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UNICEF E NEOENERGIA.
JUNTOS PODEMOS
CONSTRUIR UM FUTURO
CADA VEZ MELHOR PARA
AS PRÓXIMAS GERAÇÕES.
A Neoenergia firmou uma parceria inovadora
com o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para
a Infância) para apoiar as ações do Selo UNICEF
Município Aprovado, que há 14 anos mobiliza
os municípios da região do semiárido brasileiro,
abordando, entre outros temas, o uso racional
e seguro da energia elétrica. Os projetos fazem
parte do Programa de Eficiência Energética das
distribuidoras Coelba, Celpe e Cosern, reguladas
pela Aneel.
Participam do Selo UNICEF 466 municípios da
Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Essa

Os projetos dessa publicação fazem parte do

iniciativa está ajudando a promover políticas

Programa de Eficiência Energética das distribuidoras

públicas para assegurar os direitos das crianças

Coelba, Celpe e Cosern, regulado pela Aneel, e têm

adolescentes e suas famílias e a melhorar os

Neoenergia as diversas ações desenvolvidas na área

indicadores sociais naquela região do país.

como objetivo divulgar aos consumidores do Grupo
de eficiência energética para difundir o uso eficiente
de energia, bem como as diversas tecnologias que
podem ser utilizadas para atingir esse objetivo.

Além de melhorar a vida de milhares de crianças,
essa iniciativa também ajuda a inspirar outros
países e empresas a fazerem o mesmo.
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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pra gente pequena
ver e aprender
Projeto leva conhecimento
a crianças e jovens sobre
energia renovável
por Camila Jasmim | foto Maurício Cuca

Educar para transformar. É essa a máxima
do projeto Aulas de Energia, uma iniciativa
da Companhia Energética do Rio Grande
do Norte (Cosern), em parceria com a
Força Eólica do Brasil, a Iberdrola e o
Instituto de Desenvolvimento Econômico
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte
(IDEMA-RN), com a proposta de promover
atividades socioeducativas e de conscientização ambiental junto a alunos das redes
pública e particular de ensino.
A partir da exibição de vídeos, manuseio
de maquetes, atividades pedagógicas e
oficinas, além de visitas monitoradas aos
parques eólicos do estado que desponta
como líder nacional na geração de energia
eólica, os estudantes têm a oportunidade
de conhecer de perto a geração de energia – em especial, as energias renováveis
– e a importância da sua utilização de
forma eficiente e segura, evitando o desperdício e preservando o meio ambiente.
“Estamos voltados para conscientizar as
pessoas sobre o uso renovável e criterioso da energia. E começar por jovens
e crianças é o caminho mais seguro,
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porque eles assimilam com naturalidade e
se tornam multiplicadores desse conhecimento”, afirma a analista de Comunicação
da Iberdrola, Renata Chagas.
Implantado em agosto, o projeto, que
faz parte do Programa de Eficiência
Energética da Cosern, regulado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), já atendeu mais de três mil
jovens, do 6º ao 9º ano escolar. “As pessoas veem aqueles parques enormes
sendo construídos perto de casa, e a
maioria nunca ouviu falar daquilo. Então,
é obrigação da empresa explicar o que
estamos fazendo e manter um diálogo
aberto com a comunidade. Isso permite
que as pessoas conheçam aquela fonte
de energia, levando a uma maior aceitação social do projeto”, explica Renata. “E
são justamente as crianças que vão disseminar esse conteúdo na rua e dentro de
casa”, pontua.

Parceria de sucesso

“Estamos
voltados para
conscientizar as
pessoas sobre o
uso renovável
e criterioso da
energia”

As visitas acontecem nos parques de Arizona 1 e de Rio do Fogo, ambos
de propriedade da Iberdrola, multinacional de energia espanhola que
atua no Brasil desde 1997 por meio de uma participação de 39% no
Grupo Neoenergia. “Tem sido uma experiência e um desafio juntar o
que é bom das duas empresas para crescer, porque cada uma tem
sua visão, missão e valores. Mas, quando se consegue somar isso, é
bom pra todo mundo”, garante a analista de Comunicação da Iberdrola.
Até o fim do ano, já estão agendadas novas visitas aos parques. O desafio posto para 2015 é beneficiar um número ainda maior de estudantes
e solidificar o projeto para, a partir de 2016, estendê-lo a outros estados, aproveitando o potencial do Brasil, que já produz a energia eólica
mais competitiva do mundo, superando a Europa em termos de preço.
“Estamos na direção de chegar ao status de primeiro mundo nesse quesito. Precisa-se de condições propícias para isso, mas a mentalidade do
país já evoluiu bastante”, aposta Renata.

7

“(...)E são
justamente as
crianças que
vão disseminar
esse conteúdo
na rua e dentro
de casa.”
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Projeto
do Grupo
Neoenergia que
leva serviços
de diversos
órgãos a bairros
populares vence
11ª edição do
Prêmio FIEB de
Desempenho
Ambiental

cidadania
na porta
de casa
por Rodrigo Rangel | foto Marcelo Negromonte

“Por onde a unidade móvel passa as comunidades
populares ficam muito satisfeitas. Essa iniciativa
facilita a vida dos cidadãos porque leva diversos
serviços até eles, eliminando os custos com transporte e o problema com filas. É um serviço muito
importante”. É dessa forma que Madalena da Silva
Rodrigues, que trabalha no Balcão de Justiça e
Cidadania do Tribunal de Justiça da Bahia, resumiu o papel do projeto Energia com Cidadania nas
comunidades populares de Salvador.
Elaborado e realizado pela Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e pela
Companhia Energética de Pernambuco (Celpe),
o Energia com Cidadania atua em comunidades populares de Salvador e Recife oferecendo
acesso aos serviços prestados pelas distribuidoras e por instituições públicas parceiras. O atendimento é feito através de um caminhão adaptado
para servir de unidade móvel, que fica estacionado por 15 dias em cada localidade beneficiada. Em Salvador, além do Tribunal de Justiça,
também estão envolvidos órgãos como a Caixa
Econômica Federal (CEF), o Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), o Ministério do Trabalho através da
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE) e a Secretaria Municipal de Promoção
Social e Combate à Pobreza de Salvador.
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“ E s s a i n i c i at i va
fa c i l i ta a v i d a
dos cidadãos
p o r q u e l e va
diversos
s e r v i ç o s at é
e l e s ...”

