conscientizando o público por meio de imagens, histórias de vida e experiências sensoriais. “Me emocionei muito porque eu gosto de crianças, tenho
afinidade com elas e isso terminou mexendo
demais comigo”, afirmou Luciana dos Santos,
32, uma das primeiras visitantes da mostra em
Salvador. “A gente pode ver o que está acontecendo lá fora e também aqui perto da gente. A
maioria das vezes, a gente ouve falar, mas não
tem consciência do que realmente acontece”,
completou.
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NA S TR ê S
C IDADE S ,
10. 433 ADULT O S
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Ilumanidade.
L u z pa r a c a d a
v i d a . L u z pa r a
toda vida .

Educação e energia
Por meio de jogos virtuais e vídeos, os visitantes
também puderam aprender sobre o uso racional
da energia elétrica e receberam orientações para
o combate ao desperdício, além de cuidados para
evitar acidentes. “Trouxemos uma série de atividades lúdicas, onde as pessoas podem enxergar, em
situações do dia a dia, como economizar e adotar
práticas seguras em relação ao uso da energia”,
destacou Ana Christina Mascarenhas, gerente de
Eficiência Energética do Grupo Neoenergia.
A parceria entre o Unicef e o Grupo Neoenergia
vem ressaltando a importância do trabalho em
conjunto para o alcance dos objetivos das duas
instituições, como destacou Gary Stahl, representante do Unicef no Brasil: “Nosso trabalho é
realizado graças ao apoio de parceiros, por isso,
nosso lema é ‘todos juntos pela criança’. E o
Grupo Neoenergia, além de agregar credibilidade
e crescimento ao trabalho que o Unicef já lidera
na área da infância, contribuirá para iluminar a vida
de crianças e adolescentes especialmente vulneráveis a situações de desigualdade social.”
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Unindo forças para reduzir
desigualdades
Durante o lançamento da mostra na capital baiana,
no dia 16 de julho, foi assinado um termo de cooperação entre a Coelba, o Unicef e a Prefeitura
Municipal de Salvador para o desenvolvimento da
Plataforma dos Centros Urbanos (PCU). O projeto,
que busca o desenvolvimento inclusivo das grandes
cidades, tem como objetivo reduzir as desigualdades que afetam a vida de crianças e adolescentes.
“É uma ação que faz parte de um trabalho amplo
de educação, conscientização e mobilização social,
voltado para um público que, muitas vezes, é a principal vítima das desigualdades sociais, da violência e
da criminalidade”, afirmou o prefeito Antônio Carlos
Magalhães Neto.
A PCU prevê a realização de fóruns comunitários
nas dez subprefeituras de Salvador, envolvendo os
adolescentes e suas famílias na busca por melhorias
nos lugares onde vivem. “Salvador é uma cidade
com grande contingente populacional. A nossa
intenção é trabalhar, junto com o Unicef e a prefeitura, mais perto dessa população. Por isso, vamos
buscar estar mais próximos dos subprefeitos e dos
moradores dessas regiões, para passar essas informações de forma mais eficiente e alcançar também
as crianças e adolescentes que vivem nessas áreas”,
destaca Ana Christina Mascarenhas.
O Grupo Neoenergia ainda contribuirá com as ações
do Selo Unicef Município Aprovado, criado para estimular a melhora nos indicadores sociais que impactam a vida de crianças e adolescentes do Semiárido
e da Amazônia Legal. A participação se dará através
das empresas Celpe, Coelba, e Cosern, que atuarão nos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes
(NUCA), visando capacitar os adolescentes para o
uso racional e seguro de energia e segurança.
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APRENDA MAIS SOBRE
ENERGIA SOLAR Fotovoltaica.
CONHEÇA OS NOSSOS
CENTROS DE VISITAÇÃO

ESPAÇOS DEDICADOS À divulgação do
Conhecimento sobre GERAÇÂO DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E SUA
APLICAÇÃO EM EDIFICAÇÕES.
Para fazer com que mais pessoas tenham
contato com a tecnologia de geração solar,
a Coelba e a Celpe , criaram os Centros de
Visitação no Estádio de Pituaçu em Salvador,
em parceria com o governo do Estado, e na
Usina de São Lourenço da Mata, em parceria
com Itaipava Arena Pernambuco.

