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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
como 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.
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entrevista

JOSÉ EDUARDO
TANURE
por Rodrigo Rangel | foto Moacir/Aneel

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da
Bahia (1980), mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade
Federal de Itajubá (2000) e doutor em Engenharia Elétrica pela
Universidade de São Paulo (2004), foi secretário de Energia
do Ministério de Minas e Energia em 2003, superintendente de Regulação dos Serviços de Geração e também de
Regulação dos Serviços de Distribuição da Agencia Nacional
de Energia Elétrica, superintendente Comercial e de Mercado
da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, professor
da Universidade Salvador e, atualmente, diretor de Regulação
da Neoenergia.

Diretor de Regulação da
Neoenergia
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P - O que é o sistema das bandeiras
tarifárias?
R – É um sistema criado pela agência reguladora de
energia elétrica para sinalizar, de forma imediata, os
maiores custos na geração de energia quando estes
ocorrem. Todos os meses há uma classificação da
bandeira ante as condições da geração e do custo
associado.

P - Como as bandeiras tarifárias são
aplicadas?
R – As bandeiras tarifárias são informadas nas faturas de energia. A bandeira verde indica condições
favoráveis de geração de energia e, com isso, a tarifa
não sofre nenhum acréscimo. Já a bandeira amarela
aponta condições de geração menos favoráveis e a
tarifa sofre acréscimo de R$ 0,025 para cada kWh
consumido. A bandeira vermelha demonstra condições mais onerosas de geração e, neste caso, a tarifa
sofre acréscimo de R$ 0,055 para cada kWh consumido pelo cliente. Vale lembrar que sobre os valores
totais das tarifas ainda incidem impostos como ICMS,
PIS e Cofins.
P - Quais as vantagens na aplicação das
bandeiras tarifárias?
R - Para o consumidor, a informação da bandeira
pode ajudá-lo a se programar e economizar mais nos
meses em que a energia é mais cara. Anteriormente,
o maior custo da energia refletia na conta do consumidor apenas no próximo reajuste anual, ou seja,
muito tempo depois, quando o consumidor não tinha
mais como reagir a essa elevação de preço, reduzindo o consumo.
P - Existe previsão para o fim das bandeiras tarifárias?
R – As bandeiras tarifárias são sinalizações do custo
da geração a ser repassado para os consumidores de acordo com a situação do sistema elétrico
a cada mês, não há previsão para essa sinalização
ser encerrada; quando as condições de geração de
energia forem favoráveis, a bandeira verde será aplicada e não haverá um custo extra para o consumidor.

P - Quando houver mudança de bandeira
no mesmo ciclo de faturamento, como
será a fatura de energia?
R - As vigências das bandeiras seguem calendário civil.
Caso a mudança de bandeira seja realizada no meio do
ciclo de leitura do consumidor, o valor a ser cobrado
será proporcional aos valores do acréscimo do kWh.
P - As unidades consumidoras livres estão
sujeitas às bandeiras tarifárias?
R - A distribuidora fatura para esses clientes apenas
a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), e
sobre essa parcela da tarifa não existe incidência de
bandeiras.
P - As bandeiras são aplicadas também
para as tarifas de demanda?
R - Não, apenas sob o conceito de consumo ativo.

P - Para as unidades consumidoras ativas
sem registro de consumo será cobrada
a bandeira tarifária sobre o custo de
disponibilidade do art. 98 da Resolução
ANEEL 414/10?
R – Sim, sobre o cunsumo mínimo que pode ser de 30,
50 ou 100 kWh, a depender do tipo de ligação – monofásica, bifásica ou trifásica, respectivamente.
P - Caberá cobrança de bandeiras tarifárias para as unidades consumidoras parcialmente livres, na parcela de consumo
cativo?
R - Sim.
P - O consumo das empresas afeta a bandeira tarifária?
R - Independentemente do seu consumo, o consumidor pagará a bandeira vigente . Ele pode até economizar em um mês, mas, se a bandeira vermelha estiver
sendo aplicada, haverá aumento no preço da energia.
O que define a bandeira são as condições gerais de
demanda e geração de energia em todo o país.
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Projeto que permite
troca de material
reciclável por
descontos na
conta de energia
gera economia e
oportunidades de
trabalho