Reconhecimento
No dia 18 setembro de 2014, a iniciativa foi reconhecida com o Prêmio FIEB de Desempenho Ambiental,
na categoria Projetos Socioambientais. Criada em
2004, a premiação visa estimular e homenagear as
empresas que se destacam na adoção de práticas
que contribuem para a melhoria da qualidade ambiental, o aumento da produtividade e uma maior competitividade no mercado globalizado. Esta é a segunda
vez que o Grupo Neoenergia é premiado. Em 2012,
o projeto Energia Verde venceu na categoria Projetos
Corporativos de Responsabilidade Socioambiental. A
iniciativa dá descontos, na troca de eletrodomésticos
antigos por outros novos, eficientes a consumidores
que, em contrapartida, fazem doações financeiras para
o reflorestamento de áreas remanescentes de Mata
Atlântica. Saiba mais sobre o Energia Verde na página
26 desta edição.
Para Carlos Melo, superintendente substituto da SRTE,
a colaboração entre instituições é um dos pontos altos
do projeto Energia com Cidadania. “A formação de parcerias como essa é excelente. Nesse caso, é possível montar uma central de atendimento com serviços
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diversos, o que traz grandes benefícios para a população atendida”, destaca. Durante o Energia com
Cidadania, a SRTE realiza a emissão de Carteira de
Trabalho e Previdência Social, além de esclarecer
dúvidas da população.
Já os Balcões de Cidadania e Justiça atuam oferecendo orientação, assistência jurídica, conciliação e
mediação de conflitos de interesses nas questões
cíveis de menor complexidade. Entre as principais
atividades estão soluções para questões que envolvem pensão alimentícia, divórcio consensual, reconhecimento e dissolução de união estável e reconhecimento espontâneo de paternidade. “Antes, as
pessoas se deslocavam das suas casas e, muitas
vezes, precisavam dormir na fila do Fórum para serem
atendidas. Hoje a Justiça vai até elas e muitas conseguem resolver as questões no primeiro atendimento”,
completa Madalena da Silva Rodrigues.
Troca de equipamentos
Entre os serviços oferecidos pela Coelba e pela Celpe
como parte da iniciativa está a substituição gratuita
de refrigeradores antigos por novos com Selo Procel.

A ação é voltada para clientes contemplados pela Tarifa
Social de Energia Elétrica, que ainda passam por uma análise do consumo médio de energia e da condição do aparelho a ser substituído. O objetivo é promover o consumo
eficiente de energia, reduzindo o desperdício e adequando
a conta à capacidade de pagamento do cliente, já que uma
geladeira em mau estado de conservação pode ser responsável por até 70% do valor da conta de energia de um
consumidor de baixo poder aquisitivo.
As duas distribuidoras também realizam atualização dos
dados cadastrais, troca de titularidade, baixa de conta,
emissão de segunda via, ligação nova e religação, parcelamento especial de débitos e mudança de endereço, entre
outros serviços. Além de realizar distribuição de lâmpadas e
ministrar palestras sobre o uso racional e seguro da energia.
As ações estão baseadas no programa de eficiência energética das distribuidoras, regulado pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL).
Em 2014, como parte do programa Energia com Cidadania,
a Coelba e a Celpe realizaram a substituição de 7.765 refrigeradores e doaram 97.693 mil lâmpadas. No mesmo
ano, 23.106 mil pessoas participaram de palestras sobre
uso seguro e racional da energia elétrica. As prefeituras de
Salvador e do Recife também atingiram bons resultados,
com 9.758 atendimentos através dos Centros de Referência
de Assistência Social (CRAS) e cadastros do Número de
Identificação Social, que permite acesso ao programa Bolsa
Família. Em 2015, o projeto irá atuar nas dez subprefeituras
de Salvador.

Em Recife e na região metropolitana,
foram estabelecidas parcerias com a
Defensoria Pública de Pernambuco,
a Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS), as secretarias de Saúde
das prefeituras de Recife e Olinda, as
secretarias de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos de Recife,
a Executiva de Assistência Social de
Jaboatão e de Recursos Humanos e
Desenvolvimento Social de Olinda, o
TRE, a CEF e as universidades públicas e privadas.
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“Os g a nhos de
eficiência e de
produtividade
são sempre
decorrência
de alguma
i n o va ç ã o, s e j a
nos produtos,
nos processos
produtivos ou
d e u s o f i n a l .”

entrevista

Máximo Luiz
Pompermayer
por Rodrigo Rangel | foto Moacir/ANEEL

Em agosto, a Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia, irá
receber o VIII Congresso de Inovação Tecnológica em Energia
Elétrica e o IV Seminário de Eficiência Energética no Setor
Elétrico. Os eventos, organizados pela Coelba e coordenados
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), são o ponto
alto das discussões acerca de alguns dos temas mais relevantes do setor. Nesta entrevista, Máximo Luiz Pompermayer,
superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência
Energética da ANEEL, fala sobre as novidades e expectativas
para os encontros, além de traçar um panorama e listar os
principais desafios do segmento de energia elétrica no Brasil.

1.
Quais são as suas expectativas para o VIII
Citenel e o IV Seenel, que acontecerão em 2015?
Minha expectativa é de que os eventos continuem sendo uma
oportunidade única para apresentação de resultados dos programas e discussão de temas relevantes para o aprimoramento
da regulamentação vigente e da gestão dos recursos pelas
empresas de energia e seus parceiros. Tendo em vista as experiências acumuladas ao longo desses vários anos de existência
dos programas e das várias edições do evento, as expectativas
são as melhores possíveis.