Os centros funcionam de segunda a sexta de
8:00h às 12:00h e de 13:30h às 17:30h.
Os agendamentos podem ser realizados pelos telefones:
Salvador (71) 9692-0224
Recife (81) 3035-8989 / 8877-6677

CENTRO DE VISITAÇÃO

VOCÊ ENTRANDO EM CAMPO
COM A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MAIS ENERGIA PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

foto Shirley Stolze
foto Eudes Santana

Estádio de Pituaçu

Usina de São Lourenço da Mata

sob o sol
de noronha
Famoso por suas belezas naturais,
arquipélago ganha primeira usina
solar e deixa de emitir mais de 100
toneladas de CO2 por ano
por Rodrigo Rangel | foto Reprodução

Formado por 21 ilhas, o arquipélago de Fernando
de Noronha é um dos pontos turísticos mais desejados do mundo. Em pesquisa realizada pelo site
TripAdvisor com viajantes de diferentes países, teve
uma de suas praias, a Baía do Sancho, eleita a mais
bonita do planeta. Toda essa exuberância natural
acaba de ganhar uma importante aliada, com a instalação da primeira usina solar no local, que vai contribuir para a preservação ambiental e a sustentabilidade do paraíso ecológico.
Inaugurada em julho de 2014, a Usina Solar Noronha
I fica em um terreno de seis mil m² e é composta por
1.644 painéis de silício policristalino. A estrutura, que
recebeu investimentos de R$ 5 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 por uma térmica a
bicombustível. Por ser um sistema isolado, a ilha
ainda depende de outras fontes de energia”, afirma
Solange Ribeiro, presidente do Grupo Neoenergia.
Os benefícios para a preservação ambiental são
significativos. A utilização da energia solar reduzirá
em 200 mil litros o consumo de óleo diesel por ano.

Além disso, o arquipélago deixa de emitir mais de 100
toneladas de CO2 no mesmo período. “A inserção de
matrizes energéticas renováveis na ilha é, sem dúvida,
uma importante contribuição ao meio ambiente e à
preservação ambiental do paraíso ecológico”, destaca
Solange Ribeiro. Após o período de um ano, a usina
será doada ao Governo Federal, o que por sua vez irá
gerar uma economia superior a R$ 100 mil ao ano aos
cofres públicos, referente ao consumo de energia.
A Usina foi construída pela WEG utilizando módulos
Yingli de silício policristalina (p-Si) - YL245-P- 29b e
Inversores Powerone de 30 kW.
Relação antiga
A instalação da usina solar é mais uma das ações de
eficiência energética realizada pelo Grupo Neoenergia
em Noronha. Presente na ilha através da Companhia
Energética de Pernambuco (Celpe), o grupo realiza,
desde 2003, programas 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 comunidades de
baixa renda, além da instalação de sistemas de aquecimento solar nas pousadas da ilha, visando à diminuição
de energia. “Em 2012, também foi feita a substituição
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foto WEG

“Fernando de
Noronha é um
dos pontos
turísticos mais
desejados do
mundo”

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.
Noronha II
Dando continuidade às ações, a Celpe pretende instalar
no arquipélago uma segunda unidade solar fotovoltaica. O
projeto, com investimento estimado em R$ 6 milhões, irá
gerar cerca de 770 MWh ao ano em uma área de concreto
de 8 mil m², pertencente ao Governo do Estado. Após o
período de implantação, a Usina Solar Noronha II será de
propriedade do Governo de Pernambuco e a energia gerada
será utilizada para compensar o consumo das unidades da
administração estadual no arquipélago.
Juntas, as duas usinas serão responsáveis por 10% do consumo total de energia da ilha. Segundo Solange Ribeiro,
além de todas as ações já realizadas, a Celpe manterá
estudos de iniciativas que contribuam 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 do Projeto de Redes Inteligentes (REI),
prevê a implantação de duas microgerações, sendo uma
eólica e uma híbrida, solar e eólica, com previsão de inauguração em 2015”, finaliza.
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foto Rodrigo Valente

“A i n s ta l a ç ão
d a u s i n a so l a r
é mais uma
da s açõe s
de eficiência
energétic a
re aliz ada
pelo Grupo
N e o e n e r g i a”