8

reciclar para
economizar
por Rodrigo Rangel | foto Marcelo Negromonte

Quando começou a participar do Vale Luz, em
2007, a dona de casa Maria do Carmo, mais
conhecida como Dona Carminha, não imaginou
que o resultado pudesse ter um impacto tão
grande no seu orçamento doméstico. “Eu consigo pagar 100% da minha conta de luz só com
o material que eu recolho. E, às vezes, fico com
crédito para o mês seguinte”, afirma satisfeita. Ela
é uma das 2.352 clientes do projeto que, desde
2008, já coletou mais de 431 toneladas de resíduos sólidos recicláveis só na capital baiana.
Situação parecida se repete na casa de Edneide
Ferreira, moradora do bairro da Pajuçara, na Zona
Norte de Natal. “Depois que eu comecei a participar, recebi a ajuda de vizinhos e amigos. Eles
não jogam nada fora, passam tudo pra mim”, destaca. E não é difícil perceber a dedicação dela ao
projeto. “Reservei um espaço na lateral da minha
casa especialmente para guardar esses materiais. Gosto de deixar tudo bem separado e organizado”, acrescenta orgulhosa.
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Entre os materiais mais recolhidos por Edneide estão
garrafas PET, caixas de papelão e, principalmente,
garrafas de álcool. “Minha irmã tem uma academia
de ginástica em Parnamirim (município da Região
Metropolitana de Natal) e usa muito esse tipo de material por lá. Quando ela trocou o piso da academia,
trouxe as placas de borracha do antigo revestimento.
Isso fez com que eu abatesse 100% da minha conta de
energia do mês de setembro”, explica.
O Vale Luz, que é realizado pela Celpe (PE), Coelba (BA)
e Cosern (RN), tem entre os seus principais objetivos o
estímulo à reciclagem, visando a economia na fatura de
energia além de minimizar os impactos causados pelos
resíduos no meio ambiente. Desde que foi iniciado, já
representou uma economia de R$ 206.045,49 para
6.263 clientes, nos três estados. Além de economia
para os clientes e estímulo à preservação ambiental, o
projeto também ajuda a criar oportunidades de trabalho, já que a maior parte do material recolhido é entregue a cooperativas de catadores de Salvador, Recife e
Natal, cidades onde ele acontece.
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“O Vale Luz é muito importante para o nosso funcionamento e, ao longo dos anos, permitiu que nós nos
organizássemos ainda mais”, afirma Joilson Santana,
presidente da Cooperativa de Coleta Seletiva
Processamento de Plástico e Proteção Ambiental
(Camapet), com sede em Salvador. Beneficiada
desde 2008, a cooperativa tem hoje quase 10% da
sua receita bruta oriunda do projeto. “O Vale Luz
possui três dimensões: a ambiental, que canaliza os
resíduos para o tratamento adequado; a social, já que
ajuda a comunidade a honrar seus compromissos,
diminuindo ou até zerando o valor da conta de energia; e a econômica, por contribuir para o trabalho
de empreendimentos dessa área, como é o caso da
nossa cooperativa”, destaca. Desde que foi iniciada, a
ação já recolheu e repassou mais de 1200 toneladas
de resíduos recicláveis nos três estados.

“ O Va l e L u z , q u e
é re aliz ado pel a
C e l p e (PE), C o e l b a
(BA) e C o s e r n
(RN), t e m e n t r e o s
s e u s p r i n c i pa i s
objetivos o
estímulo à
r e c i c l a g e m”

Empresas
Em abril de 2012, a Coelba ampliou o alcance do
projeto e criou o Vale Luz Empresa. A intenção foi
incentivar o descarte dos resíduos dos empreendimentos de maneira ambientalmente responsável e,
ao mesmo tempo, apoiar instituições que realizam
trabalhos sociais. Assim, os créditos adquiridos
através do material recolhido não são abatidos das
contas das próprias empresas, e sim doados a instituições indicadas por elas.
Desde que foi lançada, a nova etapa do projeto já concedeu mais de R$ 32 mil em créditos nas contas de
energia de 24 instituições. Esses números são fruto
da coleta de 28 empresas baianas e beneficiaram
instituições como as Obras Assistenciais Irmã Dulce
(OSID), o Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer
Infantil (NACCI) e o Hospital Aristides Maltez (HAM).
Entre os participantes estão empresas de diferentes
ramos de atividade como a Universidade Católica do
Salvador, a Rede Bahia, a construtora Odebrecht,
Órgãos da Prefeitura Municipal do Salvador, Hospital
Santo Amaro, Coelba, Sinduscon, e o bloco afro Ilê
Aiyê.
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Pituaçu Solar
produz energia
limpa e já resultou
em mais de R$ 440
mil em economia
para o Governo da
Bahia
12