14

2.
Quais novidades esses eventos
apresentarão em relação às edições
anteriores?
As novidades surgirão no decorrer das sessões
técnicas, onde serão apresentados e discutidos os
resultados de vários projetos realizados ou concluídos nos últimos dois anos; nos painéis em que serão
discutidos aspectos relevantes da regulamentação
vigente e da gestão dos programas, incluindo experiências internacionais em programas similares; na
exposição de produtos e nas rodadas de negócio. O
evento também abrirá espaço para que oito patrocinadores exponham produtos e serviços inovadores.
Além disso, será produzido um jornal, que será distribuído durante o evento, com notícias, dicas de produtos e serviços dos stands, palestras interessantes
e um resumo do que ocorreu no dia anterior. Na área
dos stands ainda será realizada uma pesquisa, com
a utilização de tablets, sobre os produtos e serviços
dos expositores.

3. Qual é a importância desses eventos
para a melhoria dos programas de pesquisa e desenvolvimento em eficiência
energética?
Serão apresentados e discutidos os resultados de
vários projetos realizados nos últimos dois anos, além
de vários aspectos relacionados à regulamentação
vigente e à gestão dos recursos pelas empresas de
energia e entidades executoras ou intervenientes. As
sessões técnicas e as exposições darão ao público
interessado a oportunidade de conhecer de perto
alguns resultados do programa e os benefícios proporcionados ao mercado e à sociedade.
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4.
Quais são os principais desafios que
o setor irá enfrentar nessas áreas nos
próximos anos?
Do ponto de vista tecnológico, um dos principais desafios é a implantação do conceito de rede elétrica inteligente. Foram desenvolvidos vários projetos de pesquisa no âmbito do programa de P&D regulado pela
ANEEL, inclusive projetos pilotos e experimentais, mas
acredito que a implantação generalizada desse conceito, que envolve uma profusão de tecnologias e áreas
do conhecimento, ainda seja um desafio. Outro desafio
tecnológico importante está relacionado ao armazenamento de energia elétrica. A necessária expansão da
geração de energia elétrica depende cada vez mais de
fontes renováveis, como a solar e a eólica, o que agrega
mais complexidade ao sistema interligado nacional.
Em relação à eficiência energética, o principal desafio é fazer com que as ações realizadas no âmbito do
programa sirvam de referência para outras iniciativas.
A questão central são os interesses em torno da aplicação dos recursos naturais, entre eles os energéticos,
que são, muitas vezes, conflitantes. Cabe à ANEEL criar
mecanismos regulatórios que estimulem a realização
de projetos cujos resultados contribuam para a criação
de uma cultura de combate ao desperdício e de melhoria contínua da eficiência energética.

5. Como a cooperação e a troca de experiência podem contribuir para a melhoria
dos serviços prestados e a satisfação do
público consumidor?
A cooperação e a troca de experiências são fundamentais na implementação de ambos os programas.
A experiência mostra que os melhores resultados vêm,
quase sempre, de projetos cuja parceria entre empresas de energia elétrica, entidades executoras e consumidores coloca o interesse público em primeiro lugar.
Nesse contexto, destacam-se os projetos estratégicos
e cooperativos, que incluem esforços coordenados e
sistêmicos desses três segmentos. Ambos os eventos,
Citenel e Seenel, são uma oportunidade única para a

16

troca de experiências e percepções sobre os vários
aspectos que envolvem a regulamentação dos programas, a gestão e a aplicação dos recursos.

6. Qual é o papel da inovação na busca
pelo aumento da eficiência do setor
elétrico?
Os ganhos de eficiência e de produtividade são
sempre em decorrência de alguma inovação, seja nos
produtos, nos processos produtivos ou de uso final.
Somente a inovação permite fazer mais ou melhor
com os mesmos recursos, ou fazer o mesmo com
menos recursos, o que reduz o custo das ações e
a pressão sobre os recursos naturais e aumenta a
competitividade dos produtos e serviços oferecidos
pelo mercado. Em relação ao setor elétrico em particular, há espaço para inovações em várias áreas,
como a rede elétrica inteligente, questões relativas ao
armazenamento e à expansão da geração de energia
através de fontes renováveis.

7.
Quais foram os principais avanços conquistados pelo Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência
Energética ao longo de seus 14 anos?
Houve muito aprendizado ao longo desses anos.
Um deles é que não basta obrigar alguém a fazer
algo, é preciso criar mecanismos que estimulem ou
induzam os atores envolvidos a buscarem sempre
o melhor resultado possível. Por isso a importância
da cooperação em áreas e projetos estratégicos e
prioritários para o setor. Nesse aspecto, os avanços
foram mais notáveis na área de P&D, cujo programa
evoluiu de uma carteira de projetos mais acadêmicos
e de pequeno porte para projetos mais robustos e
mais voltados para as demandas e oportunidades do
setor. Algo similar deverá ocorrer com o PEE nos próximos anos, cujos projetos e ações deverão ser mais
cooperativos e articulados em torno das demandas
e oportunidades de melhoria da eficiência energética
em setores estratégicos da economia e da sociedade.
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projeto pioneiro instala
painéis solares para
bombeamento de água
em pernambuco
por Luana Rocha | foto Reprodução