Projeto capacita
educadores e
leva conceitos
sobre eficiência
energética a
mais de 80 mil
jovens

a energia
da educação
por Rodrigo Rangel | foto Maurício Cuca

Quando iniciou sua participação no projeto
Energia que Transforma, em março de 2013,
a educadora Solany Duarte, do Rio Grande do
Norte, não imaginava que o conteúdo apresentado pudesse trazer tantos benefícios para seus
alunos e suas famílias. Participante de uma das
primeiras turmas da iniciativa, a coordenadora da
Escola Municipal Professor Antônio Fagundes, em
Mossoró, foi capacitada para disseminar conceitos sobre o uso eficiente da energia e recebeu
kits com material para ser usado em sala de aula.
Além de seguir as atividades previstas, Solany e
outros membros da escola decidiram ir a campo
para investigar os impactos que o Energia que
Transforma teve sobre a comunidade. “Com
base em uma pesquisa realizada pela Fundação
Roberto Marinho antes do início do trabalho, selecionamos alguns alunos do sexto ano e visitamos
as suas casas depois da aplicação do programa.
Com as contas de energia nas mãos, vimos que
houve uma diminuição significativa no consumo
entre maio e setembro”, destacou.
Realizado entre o final de 2012 e meados de 2014,
o projeto é fruto de uma parceria entre o Grupo
Neoenergia (Coelba, Celpe e Cosern), a Fundação
Roberto Marinho e a Eletrobras, no âmbito do
Programa Nacional de Conservação de Energia
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Elétrica, o Procel. O objetivo principal foi formar educadores, através de um conteúdo pedagógico multidisciplinar, para ampliar a reflexão sobre a eficiência
energética dentro das escolas.
Com o apoio das secretarias estaduais de educação da
Bahia e de Pernambuco, e das secretarias municipais
de Natal, Mossoró e Parnamirim, no Rio Grande do
Norte, o Energia que Transforma atendeu 205 escolas
em 78 municípios, formando 640 educadores. Levando
em consideração o número de alunos nas turmas em
que esses educadores lecionam, foram mais de 84 mil
alunos envolvidos com o projeto.
Material inédito
Além da formação de educadores, o Energia que
Transforma ofereceu às escolas kits multidisciplinares para a disseminação do conteúdo. Produzido pelo
Canal Futura, o material continha dez episódios da
série Vida de República, 30 spots (áudios com locução e efeitos sonoros), cinco cadernos temáticos e um
jogo educativo, além de cartazes e panfletos. “O tema
já tinha sido abordado em outros produtos do Canal
Futura, como Caminhos da Energia e Repórter Elétrico,
mas nós nunca tínhamos feito um material tão completo quanto este”, afirma Mônica Dias Pinto, gerente
de Desenvolvimento Institucional da Fundação Roberto
Marinho.
O conteúdo, que busca situações do cotidiano para
mostrar atitudes práticas que levem ao uso adequado
da energia elétrica, foi criado especialmente para o projeto. “É um material com foco no estudante a partir
do sexto ano do ensino fundamental e também nos
próprios educadores. Por isso buscamos narrativas
adequadas para sensibilizar este público”, completa
Mônica. Entre os temas abordados estão a eficiência
energética nas residências, o selo Procel/Eletrobras, o
consumo de energia dos eletrodomésticos, a preservação do meio ambiente, entre outros.
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Conteúdo incorporado pelas escolas
Mesmo tendo sido apresentados aos educadores
no início de 2012, o conteúdo e a metodologia do
Energia que Transforma continuam fazendo parte
do cotidiano das escolas. É o que explica Gilvandro
Mendes, professor de Geografia e um dos quatro
educadores capacitados da Escola de Referência em
Ensino Médio Ageu Magalhães, no Recife. “Tivemos
um resultado tão positivo no ano passado que decidimos continuar aplicando o conteúdo em 2014”, destaca. Ele aponta ainda uma das características do
material como principal responsável por sua eficiência
pedagógica. “O fato de os assuntos serem apresentados de forma interdisciplinar torna o material ainda
mais relevante. Isso nos permite trabalhar esses
temas a partir de diferentes perspectivas, desde o
contexto social até as questões que envolvem aspectos da física”, finaliza.
A incorporação do tema e da metodologia ao conteúdo programático das escolas é um dos resultados esperados do projeto, como afirma Emerson
Salvador, gerente da Divisão de Planejamento e
Fomento da Eletrobras. “Os resultados de ações
educacionais nem sempre ocorrem de imediato, por
isso o projeto se apoia na capacitação dos educadores, para que possam desenvolver o tema de forma
permanente, visando alcançar diversas gerações de
jovens em formação”. Para ele, os reflexos positivos
ultrapassam os limites das escolas e passam a ser
sentidos pela sociedade de modo geral. “Tudo isso,
sem dúvida, traz benefícios para a educação do país,
para o setor energético, e se reverte em melhorias
para toda a população”. Atendendo a solicitações
das secretarias de educação, as distribuidoras do
Grupo Neoenergia e a Fundação Roberto Marinho
já estão elaborando a ampliação do projeto, prevista
para 2015.