verde dentro
e fora do gramado
por Rodrigo Rangel | foto Reprodução

O Estádio Governador Roberto Santos, mais
conhecido pelos torcedores como Estádio de
Pituaçu, fica em um ponto privilegiado da capital baiana. Vizinho ao Parque Metropolitano de
Pituaçu, uma das áreas protegidas mais importantes de Salvador, com 450 hectares, o equipamento esportivo é marcado pelo verde, presente
dentro e fora do gramado. Cercado de árvores
nativas e grande diversidade de mamíferos e aves,
o estádio também dá sua contribuição para a preservação ambiental ao gerar, através de módulos
fotovoltaicos, toda a energia que consome.
Inaugurado em 2012, através de uma parceria
entre o Governo do Estado da Bahia e a Coelba,
o projeto Pituaçu Solar foi o primeiro sistema solar
fotovoltaico instalado em um estádio esportivo na
América Latina. Em menos de três anos, a iniciativa
foi responsável pela produção de mais de 1.600
GWh, o que significou uma economia de mais de
R$ 440 mil ao Governo da Bahia. Como o sistema
produziu mais energia do que o estádio consome,
o excedente foi destinado ao prédio da Secretaria
do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre),
no Centro Administrativo da Bahia (CAB).
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Foram utilizadas duas tecnologias. Nas áreas do estacionamento e vestiários, foram utilizados módulos
de silício monocristalino apoiados em uma estrutura
metálica. Nas áreas das coberturas metálicas, foram
utilizados painéis flexíveis, sem vidro, compostos de
filme fino de silício amorfo, colados sobre cobertura
impermeabilizante formando um conjunto bem mais
leve, ideais para estruturas que não suportam maiores
sobrecargas.
Toda energia gerada pelos dois tipos de módulos é
conduzida às salas dos inversores, equipamentos que
transformam a corrente contínua em alternada, compatível com a rede elétrica do estádio. Ainda nas subestações, os transformadores elevam sua tensão de baixa
para média e, finalmente, a energia é injetada na rede
elétrica da Coelba.
Para conectar os 2.294 módulos e os 50 inversores,
mais de 20 km de cabos foram instalados. A área utilizada para instalação dos painéis totaliza 5.500 m2.
O projeto contou com o apoio técnico da Cooperação
Alemã para o Desenvolvimento (GIZ), a coordenação
técnica da Universidade Federal de Santa Catarina e a
execução da Gehrlicher Ecoluz.
“Além de proporcionar economia financeira, o resultado
significa produção limpa de energia, em sintonia com o
local onde fica inserido o estádio”, afirma Elias Dourado,
diretor-geral da Superintendência de Desportos do
Estado da Bahia (Sudesb). A iniciativa, que faz parte
do Programa de Eficiência Energética da Coelba regulado pela Aneel, obteve reconhecimento internacional
e também recebeu, em 2013, o Selo Solar, do Instituto
para o Desenvolvimento da Energia Alternativa na
América Latina (Ideal).
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Parceria
O sucesso reafirma a importância da união de instituições de diferentes segmentos para a realização deste
tipo de projeto. “As parcerias público-privadas são
sempre um bom negócio para alavancar projetos-piloto que contêm inovação” ressalta Ana Christina
Mascarenhas, gerente de Eficiência Energética do
Grupo Neoenergia. “São duas gestões que, apesar
de terem naturezas distintas, demonstram sintonia e
preocupação com a sustentabilidade ambiental, além
de contribuírem para o desenvolvimento da Bahia”,
conclui Dourado.
O Grupo Neoenergia tem projetos semelhantes em
outros estados, como a Usina Solar São Lourenço da
Mata, responsável por cerca de 30% do consumo da
Itaipava Arena Pernambuco, em Recife. Encabeçada
pela Companhia Energética de Pernambuco (Celpe),
o sistema possui 3.963 painéis solares fotovoltaicos,
potência instalada de 1 megawatt pico (MWp) e capacidade para gerar 1.500 MWh por ano, suficiente para
abastecer uma cidade de seis mil habitantes.