Serra Talhada, terra do cangaceiro Virgulino Ferreira
da Silva, o Lampião, localizada no Semiárido pernambucano, foi o município beneficiado por uma iniciativa pioneira que vai melhorar o acesso da população
local à água, problema que tanto aflige a região sertaneja do país.
Capitaneado pela Companhia Energética de
Pernambuco (Celpe), empresa gerida pelo Grupo
Neoenergia, o projeto efetivou a instalação de painéis
solares fotovoltaicos com a finalidade exclusiva de
gerar energia para bombeamento de água em poços
artesianos da zona rural do município.
“Para a população rural que vive em locais onde o
regime de chuvas é irregular e os rios não são perenes, a melhor maneira de viabilizar o acesso à água é
através da perfuração de poços, com a utilização do
bombeamento”, explica Maria Cristina Fedrizzi, pesquisadora do Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos,
do Instituto de Energia e Ambiente, da Universidade
de São Paulo (LSF-IEE/USP).
Depois da chegada do projeto, o município, com
cerca de 80 mil habitantes e uma economia importante para Pernambuco, passou a usar placas solares
que transformam a radiação solar em energia elétrica
suficiente para a operação das bombas. “Levar água
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para os moradores do sertão é sempre uma vantagem.
Testamos um modelo que pode ser replicável em outros
locais, mas é importante que sejam feitos também
outros testes”, explica Osvaldo Soliano, coordenador do projeto em Serra Talhada, ex-diretor do Centro
Brasileiro de Energia e Mudanças Climáticas (CBEM)
e professor da Universidade Federal do Recôncavo
(UFRB). A água será armazenada nos reservatórios de
dez mil litros para aproveitamento do recurso à noite,
por exemplo, quando não há incidência da luz do sol.
No total, foram instalados sete sistemas no Semiárido
pernambucano. Além de funcionar por meio de uma
fonte renovável de energia, os sistemas têm a vantagem
de baixo custo de operação e pequena necessidade de
manutenção. “Agora é necessário expandir o escopo
das pesquisas para outros equipamentos e fazer uma
certificação do produto para que o modelo possa ser
usado em outros locais”, conclui Soliano.
Entre os beneficiados pelo programa estão produtores rurais, organizados em comunidades ou unifamiliar,
que já contavam com poços em suas propriedades.
“A maioria dos atendidos pelo sistema é formada por
pequenos produtores agropecuários de subsistência
com comercialização do excedente, excetuando o
médio produtor pecuarista de gado bovino e ovino”,
pontua Cristina.
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“A á g u a s e r á
arma zenada nos
r e s e r vat ó r i o s
de dez mil
l i t r o s pa r a
a p r o v e i ta m e n t o
do recur so à
n o i t e”

A ação integra o Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D), da Celpe, regulado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com
participação da Universidade de São Paulo (USP),
da Secretaria de Recursos Hídricos e Energia (SRHE)
de Pernambuco e do Centro Brasileiro de Energia e
Mudanças Climáticas (CBEM).

“Entre os
beneficiados pelo
programa estão
produtores rurais,
organizados em
comunidades ou
unifamiliar, que
já contavam com
poços em suas
propriedades. ”
20

Ao contrário de outros sistemas de bombeamento
de água que utilizam painéis fotovoltaicos, a tecnologia instalada pela Celpe, em Serra Talhada, utiliza,
exclusivamente, equipamentos de fabricação brasileira, especialmente parametrizados para os sistemas
instalados. O uso dos equipamentos produzidos no
Brasil contribui diretamente para o desenvolvimento
de novas tecnologias no mercado nacional e para
ampliar a utilização desse tipo de sistema. Além
disso, representa uma diminuição considerável nos
custos de reposição ou manutenção das peças.
Após a realização de uma pesquisa socioeconômica,
constatou-se a melhoria das condições econômicas
dessas populações.

Poços
A utilização dos poços artesianos é uma excelente
alternativa para levar água a quem mais precisa.
“Existe uma grande quantidade de cisternas instaladas nas propriedades da região para o armazenamento de água da chuva, mas, em média, a
capacidade de armazenamento dessas cisternas
é pequena (16 mil litros), propiciando o abastecimento doméstico por alguns meses. Para viabilizar uma maior autonomia e produção agrícola, só
mesmo com a utilização de águas subterrâneas”,
revela Cristina.
Durante os primeiros meses de operação, uma
equipe permanecerá monitorando o funcionamento das instalações, para analisar possíveis
pontos de melhoria e realizar a manutenção
destas, caso necessário.
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a importância de
um condicionamento
de ar eficiente
por Maria Clara | foto Reprodução

Um aparelho de ar-condicionado eficiente faz
muita diferença, seja ele da linha residencial ou
comercial. Os benefícios para o consumidor são
muitos, entre eles, o menor custo na hora de
pagar a conta de energia. E com a urgência em
economizar energia, nada melhor do que escolher
um produto eficiente.
“Um ar-condicionado eficiente prima pela sustentabilidade, diminuindo o impacto no meio
ambiente e promovendo mais conforto ao usuário”, explica Mário Sérgio Almeida, diretor técnico
da MSA, empresa baiana que atua há mais de 20
anos no setor, desenvolvendo projetos voltados
para a eficiência energética.
Menos consumo, mais investimento

“Um arcondicionado
eficiente prima pela
sustentabilidade,
diminuindo
o impacto no
meio ambiente
e promovendo
mais conforto ao
usuário”
22

A busca pela eficiência energética começou nos
anos de 1990, nos Estados Unidos e em países
da Europa. No Brasil, já foram adotadas algumas
iniciativas na construção civil, como a utilização
da certificação LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) e Aqua, além do desenvolvimento da etiqueta PBE Edifica criada pelo
Procel (Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica) e da etiqueta do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
para equipamentos como ar-condicionado, refrigerador etc.
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“Em um prédio
comercial, por
e x e m p l o, o c o n s u m o
de energia somente
p o r c o n ta d o u s o d e
a r- c o n d i c i o n a d o n a s
s a l a s c h e g a a at i n g i r
c e r c a d e 70%”

“Na medida em que temos uma norma que regulamenta a eficiência energética, passamos a ter uma
meta, um alvo a ser atingido. Isso melhora a qualidade
do projeto e da instalação, beneficiando o cliente com
um produto certificado, que consome menos energia
e pesa menos no bolso”, explica Almeida.

eficiência energética do sistema em uma grande obra:
hoje, a média de eficiência utilizando a água gelada é
de 0,6 kW/TR (kilowatt por toneladas de refrigeração),
enquanto que, sem o uso de equipamentos eficientes
e sustentáveis, essa taxa atinge uma média de 1,5 kW/
TR a 2,0 kW/TR.