foto Eudes Santana

“a I ta i pava
Arena
P e r n a m b u co,
que recebeu a
primeir a usina
d e g e r a ç ão
de energia
f o t o v o lta i c a
d o e s ta d o ”

novos empreendimentos
apostam em tecnologia
que converte luz do sol
em eletricidade
por Bárbara Affonso

A utilização da energia fotovoltaica para a geração de
eletricidade vem crescendo, embora gradualmente,
no país. Quem utiliza esta solução na construção civil
aposta na sustentabilidade e na inovação tecnológica como principais bandeiras de marketing de suas
obras.
Caracterizada por converter energia solar em eletricidade através 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 Catarina
e pesquisador em energia solar Ricardo Ruther, o
semicondutor 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 gastos 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 tecnologia, o Estádio Governador Roberto Santos
(Pituaçu), em Salvador (BA), recebeu em 2012 o projeto Pituaçu Solar, com instalação de um sistema fotovoltaico de 400 kWp de potência na cobertura e nos
estacionamentos. Somente no primeiro semestre de
utilização, os painéis solares proporcionaram uma
economia superior a R$ 200 mil, segundo o governo
estadual, responsável pela gestão do equipamento.
Ainda no Nordeste, outro estádio de futebol aproveitou a radiação solar para investir em 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. São mais
de 3,6 mil painéis solares que convertem a radiação
do sol em eletricidade. A energia produzida é entregue
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) para
compensação na conta de energia. Outra vantagem
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“Segundo o
p r o f i ss i o n a l ,
o sistema de
g e r a ç ão d e e n e r g i a
f o t o v o lta i c a p o d e
s e r i m p l a n ta d o
em qualquer
e d i f i c a ç ão, d e s d e
q u e n ão e x i s ta
so m b r e a m e n t o n o
l oc a l .”

da utilização dessa tecnologia é a redução de perdas
energéticas nos processos de transmissão ou distribuição, já que o produto é produzido e consumido no
mesmo ambiente.
A instalação dessa Usina faz parte de um projeto de P&D
estratégico das distribuidoras do grupo Neoenergia,
regulado pela Aneel, em parceria com a Odebrecht e a
Itaipava Arena Pernambuco.
Selo Solar
Para fomentar o reconhecimento de empresas que
consomem eletricidade a partir de fonte solar, o Instituto
Ideal e a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE) criaram, com o apoio da Cooperação
Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), o
Selo Solar - certificação concedida para empresas,
instituições públicas e privadas e proprietários de edificações que consumirem um valor mínimo anual de
eletricidade vinda de fonte solar. “O selo foi lançado
em 2012, com a motivação principal de incentivar a utilização da fonte solar pelas empresas, possibilitando a
divulgação de um investimento que não se vê – a eletricidade consumida – por meio de ações de marketing”,
conta a gerente de projetos do Instituto Ideal, Paula
Scheidt. “Empresas que optam por essa fonte têm um
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diferencial no mercado e podem mostrar esse comprometimento com um menor impacto socioambiental ao conquistar o Selo Solar”, completa.
O estádio de Pituaçu conquistou a certificação em
novembro de 2013, juntamente com a Secretaria de
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da
Bahia (Setre), que também é abastecida pelo projeto Pituaçu Solar. Para receber o selo, o empreendimento deve seguir alguns pré-requisitos. “Quanto
mais energia o solicitante consome, maior deve ser o
seu consumo de eletricidade solar, e há um mínimo
exigido conforme seu subgrupo tarifário”, informa a
gestora. “Se o solicitante é um consumidor do grupo
B, terá que consumir anualmente pelo menos 50
MWh, enquanto um consumidor do grupo A1 terá
que consumir anualmente pelo menos 1000 MWh”,
exemplifica. E, mesmo sem atingir o valor mínimo,
é possível conquistar a certificação. “Basta ter pelo
menos 50% do seu consumo total de eletricidade
proveniente de fonte solar”, relata.
Outro empreendimento da capital baiana que passou
a adotar 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 sustentabilidade
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 solares 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 concessionária”,
comemora.
Como funciona – No prédio do Sinduscon, o sistema
foi implantado sobre uma estrutura no terraço superior,
onde existe um telhado verde e cuja área destina-se à realização de eventos. De acordo com Thales de Azevedo,
os módulos fotovoltaicos são instalados voltados para
o norte, “para que não fiquem prejudicados por algum
eventual sombreamento provocado pela própria edificação 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, folhas ou outras partículas. “A ideia é que ele fique
fora do alcance de curiosos, mas com fácil acesso para
manutenção e limpeza”, descreve.
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foto Marcelo Negromonte