Foto: Shirley Stolze
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cuidando do
coração da
indústria

Motores
energetic amente
eficientes ger am
economia e
benefícios ao
meio ambiente

por Rodrigo Rangel | foto WEG

Os motores elétricos são um dos elementos-chave da indústria e, consequentemente, da economia brasileira.
Eles são responsáveis por cerca de 25%
da energia elétrica consumida no país e,
em alguns setores da indústria, chegam
a responder por até 90% do consumo.
Por esse papel, a busca pela eficiência
energética deste tipo de equipamento tem
aumentado em todo o mundo. “A indústria
vem aprimorando projetos e processos de
fabricação na busca por motores mais eficientes. Eles permitem o fornecimento de
potência no eixo – o que interessa para o
usuário – com menor potência requerida
na alimentação de eletricidade”, explica
Raymundo Aragão, da Anima Projetos,
empresa de consultoria que atua no mercado há mais de 12 anos. “Em resumo, os
motores eficientes resultam em menores
perdas na conversão de eletricidade em
trabalho mecânico”, completa.
No caso da WEG, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do
mundo, a evolução dos projetos, com
menos perdas internas na transformação
da energia elétrica em mecânica, se deu
com modificações no sistema de troca
de calor e ventilação, com novas chapas
metálicas, com o desenvolvimento de
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novos fios condutores, ou seja, uma
soma de pequenas melhorias que produziram grandes ganhos. Também houve o
lançamento de novas tecnologias como
o emprego de imãs nos rotores (a parte
girante dos motores) que além da alta
eficiência, permitiu até mesmo reduzir o
tamanho dos motores mantendo a mesma
potência na saída. Além de consumirem
menos energia para seu trabalho, os
motores atuais também possuem outras
evoluções que permitem uma maior confiabilidade, pois são mais resistentes e
têm menos falhas. Isto é decorrente de
evoluções nos sistemas de vedação, de
lubrificação, de troca de calor, enfim de
um pacote de melhorias em todo o projeto, afirma Fernando Cardoso Garcia,
diretor da WEG Motores.
Para o consumidor, o principal benefício
do uso de motores de alta eficiência é a
redução dos custos com energia elétrica.
Se este consumidor for a indústria, isto se
reflete diretamente na competitividade de
seu negócio, pois a redução de custos é
estratégica em qualquer segmento, destaca Garcia.
Para que tudo isso aconteça, é importante saber escolher bem o motor que

será usado em cada situação. “Os motores mais eficientes possuem projetos e materiais mais modernos.
Um motor elétrico não deve ser comprado pensando
somente no seu custo de aquisição, mas sim no seu
custo de operação. Ao longo de um período de dez
anos, o custo de aquisição de um motor representa
somente 2,5% dos custos envolvidos. O restante
todo é relacionado com seus custos de operação,
com grande destaque para a energia, que soma 96%
deste montante”, afirma Garcia.
Segundo a ABRAMAN - Associação Brasileira de
Manutenção e Gestão de Ativos - a idade média
dos equipamentos na indústria brasileira é de 17
anos. Este também é o número citado pela ABIMAQ
- Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos, que destaca ser o dobro da idade dos
países desenvolvidos ou em forte desenvolvimento.
“Enquanto lá fora temos a indústria substituindo equipamentos por outros mais eficientes e mais produtivos, aqui no Brasil temos equipamentos de tecnologias antigas e ineficientes, uma combinação que afeta
a produtividade” ressalta Garcia.
Mais economia e redução de desperdícios
Além dos ganhos obtidos somente com a substituição de motores elétricos, o uso combinado com
automação, através da variação de velocidade, tem
um potencial de multiplicar a economia de energia.
Isto ocorre porque com o controle de velocidade o
motor realiza somente o trabalho requerido pelo processo, sem desperdícios. Estas oportunidades geralmente estão onde há variação na produção, como os
exemplos abaixo:

Diagnósticos WEG na indústria, baseados em mais
de 50 mil casos, apontam que, em média, 71% dos
motores de uma indústria podem ser otimizados, com
uma economia média de 9%. Em 22% deles é possível
aplicar a variação de velocidade, elevando a economia
média nestes equipamentos para 30%.
Meio ambiente
Além de benefícios para o consumidor, a eficiência
energética dos motores também traz consequências
positivas imediatas ao meio ambiente. Ao requisitar
menos energia, esses equipamentos produzem um
impacto menor na etapa de geração. Dessa forma, usar
motores energicamente eficientes significa requerer
menos recursos naturais, o que representa benefícios
para toda a sociedade. O potencial de conservação de
energia na força motriz (motores elétricos) na indústria
é de 15.050 GWh/ano, segundo dados do PDE - Plano
de Desenvolvimento da Energia - 2023. Isto significa um
potencial de 6,5% no consumo da indústria. “Energia
conservada é a energia mais limpa que existe, pois é
aquela que deixa de ser consumida e assim não precisa
ser produzida”, relata Garcia.
Em projetos de substituição de motores elétricos, a
WEG possui ainda o “Plano de Troca”, onde o consumidor ganha desconto ao trocar um motor antigo, de
qualquer marca, por um modelo novo de alta eficiência,
que consome menos energia. Os motores antigos são
destinados a reciclagem dos materiais em um índice
que chega a 99,11%.

Linhas de alta eficiência WEG W22 Premium,
W22 Magnet e Inversor de Frequência CFW11
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Crianças e
adolescentes
do semiárido
engajados no uso
eficiente da energia
18

“se liga”,
o jogo que forma
jovens cidadãos
por Rafael Pereira | foto Bruno Winycius

Com o chuveiro aberto, ele passa xampu no cabelo e
se ensaboa sem pressa. Na saída do banho, coloca
um sanduíche no forno elétrico, preterindo o micro-ondas – aparelho que, como os demais da casa,
mesmo quando não está sendo usado, fica ligado à
tomada, no modo stand-by. Diariamente, ele repete
estas ações exatamente nesta ordem, como a reprise
de um filme. Diante desta cena, surge a seguinte pergunta: com relação ao desperdício de energia, quais
são os erros cometidos pelo personagem retratado?
Questão lançada, diversos jovens da região do semiárido estão em busca da melhor resposta.
Estes jovens são participantes do jogo Se Liga,
game criado no âmbito da parceria entre o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Grupo
Neoenergia. Simulando uma cidade virtual, o jogo
funciona da seguinte forma: os integrantes devem
criar um município sustentável, resolvendo problemas
do cotidiano que são apresentados pelo programa,
como no caso citado acima. Os problemas podem
surgir de diversas formas: como desafios, quiz, campanhas etc. Fica a cargo dos jovens resolvê-los.
“À medida que os participantes vão acertando, cumprindo os desafios lançados pelo jogo, eles vão
gerando os créditos necessários para a evolução
da cidade virtual. No meio desses desafios e brincadeiras, que são elaborados por pedagogos, o Jogo

Se Liga cumpre seu objetivo principal: conscientizar os
jovens quanto a temas de grande relevância, como o
uso sustentável, seguro e eficiente da energia elétrica”,
explica a analista de Eficiência Energética da Coelba,
Virgínia Forte.
Atualmente, o jogo conta com aproximadamente 1,5
mil jogadores cadastrados nos três estados em que
o Grupo Neoenergia tem atuação na distribuição de
energia (Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco).
Eles representam mais de 234 municípios, que interagem entre si e disputam, dentro do game, as melhores
práticas.
Em junho deste ano, as dez equipes (Núcleos de
Adolescentes) melhores colocados na classificação de
cada estado irão ganhar um kit multimídia (contendo
uma tela retrátil 74”, um miniprojetor, uma caixa de som/
microfone e um notebook); os dez adolescentes de
cada estado com maior número de créditos individuais
irão ganhar um tablet e, além disso, todos os jogadores
que cumprirem os desafios e responderem de forma
satisfatória a um teste de conhecimento serão certificados pela apropriação dos conteúdos.
O jogo está disponível para os adolescentes na web
desde novembro de 2014, através do site www.jogoseliga.com.br, contando também com uma fanpage
acessível no endereço www.facebook.com/jogoseliga.
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Parceria