De acordo com o especialista, quanto melhor for o
projeto, assim como o uso de tecnologias eficientes, menor será o impacto ambiental. Em um prédio
comercial, por exemplo, o consumo de energia
somente por conta do uso de ar-condicionado nas
salas chega a atingir cerca de 70%. “Com mais eficiência energética, esse consumo pode cair até para
40%”, conta. Entretanto, ele destaca que o investimento não é barato, já que projetos sustentáveis
requerem peças diferenciadas, novas tecnologias e
soluções técnicas. “Há índices de eficiência. Quanto
maior ela for, mais caro sai”, diz.

Empresas que atuam no país têm investido nesse setor.
De acordo com Daniel Fraianeli, product manager da
LG, o mercado de produtos sustentáveis tem recebido o estímulo das certificações de construções, que
acabam por impor limites mínimos à eficiência energética dos aparelhos de condicionamento de ar.

Fatia de mercado
O mercado global de condicionamento de ar evoluiu bastante nos últimos dez anos. “Os aparelhos de
janela praticamente desapareceram e foram substituídos pelos splits, uma tecnologia ágil em seu desenvolvimento e que busca incessantemente produtos
mais eficientes”, detalha Almeida.
Outras tecnologias surgiram visando cada vez mais à
eficiência energética, como o sistema VRF (Variable
Refrigeration Flow) e o sistema de água gelada,
chegando também às grandes obras. “Em hospitais, shoppings, centros empresariais, laboratórios e
outros, a tecnologia de água gelada desponta como
o sistema de melhor eficiência energética”, afirma o
especialista. Pode-se ter uma ideia comparando a
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“Com a difusão dessas certificações e dos ideais que
elas pregam, como melhor ambiente para trabalho/
moradia e menores custos de energia, a demanda
pelos produtos sustentáveis deve crescer”, afirma, destacando ainda a qualidade do projeto e da instalação
para a redução do consumo de energia.
De acordo com o coordenador de engenharia de aplicação da Midea Carrier, Cristiano Brasil, a empresa
também investe no desenvolvimento de equipamentos mais eficientes. Na linha residencial, por exemplo,
a Midea Carrier tem produtos que são até 40% mais
econômicos. Já para o setor comercial, na relação de
eficiência energética, um dos seus equipamentos oferece economia de até 15% quando comparado com
versões anteriores.
“Cada vez mais, o consumidor está se conscientizando
da necessidade de adquirir produtos mais eficientes e
de instalação mais fácil. Existe também todo um trabalho sendo realizado por formadores de opinião com
arquitetos, consultores etc.”, afirma.
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o futuro das cidades em debate no
fórum agenda bahia 2014

xxi sendi premiou o neoenergia pelo
projeto de venda de lâmpadas led

O primeiro seminário do Fórum Agenda Bahia 2014,
evento promovido pelo Correio e Rádio CBN, empresas
da Rede Bahia, que aconteceu no dia 11 de novembro
de 2014 em Salvador, trouxe à tona o debate sobre o
planejamento urbano sustentável. Com o tema Futuro
das Cidades, o seminário Desenvolvimento Regional,
dentro do Fórum Agenda Bahia, apresentou exemplos
de regiões ao redor do mundo que implantaram práticas sustentáveis. Os temas debatidos por especialistas locais e do exterior foram focados em: mobilidade
urbana, eficiência energética, reaproveitamento de resíduos sólidos, redução de emissão do CO2, hidrovias e
economia criativa.

O XXI Seminário Nacional de Distribuição de Energia
Elétrica (Sendi), principal encontro do segmento na
América Latina, aconteceu entre 8 e 13 de novembro
de 2014 em Santos (SP), com discussões de novas
práticas para o setor de distribuição de energia elétrica. O seminário recebeu durante os seis dias cerca
de 1.700 participantes e premiou como melhor prática de eficiência energética a venda bonificada de
lâmpadas LED, do Grupo Neoenergia.

cosern nas comunidades:
a caravana do bem!
A carreta educativa de eficiência energética e segurança com energia da Companhia Energética do Rio
Grande do Norte (Cosern) esteve presente na 52ª
edição da Festa do Boi 2014, realizada no mês de
outubro no município de Parnamirim (RN). A unidade
móvel da Cosern disponibilizou aos consumidores
jogos educativos, palestras e material informativo
sobre o uso seguro e eficiente de energia elétrica,
além de lâmpadas fluorescentes compactas eficientes e serviço de atualização cadastral. Essas ações
fazem parte do Programa de Eficiência Energética da
Cosern, regulado pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL).
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Lançado em 2013, o projeto integrou os Programas
de Eficiência Energética da Coelba, Celpe e Cosern e
promoveu a troca de aproximadamente 30 mil lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por
lâmpadas LED. Foram investidos R$ 2,3 milhões para
subsidiar a compra de lâmpadas LED de 10W da
Philips, o que permitiu oferecer o produto com um
desconto médio de 75% nas redes de varejo Home
Center Ferreira Costa (na Bahia e em Pernambuco) e
o Armazém Pará (no RN).
foto Christiana Marques

foto Estúdio Gato Louco

A Coelba, por meio da gerente de eficiência energética do Grupo Neoenergia, Ana Mascarenhas, se fez
presente, apresentando a etiquetagem de eficiência
energética de edificações comerciais e residenciais
no âmbito do Procel Edifica e do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e a
importância da construção de edifícios sustentáveis e
eficientes.