Facilidades – Segundo o profissional, o sistema de
geração de energia fotovoltaica pode ser implantado
em qualquer edificação, desde que não exista sombreamento no local. “De um simples poste de iluminação pública até uma indústria ou um grande 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 fotovoltaica em baterias, mas, segundo
o professor Ricardo 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 verdade, a maior fonte de energia
disponível no planeta”, 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 empecilhos ainda atrasam a disseminação da tecnologia no
país. “As tecnologias de armazenamento da energia
fotovoltaica em baterias ainda não têm as melhores
soluções e os painéis fotovoltaicos também não são
fabricados no Brasil. Mas, se eles forem implantados
em uma zona remota, não atendida pelas concessionárias de energia elétrica, o investimento será altamente
rentável. Além disso, os grandes centros de pesquisa
de todo o mundo estão voltados para a busca de métodos de armazenamento mais eficientes”, pondera.
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etiqueta de
eficiência
energética
aliada no combate
ao desperdício de
energia elétrica
em edificações
por Bárbara Affonso | foto Reprodução
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Projetar janelas que permitam acordar com a brisa
fresca da manhã, ter a sala iluminada por uma luz
natural, árvores plantadas ao redor da casa para
garantir sombreamento e captação de água da chuva
para irrigação, limpeza ou descargas são medidas
que trazem benefícios maiores do que a economia
financeira. Todas essas ações, que parecem simples e cotidianas, são alguns dos critérios residenciais analisados para a concessão da Etiqueta de
Eficiência Energética de Edificações.
“A etiquetagem de eficiência energética traz benefícios em todas as esferas: para o consumidor, para
o construtor/ incorporador, para a sociedade e para
o país como um todo”, explica Michele Fossati, doutora em Engenharia Civil, que coordena o Núcleo
de Edificações Residenciais do Centro Brasileiro de
Eficiência Energética em Edificações.
Mas, afinal de contas, o que é a etiqueta de eficiência
energética? Primeiro, é preciso pontuar que existem
duas diferentes etiquetas – uma para edifícios comerciais, de serviços e públicos, publicada em 2009, e
outra para edifícios residenciais, publicada em 2010.
A etiqueta leva em consideração aspectos que
buscam reduzir o consumo de energia em edificações novas e existentes, por meio da implantação de
novas tecnologias de iluminação, condicionamento de
ar e isolamento térmico, sem, no entanto, reduzir os
níveis de conforto. Sua graduação varia do nível “A”
ao “E”, de acordo com o consumo de energia elétrica.
O processo de etiquetagem de edificações no Brasil
ocorre de forma distinta para edifícios comerciais,
de serviços e públicos e para prédios residenciais. A
etiqueta é concedida em dois momentos: na fase de
projeto e após a construção do edifício. Um projeto
pode ser avaliado pelo método prescritivo ou pelo
método da simulação, enquanto a obra pronta deve
ser avaliada através de inspeção in loco. “A etiquetagem proporciona a melhoria da eficiência energética
das edificações, possibilitando o desenvolvimento
econômico do país, com controle do crescimento
do consumo de energia”, resume Michele.