NUCA

O jogo é apenas parte de um projeto de atuação conjunta. Através do Programa de Eficiência Energética das
distribuidoras, regulado pela Aneel, o Grupo Neoenergia
apoia as ações do programa Selo Unicef Município
Aprovado, que tem o objetivo de melhorar os indicadores sociais da região do semiárido que impactam
na vida de crianças e adolescentes em nível municipal.

Para contribuir e estimular a participação dos adolescentes, discutindo melhorias para cada município
e buscando soluções concretas, foram criados os
Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (Nuca). As
cidades inscritas no Selo Unicef que têm interesse
em obter a certificação em 2016 precisam, obrigatoriamente, formar pelo menos um Nuca, que deve ser
composto por, no mínimo, 15 adolescentes, de 12 a
17 anos incompletos.

“Por meio do selo, o Unicef monitora e avalia as condições de vida de crianças e adolescentes, concedendo
um reconhecimento internacional aos municípios que
conseguem avanços concretos com relação às políticas para a infância e adolescência. O objetivo é garantir o direito à proteção integral, a partir de ações articuladas, assegurando a redução das desigualdades
sociais”, explica o coordenador do Unicef para os estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, Rui Aguiar.
Possuir este selo, que tem reconhecimento em todo o
mundo, é estrategicamente importante para a gestão
municipal. Por isso, todas as cidades que recebem a
certificação têm o direito de comunicar o feito em todo
material institucional próprio.
“Entre junho de 2014 e junho de 2015, a parceria tem
investido seus esforços na formação de multiplicadores no conteúdo de eficiência energética e uso seguro
da energia. O objetivo é promover uma mudança de
atitude, e ela só acontecerá quando todos compreenderem as consequências ambientais e financeiras
da utilização inadequada da energia elétrica”, explica
Virgínia Forte.
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Os Nuca têm uma única regra: promover a participação dos adolescentes na vida do município. São
espaços de discussão sobre temas que afetam crianças e adolescentes, nos quais são realizadas atividades periódicas como oficinas, seminários, campanhas etc. Essencialmente, os Nuca colaboram com
o fortalecimento e a capacidade dos adolescentes
em incidirem nas políticas públicas, além de refletir e discutir sobre a diversidade e as desigualdades
sociais do município.
“Nestes encontros, os adolescentes abordam temas
atuais, como cidadania, gravidez na adolescência,
violência, a questão ambiental, questão das águas,
entre outros. Colocar estes debates na pauta dos
adolescentes é bastante apropriado para o momento.
O trabalho desenvolvido pelo projeto Se Liga, no
âmbito do Nuca, é uma iniciativa que promove a
cidadania e a participação e estimula ainda mais a
preocupação deles com o que acontece nos seus
munícipios, sua comunidade, sua casa”, explica a
coordenadora do Unicef na Bahia, Helena Oliveira.

Os adolescentes,
a l é m d e i n o va r e m n a
pa r t i c i pa ç ã o c i d a d ã
da s polític a s públic a s
m u n i c i pa i s , t o r n a m s e m u lt i p l i c a d o r e s
da s informaçõe s
rel acionada s ao uso
seguro e eficiente de
energia elétric a. Eles
e s tã o e n g a j a d o s n a
busc a pel a melhoria
da qualidade de vida
de todos. E o Grupo
Neoenergia , em
pa r c e r i a c o m o U n i c e f,
tem se empenhado
pa r a f o r ta l e c e r e s t e
m o v i m e n t o.
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Mais de 215 mil
refrigeradores
já foram
substituídos nos
estados da Bahia,
do Rio Grande
do Norte e de
Pernambuco

projeto nova
geladeira: um aliado
na economia de
energia
por Rafael Pereira | foto Estúdio Gato Louco