foto André Cyriaco

foto Maurício Cuca

agenda

o grupo neoenergia apresentou no
méxico projetos sociais realizados em
parceria com o unicef no brasil.
O Grupo Neoenergia participou do encontro regional
sobre parcerias do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) para América Latina e Caribe, dia 29
de outubro de 2014, na Cidade do México. O representante do Unicef no Brasil, Gary Stahl, a presidente
do Grupo Neoenergia, Solange Ribeiro, e a gerente de
Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Mascarenhas,
apresentaram para os participantes os projetos inéditos fruto da parceria do Neoenergia com o Unicef do
Brasil, inspirando outras empresas dos diversos países
a contribuírem para a garantia dos direitos de crianças
e adolescentes.
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At r av é s d o
E n e r g i a Ve r d e , o
G r u p o Ne o e n e r g i a
ofereceu de scontos
na substituiç ão de
ele trodomésticos
pa r a c o n s u m i d o r e s
que re aliz am
d o a ç õ e s pa r a
proje tos de
r e f l o r e s ta m e n t o d a
M ata At l â n t i c a

plantando
com energia
por Rodrigo Rangel | foto Polímata

Você já imaginou poder trocar um eletrodoméstico
antigo por um novo recebendo um desconto no preço
e ainda contribuir para o reflorestamento de um dos
biomas mais importantes e ameaçados do Brasil?
É justamente esse o foco do Energia Verde, projeto
realizado pelo Grupo Neoenergia em três estados
do Nordeste: Bahia, Pernambuco e Rio Grande do
Norte. Lançada em 2009, a iniciativa recebeu mais
de R$ 2 milhões em doações, que proporcionaram o
plantio de 162 mil mudas em 120 hectares de Mata
Atlântica.

superior a 100 quilowatts/hora, o Energia Verde oferece bônus de até R$ 500 na troca de eletrodomésticos
antigos por aparelhos novos, com o selo do Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).
Para isso, os clientes realizam doações que variam de
acordo com a faixa de consumo, podendo ser parceladas em até 12 vezes na conta de energia. Os participantes também entregam os aparelhos antigos, que
são direcionados a empresas recicladoras parceiras
das distribuidoras.

foto Reprodução

Redução do consumo com conscientização
“Enquanto a substituição dos aparelhos gera uma
redução nas demandas de energia elétrica dos participantes do projeto, o reflorestamento fruto das
doações contribui com a redução das emissões de
CO2 ocasionadas pelo próprio consumo de energia”,
destaca Ana Christina Mascarenhas, gerente de eficiência energética do Grupo Neoenergia.
Voltado para clientes residenciais com consumo
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Juntas, Coelba, Celpe e Cosern ofereceram mais de
R$ 11 milhões em bônus, que resultaram na troca de
cerca de 27.500 eletrodomésticos, entre aparelhos de
ar condicionado, freezers verticais e horizontais, TV de
LCD e refrigeradores. “Além da sensível redução no
consumo de energia das residências após a troca dos
equipamentos, o Energia Verde também proporciona
a conscientização dos consumidores, que passam a
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“(...) o E n e r g i a V e r d e
ta m b é m p r o p o r c i o n a
a conscientiz aç ão
dos consumidores,
q u e pa s s a m a
ava l i a r n ã o a p e n a s
a compe titividade de
p r e ç o d o s a pa r e l h o s ,
m a s ta m b é m a s u a
e f i c i ê n c i a e n e r g é t i c a”
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avaliar não apenas a competitividade de preço dos
aparelhos, mas também a sua eficiência energética”,
destaca Ana Christina.
Um dos principais focos do projeto é contribuir para
o estabelecimento de corredores ecológicos, áreas
que passam a unir importantes fragmentos de Mata
Atlântica. Na Bahia, isso ocorreu principalmente na
região sul, nos parques nacionais do Pau Brasil e
de Monte Pascoal. Em Pernambuco, as ações aconteceram no Complexo Florestal da Serra do Urubu,
onde são plantadas mudas de mais de 60 espécies,
como cedro, ipê e pitanga. As áreas remanescentes
de Mata Atlântica no Parque das Dunas, próximo a
Natal, no Rio Grande do Norte, também foram contempladas pelo projeto.
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beabá
da energia
por Camila Jasmim | foto Estúdio Gato Louco

Projetos
educativos
da Coelba
brincam com
o lúdico para
formar jovens
multiplicadores
do consumo
eficiente
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Qual a melhor forma de aprender? Brincando! A
ludicidade, como é conhecida a técnica que abusa
da interação com jogos, dança, cinema, teatro e
música como ferramentas de ensino, é reconhecidamente uma das mais eficientes formas de
absorção de conteúdo para crianças e jovens.
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E, apesar do clichê, é fato que essa garotada é o futuro
do país. Portanto, nada mais adequado que lhe ensinar
sobre sustentabilidade, preservação ambiental e o uso
seguro e eficiente da energia elétrica – força motriz do
desenvolvimento econômico e social – de forma integrada, leve e prazerosa, em uma linguagem acessível
e clara.
É esta a filosofia do projeto Educação com Energia. E
um bom exemplo dessa atuação foi na Festa Literária
Internacional de Cachoeira (Flica), realizada neste município do Recôncavo Baiano, a 110 km de Salvador. Com
uma unidade móvel do projeto e a Ecoteca, uma biblioteca ecológica, a empresa promoveu palestras com
recursos multimídia, exibição de vídeos em 3D e filmes
recreativos, apresentações teatrais, saraus musicais e
oficinas de artesanato, tudo com cunho ambiental e a
temática do consumo consciente.