Nos edifícios comerciais, de serviços e públicos são
avaliados três sistemas: envoltória, iluminação e condicionamento de ar. Nos residenciais, são avaliados a
envoltória e o sistema de aquecimento de água, além
dos sistemas presentes nas áreas comuns dos edifícios
multifamiliares, como iluminação, elevadores e bombas
centrífugas. “O ideal é que, futuramente, nos próprios
cursos de graduação em Arquitetura, sejam aplicados
os conceitos que levam um edifício a adquirir a etiqueta. Dessa maneira, a obra já começaria sendo realizada corretamente, dentro desses conceitos”, projeta
Roberto Lamberts, professor titular da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e supervisor do
Laboratório de Eficiência Energética em Edificações
(LabEEE).

Novidade
No Brasil, a metodologia pra a classificação do nível
de eficiência energética foi publicada pela primeira
vez em 2009 e revisada em 2010. Em 2012, foi divulgada a metodologia para edifícios residenciais. “Essa
ainda é uma coisa nova no Brasil, diferentemente de
outros países em que a etiqueta é obrigatória”, compara
Lamberts. “No entanto, merece destaque uma iniciativa do governo federal que determinou que todos os
novos prédios públicos, ou os que façam uma grande
reforma, deverão ter a etiqueta de eficiência”, completa.
Se a incipiência da exigência pela etiqueta é um entrave
no Brasil, outro problema que impede a disseminação
da etiquetagem é o número restrito de laboratórios creditados para avaliação das edificações. Na Bahia, por
exemplo, não existe nenhum.
As edificações representam quase metade do consumo de energia do país e, segundo informações do
Ministério de Minas e Energia, elas são responsáveis
por 42% de todo consumo nacional. Neste contexto,
a economia de energia nos prédios certificados é de
aproximadamente 30% em prédios reformados e de
até 50% em novas edificações.
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Bons exemplos
Se, de uma maneira geral, caminha devagar a popularização do processo de etiquetagem em edificações, existem exemplos de grandes obras que se
anteciparam e aplicaram a metodologia no Brasil. É o
caso da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.
Equipamentos obsoletos e ineficientes foram trocados
por outros modernos e mais eficazes para modificar os
padrões de consumo de energia.
Em Salvador, a Odebrecht obteve o selo de nível A
do Inmetro em todos os prédios do empreendimento
Hangar Business Park, com consultoria do Setor de
Eficiência Energética da Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia. Com as dezesseis etiquetas obtidas,
primeiro nos projetos e depois nas edificações construídas, a construtora é a líder em número de edificações
etiquetadas no Brasil, e a primeira a etiquetar hotéis no
nordeste.
Em Belo Horizonte, o edifício The One alcançou a
chancela Triplo A, classificação máxima em todos os
níveis avaliados. O projeto conversa harmonicamente
com uma praça localizada em sua porção lateral, e a
ambiência natural foi preservada. Quanto à redução na
produção de resíduos, o projeto teve uma redução na
utilização de mármores e granitos durante a obra para
que se evitasse uma produção maior de detritos, além
da organização de um complexo para seleção e armazenamento dos resíduos sólidos,
O edifício contempla vagas preferenciais para veículos com baixa emissão de poluentes, uso de metais
economizadores nas válvulas de descarga e torneiras,
propiciando a economia de água; elevadores de última
geração, com sistema de variação de voltagem e de
frequência (VVVF) e sistema de Antecipação de Destino
da Chamada (ADC), que geram economia de energia.
Conta também com um sistema de captação pluvial
para irrigação dos jardins.
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Outra obra que também merece destaque é o estádio Arena das Dunas, em Natal, o primeiro do Brasil
a obter a etiqueta. A arena esportiva foi classificada
no Nível A, com um projeto que utiliza instalação de
equipamentos economizadores de água e reaproveitamento de água pluvial, paredes e coberturas com
bom desempenho térmico, lâmpadas e condicionadores de ar eficientes. O projeto do estádio foi vencedor do 6º Prêmio de Arquitetura Corporativa na
categoria Obra Pública, pela utilização da tecnologia
para captação de água da chuva para irrigação do
gramado e utilização nos banheiros.

foto por Nilton Souza

Hangar Business Park

foto Dante Araújo

Etiqueta A na envoltória

Arena das Dunas
Etiqueta A no edifício
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artigo
Eficiência
Energética:
estabelecendo
um caminho
por Jamil Haddad

O potencial de conservação de energia existente no
País deve ser utilizado como um instrumento capaz de
compor a estratégia futura de atendimento à expansão
do mercado de energia elétrica. Assim, é importante
e necessário o desenvolvimento de mecanismos que
permitam explorar este potencial através da ampliação
e sustentação dos atuais programas de eficiência energética e da implementação de novas ações visando à
criação de um mercado sustentável de eficiência energética no Brasil.
Os investimentos necessários para a ampliação da
oferta energética, além de oferecer mais energia, devem
ser efetuados de maneira eficaz. Nesse sentido e no
contexto atual, o combate ao desperdício de qualquer
forma de energia ganha relevância, em face da urgência
do incremento da oferta de energia elétrica, tanto em
termos de resultados a curto prazo, a custos competitivos diante da ampliação da oferta mediante de novas
usinas, quanto em relação ao longo prazo, melhorando
a eficiência global da economia e da sociedade.
Em maior ou menor escala, ainda subsistem algumas
barreiras para o desenvolvimento deste mercado no
Brasil, como: falta de informação do consumidor, que
é pouco orientado a usar bem a energia; ausência de
linhas de crédito robustas que atendam às especificidades desse negócio; limitado quadro de profissionais
capacitados para atuarem em projetos de eficiência

44

energética; aplicação limitada da legislação para
eficiência energética, em particular no estabelecimento de níveis máximos de consumo de energia de
máquinas e equipamentos comercializados no país
(Lei de Eficiência Energética) e falta de orientação de
recursos para a implementação de projetos de eficiência energética e fortalecimento das Empresas de
Serviços de Conservação de Energia (ESCO).
Para muitos, eficiência energética restringe-se
apenas aos aspectos tecnológicos, ou seja, a economia de energia pretendida para executar uma
dada atividade pode ser obtida através do emprego
de um equipamento mais eficiente ou de uma nova
tecnologia, no próprio equipamento ou no processo.
Mais recentemente, os aspectos comportamentais e
educacionais, as questões institucionais e regulatórias e as ações de motivação e de marketing atreladas às questões ambientais têm sido cada vez mais
utilizados.
Analisando a experiência internacional, percebe-se
uma mudança recente sobre a prioridade para política de eficiência energética em vários países, com
fortes investimentos e diversificadas ações. A motivação permeia a questão do compromisso de atingir,
em muitos desses países, as metas de redução de
emissões (devido à não disponibilidade imediata para
instalar novas usinas de fontes energéticas renováveis), mas também a busca da competitividade e de
acompanhar uma tendência global da economia para
este novo mercado “verde” que surge, evitando as
possíveis “barreiras de mercado”.
Eficiência energética...
o que já se caminhou!
Diversas instituições, na esfera federal, estão diretamente relacionadas ao tema, como o Ministério
de Minas e Energia (MME), as Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobras), o Programa Nacional
de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), a
Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e o Programa
Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados
do Petróleo e do Gás Natural (CONPET). Esse leque

de agentes ainda pode se estender por outras instituições, dadas a abrangência e a penetração da temática eficiência energética como, por exemplo, no setor
industrial, nos ministérios e em várias outras organizações – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (INMETRO), Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Empresas
de Serviço de Conservação de Energia (ESCOs),
universidades, centros de pesquisa, etc. Desde sua
instituição, em 26 de dezembro de 1996, a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vem regulando e
fiscalizando o setor de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.
Dentre as competências da Aneel, destaca-se aquela
relacionada diretamente à eficiência energética, ou
seja, incentivar o combate ao desperdício de energia
no que diz respeito a todas as formas de produção,
transmissão, distribuição, comercialização e uso da
energia elétrica.
Nesses anos de sua existência, um importante
passo dado pela Aneel, como demonstração de sua
importância pelo tema, foi a criação, em 2007, da
Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento
e Eficiência Energética (SPE), para tratar da regulamentação e do acompanhamento dos Programas de
Eficiência Energética juntamente com os programas
de P&D.