“A c r e d i t o m u i t o
nesse tr abalho
com ludicidade,
porque estimul a
o pensa mento
c r i at i v o, a
imaginaç ão e
a mudanç a de
c o m p o r ta m e n t o ”

“Acredito muito nesse trabalho com ludicidade, porque
estimula o pensamento criativo, a imaginação e a
mudança de comportamento”, destaca a gerente de
Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Coelba,
Amine Darzé. “A gente percebe claramente que o movimento físico das crianças em relação ao tema contribui
muito para que assimilem, de forma divertida, um conteúdo que é técnico”.
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Com uma média diária de participação de 120 crianças
nos espaços de interação da Companhia de Eletricidade
da Bahia (Coelba), pode-se afirmar, sem hesitar, que
a ação na segunda maior feira literária do país foi um
sucesso. “As orientações que são dadas a essa turminha
são assimiladas com muita facilidade e propriedade, e
eles acabam sendo embaixadores desse discurso de
mudança de comportamento no consumidor”, garante
Amine.
Aprender brincando
A mesma opinião é partilhada pela analista de Eficiência
Energética da Coelba, Virginia Forte, que coordenou
a participação da empresa na IV Feira de Ciências e
Matemática da Bahia pelo segundo ano consecutivo.
“Os jovens são os tomadores de decisão no futuro.
Por isso, a importância de deixar essa marca em seu
aprendizado, justamente agora que estão em período
de formação”.
Com jogos e simuladores sobre energia solar, o stand da
Coelba ensinava a garotada sobre o uso e a importância
das fontes de energia renováveis, tendo como exemplo
máximo o Estádio de Pituaçu, o primeiro da América
Latina a gerar energia elétrica através do sol. Também
foi possível testar os conhecimentos sobre a utilização
consciente de energia elétrica através da Roleta Virtual,
um jogo de perguntas e respostas premiadas com brindes. “Nosso primeiro objetivo é despertar o interesse
dos adolescentes que, hoje em dia, não se contentam
mais em ficar parados, vendo acontecer. Eles querem
interagir, e os nossos experimentos proporcionam isso”,
pontua Virginia.

38

39

“Os jov ens s ão
os tomadores
de decisão no
f u t u r o (...) ”

“A s
o r i e n ta ç õ e s
que são
dada s a e ssa
turminha são
a ssimil ada s
c o m m u i ta
fa c i l i d a d e e
propriedade
(...)”

A medida do sucesso da iniciativa é garantida
pelos próprios educadores, que decidiram incluir
na feira a categoria Energia e Sustentabilidade,
para premiar os melhores trabalhos escolares
nesse tema. “O retorno foi bem positivo. Os alunos
elogiaram e os pais contam que eles se apropriaram daqueles conhecimentos e se tornaram gestores dentro de casa, controlando o consumo de
energia”, comemora a analista da Coelba.
Interessados em conhecer mais sobre o tema
podem agendar visitas no Museu de Eficiência
Energética, na Praça da Sé, e no Centro de
Visitação Pituaçu Solar, no próprio estádio, pelo
telefone (71) 3324-9608.
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ESPAÇOS DEDICADOS À divulgação do
Conhecimento sobre GERAÇÃO 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.

Estádio de Pituaçu

foto Eudes Santana

CONHEÇA OS NOSSOS
CENTROS DE VISITAÇÃO

foto Shirley Stolze

APRENDA MAIS SOBRE
ENERGIA SOLAR Fotovoltaica.

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

Usina de São Lourenço da Mata

Benefício de todos - De acordo com o secretário, a
minuta do decreto que regulamenta a implantação do programa está sendo analisada para entrar em vigor no logo
início de 2015, com a assinatura do documento.

iptu verde

“Toda a sociedade é beneficiada. Além daquele que constrói, que terá um diferencial no mercado, e o morador, que
ganha o desconto, alguns pontos do programa, se implantado, serão de uso coletivo para todos, como a ampliação
dos passeios, arborização e construção de bicicletários”,
conta Fraga.

por Maria Clara

Já pensou em receber desconto no seu IPTU e ainda
contribuir com a sustentabilidade do meio ambiente?
Pois é, o soteropolitano terá essa oportunidade a partir
de 2015, quando entrará em vigor o Programa de
Certificação Sustentável IPTU Verde.
A ideia é incentivar os empreendimentos da capital baiana
a desenvolverem práticas sustentáveis de redução de
impactos ambientais e de consumo de recursos naturais,
a partir do abatimento entre 3% e 10% no Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
“Buscamos estimular o desenvolvimento de um mercado de negócios sustentáveis em Salvador, contribuindo também para a geração de empregos verdes”,
explica o secretário municipal de Cidade Sustentável,
André Fraga. “Quanto maior o número de iniciativas e
demandas nesse setor, mais empresas oferecerão serviços”, completa.

“A Coelba fará
a avaliação dos
projetos nos
temas de economia
de energia e
sustentabilidade
na construção.”
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Ações sustentáveis - Para conseguir o desconto,
os empreendimentos devem adotar práticas voltadas
para a sustentabilidade, como o aquecimento solar da
água, a utilização de fontes alternativas de energia, o
compartimento para a coleta seletiva de lixo, o sistema
de reuso de águas, a iluminação natural e o aproveitamento de águas das chuvas.
O valor do abatimento vai depender da categoria em
que o imóvel se enquadrar. “Cada iniciativa vai gerar
uma pontuação que, somadas, classificam o imóvel em
uma determinada categoria, com os selos Ouro, Prata
ou Bronze”, detalha Fraga.

Qualquer empreendimento que esteja em fase de projeto,
seja de construção ou reforma, pode ser beneficiado com
o IPTU Verde, desde que apresente elementos e ações
voltadas para a sustentabilidade. Além disso, o projeto
que conseguir a certificação terá prioridade na tramitação de procedimentos, a exemplo da liberação de alvarás
municipais.
O programa é comandado de perto pela Prefeitura
Municipal de Salvador, via Secretaria Cidade Sustentável
(Secis), Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) e
Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso
do Solo do Município (Sucom). Fraga destaca também
o diálogo com outras entidades e órgãos públicos.
Representantes da Coelba, do Sindicato da Indústria
da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon) e da
Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado
Imobiliário da Bahia (ADEMI) integram o grupo de análise
da minuta, que contou ainda com a participação da sociedade civil, já que o texto ficou à disposição para sugestões
durante um mês na internet.
A Coelba apoia a iniciativa da Prefeitura Municipal de
Salvador e fará a avaliação dos projetos nos temas de
economia de energia e sustentabilidade na construção.
IPTU - O IPTU é o tributo pago por pessoas físicas ou
jurídicas pela posse, propriedade ou domínio útil de imóvel
– tanto área construída como terreno – localizado em zona
ou extensão urbana. O seu valor é definido por um conjunto de elementos, como o valor venal do imóvel, a área
do terreno, a localização e a característica, se comercial
ou residencial (Fonte: site da Sefaz/ Prefeitura de Salvador).
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mercado iaô leva artes
e entretenimento para a
cidade baixa

O caminhão também funciona como uma linha
auxiliar para atividades pedagógicas, uma vez
que se transforma em uma sala de aula climatizada, com recursos para atividades interativas. Quem frequentar o espaço terá orientações sobre o uso seguro e racional da energia
através da exibição de filmes e palestras.

O p r o j e t o va i
acontecer
sempre aos
domingos,
at é d e z e m b r o
d e 2015 .

Para incentivar a participação dos frequentadores do mercado, os clientes da Coelba que
apresentarem a última conta de energia paga
também receberão três lâmpadas fluorescentes compactas (para consumidores cadastrados na Tarifa Social), ou uma lâmpada (para
quem for cadastrado como Residencial), além
de uma cartilha com dicas de economia de
energia.

por Luana Rocha | foto Zaidan Torres

O belo cenário do mar da Península de Itapagipe, local
que reúne 14 bairros da capital baiana e com cerca de
186 mil habitantes, também abriga um projeto que há
dez anos leva ações de educação, cultura e desenvolvimento local aos moradores. Presidido pela cantora
Margareth Menezes, a Fábrica Cultural realiza diferentes atividades visando sempre ao fortalecimento das
pessoas e identidades locais. Desde a sua fundação,
mais de dez mil famílias da região foram beneficiadas
com as ações.
Agora, a Fábrica ganha um novo braço para viabilizar
o acesso de empreendedores individuais ao mercado.
Desde dezembro, no bairro da Ribeira, começou a funcionar o Mercado Iaô, projetado para ser um centro de
artes, entretenimento e economia criativa na Península
de Itapagipe.
O projeto vai acontecer sempre aos domingos,
até dezembro de 2015, ocupando o espaço onde
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funcionava a antiga Fábrica de Linhos Nossa Senhora
de Fátima, um casarão no estilo neoclássico do
século XIX, situado na Praça General Osório.
No local, reúnem-se expositores de artesanato, artes
plásticas, gastronomia, música e literatura de toda a
Bahia. “Depois de um tempo de projeto, percebemos que a principal dificuldade dos empreendedores
locais correspondia ao local para a comercialização
dos seus produtos. Com o mercado, nós damos
espaço para esses comerciantes”, explica Teresa
Carvalho, diretora pedagógica da Fábrica Cultural.
A Coelba, empresa do Grupo Neoenergia, também
apoia a iniciativa e vai manter no local o caminhão do
projeto Educação com Energia, uma unidade móvel
educativa que leva orientações sobre o uso seguro e
eficiente da energia, além de informações sobre a Tarifa
Social de Energia, benefício do Governo Federal que
concede até 65% de desconto na conta de energia.
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A Companhia de Eletricidade do
Um grupo de alemães inovou com
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Companhia Energética do Rio Grande
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121 milhões de toneladas equivalen-
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energia nos momentos em que ele

de um universo estudado de 142

fica em stand-by.

países. Terceiro colocado na gera-

(Fonte: PROCEL /INFO)

ção hidráulica, com 385 TWh, e 15º
na geração eólica, com 6,6 TWh em

bom saber

2013. Em 2014, a potência instalada
de eólica passou de 2,2 GW em 2013

As distribuidoras de energia estão

para 5 GW.

aplicando, desde janeiro deste ano, as

(Fonte: Brasil Energia)

bandeiras tarifárias, ou seja, as osci-

foto Reprodução

lações dos preços ocasionadas pelas
variações hidrológicas e a maior utilização das térmicas serão sinalizadas
ao consumidor conforme cada período. Essa medida poderá sensibilizar
a sociedade e os consumidores sobre
sua responsabilidade no uso racional
de energia.
Em 2015, a Coelba e a Empresa

verde: condições favoráveis de gera-

Baiana de Águas e Saneamento S.A.

ção de energia. A tarifa não sofre

O lançamento do Selo Procel de eco-

(Embasa) irão inaugurar a Usina de

acréscimo;

nomia de energia em edificações,

Geração de Energia, com o biogás

amarela: condições de geração menos

ocorrido em novembro passado,

da estação de tratamento de esgoto

favoráveis (algumas termelétricas ope-

certificou a Odebrecht Realizações

de Feira de Santana – Jacuípe II.

rando). A tarifa sofre acréscimo de R$

Imobiliárias com sete selos no

Todo o metano eliminado na esta-

1,50 para cada 100 quilowatt-hora

empreendimento Hangar Bussiness

ção será aproveitado e 80% da

(kWh) consumidos;

Park, com consultoria da Coelba. O

geração de energia será suprida por

vermelha: condições mais custosas

conjunto de prédios comerciais tor-

esse gás. O metano é 21 vezes mais

de geração (muitas termelétricas ope-

nou-se o único no Brasil a receber

agressivo ao meio ambiente que o

rando). A tarifa sofre acréscimo de R$

essa certificação.

CO2.

3,00 para cada 100 kWh consumidos.
FONTE: ABRADEE
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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.