O planejamento para a eficiência energética dos próximos anos não é movido com decisões futuras, mas
acontecerá a partir das decisões tomadas no presente.
Alguns avanços, de natureza política, dependem principalmente da vontade e da decisão das esferas governamental e parlamentar e extrapolam a competência de
uma única instituição. Dessa forma, as instituições que
hoje atuam com eficiência energética no Brasil podem
trabalhar em harmonia com o governo federal e contribuir de forma significativa para se atingir essa meta.
Podem ir além!
Sem extrapolar a competência legal de cada instituição,
pode ser criado um fórum permanente, onde todos os
programas e ações de eficiência energética ganhem
sinergia e possam avançar. Como exemplo de avanço
e ações que podem potencializar a eficiência energética no Brasil, tem-se: apoio à implementação da Lei
de Eficiência Energética, o Programa Brasileiro de
Etiquetagem e a Eficiência Energética no Setor Público;
a implementação de um programa de Smart Grid com
gerenciamento da carga pelo lado da demanda e
tarifa diferenciada; o Leilão de Eficiência Energética ou
Comercialização da Eficiência Energética, e incentivos
regulatórios para as distribuidoras investirem em eficiência energética.

Jamil Haddad é Engenheiro Eletricista,

Segundo a SPE, até março de 2014, foram cadastrados na Aneel 1.312 projetos de eficiência energética no âmbito do PEE (após a Resolução 300/2008)
com uma previsão inicial de investimento de R$
3.791.689.032,98 para todas as modalidades (baixa
renda, industrial, serviços públicos, etc). A energia
economizada prevista é de 3.502.568,61 MWh/ano e,
para a demanda retirada da ponta, prevê-se o valor
de 1.131.694,39 kW.
Eficiência energética...
O caminhar dos próximos anos!
Apesar do muito que já se fez, ainda é possível se
avançar mais na busca de um mercado sustentável
de eficiência energética no Brasil.

professor titular da Universidade Federal de
Itajubá - UNIFEI, pesquisador e doutor em
Planejamento de Sistemas Energéticos pela
Universidade Estadual de Campinas, 1993.

“Caminante, no
hay camino, se
hace camino al
andar.”
Antonio Machado
(1875-1939)
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O ranking internacional de eficiência energética entre os 16
países com maiores economias indica que a Alemanha sai
na frente quando se trata do
consumo eficiente de edifícios,
indústrias, transportes e políticas
nacionais. Alemanha, Itália, China
e França lideram o ranking com
o Brasil na penúltima posição, à
frente apenas do México. O Brasil
ocupa a última posição na pontuação de eficiência energética na
industria, e a penúltima nas políticas nacionais.

5GW é a capacidade instalada
de energia eólica no Brasil, 10ª
posição no mundo, 201 parques
e sete milhões de habitações
beneficiadas.
(Fonte: EPE)

A conexão de 14 bilhões de equipamentos à internet está revolucionando nossa sociedade e consumindo mais energia. Calcula-se
o desperdício em 616 TWh/ano
(equivalente ao consumo anual da
Alemanha), segundo a Agência
Internacional de Energia (AIE). A
principal causa dessa despesa
desnecessária é a pouca eficiência dos aparelhos conectados em
rede e a quantidade crescente
dessa tecnologia. (Fonte: AIE)

(Fonte: IEE)

A Celpe, a Cosern e a Coelba
oferecem consultoria gratuita
para etiquetagem de eficiência
energética de edifícios residenciais e comerciais para os seus
consumidores. Informações:
eficiência@coelba.com.br

O Coursera é uma das mais
importantes plataformas de
cursos on-line gratuitos do
mundo. Foi criado pelas universidades norte-americanas de
Stanford, Princeton, Michigan e
Pennsylvania, e hoje reúne 88
instituições de grande relevância
mundial. Há cursos gratuitos em
diversas áreas do conhecimento.
Mais informações:
www.coursera.org

O Selo Procel de edificações será
anunciado na solenidade dos
20 anos do selo de qualidade
desenvolvido pelo Programa de
Nacional de Conservação de
Energia Elétrica (Procel). Além
da etiqueta, hoje existente, teremos o selo para edificação mais
eficiente.
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“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.”

Artigo 225
Constituição Federal de 1988
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Pai, eu sempre ouço o que você fala.
Agora, é sua vez de me escutar:
fique longe da rede elétrica.
Acima de tudo, a vida.