Uma economia de aproximadamente 30% na
conta de energia. É o que representa a troca de
um refrigerador velho por um novo em uma residência de baixa renda. A explicação para este
cálculo é simples: nesses lares, este é o eletrodoméstico que mais consome energia. Uma geladeira em estado precário de conservação pode
ser responsável por até 70% do valor da conta
de energia. Atento a isso, o Grupo Neoenergia
implementou, a partir de 2005, o projeto Nova
Geladeira, que tem feito a substituição de refrigeradores velhos por equipamentos novos e eficientes, com o Selo Procel de economia de energia,
para a população de baixa renda.
Do início do projeto até março de 2015 já foram
substituídos 215 mil refrigeradores, além da substituição de 2,1 milhões de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas nas três distribuidoras do grupo (Coelba, Celpe e Cosern). A
gerente de Eficiência Energética da Neoenergia,
Ana Christina Mascarenhas, explica que, nesse
período, a iniciativa gerou uma economia de 242
kWh/ano equivalente ao que gera uma usina de
50 MW (megawatts). “É produção suficiente para
abastecer 202 mil residências. Financeiramente,
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representa uma economia para o país de cerca de R$
226 milhões no investimento em novas fontes de geração de energia”, pontua.
Este cenário, para o setor elétrico, gera outros benefícios, como a redução da demanda de energia nos horários de pico, o adiamento da necessidade de investimentos no sistema elétrico e, especialmente, a redução
de perdas. Mas, para a gestora de Eficiência Energética
da Coelba, Vanessa Melo Ribeiro, o maior benefício
está na conta dos consumidores. “A gente está contribuindo para a melhoria da renda destas famílias. Esta
economia de aproximadamente 30% representa um
valor significativo para uma residência de baixa renda.
Com esse dinheiro que sobra, eles podem investir na
qualidade de vida da família com a compra de mais
alimentos, materiais escolares para os filhos, vestuário
etc”, explica.
Para alcançar estas estimativas, o Grupo Neoenergia
tem feito um considerável investimento, como explica
Ana Christina Mascarenhas. “Estamos aportando atualmente mais de 60% dos recursos de eficiência energética neste tipo de projeto, números que refletem a sua
importância para a redução de perdas e adequação do
valor da conta à capacidade de pagamento do consumidor baixa renda”, avalia.
A execução do projeto ocorre por meio de visitas que
propiciam uma grande aproximação entre as comunidades e as distribuidoras. “Fora as agências de atendimento, o maior contato da população com as concessionárias é através destas visitas, que não levam
somente refrigeradores e lâmpadas”, explica Ana
Christina Mascarenhas, acrescentando que, durante os
roteiros, “são realizadas palestras nas cidades e comunidades, com linguagem fácil e direta, a respeito do uso
seguro e do consumo consciente, com dicas de economia, manutenção dos equipamentos, entre outros”.
Para 2015, a expectativa é substituir cerca de dez mil
geladeiras e 150 mil lâmpadas nas três distribuidoras.
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Requisitos
Para ser beneficiado pela troca do refrigerador, o
cliente precisa estar adimplente e regular na distribuidora de energia do seu estado (Coelba, Celpe
ou Cosern) e estar cadastrado na Tarifa Social
de Energia, apresentar consumo médio dos três
maiores consumos do ano igual ou acima de 80
kWh e possuir uma geladeira velha que esteja funcionando para entregar no momento do recebimento da nova.
Em 2014, o projeto foi realizado em 168 municípios nos três estados, além de 43 comunidades
de Salvador e Grande Recife, atendendo mais de
70 mil consumidores e realizando palestras sobre
o uso seguro e eficiente de energia para mais de
40 mil clientes.
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Maquete
virtual é a
aposta da
Coelba, Celpe
e Cosern para
conscientizar
o público

educar para
consumir cada vez
menos energia
elétrica
por Camila Jasmin | foto Estúdio Gato Louco

Consumo, do verbo consumir; absorver, gastar,
esgotar. Consciente, que vem da consciência;
que possui noção ou conhecimento sobre alguma
coisa, capaz de entender, raciocinar, interpretar.
A junção dos dois conceitos leva a um modelo
de consumidor lúcido, responsável, econômico
e perspicaz, afeito a noções de sustentabilidade
e preservação ambiental. Exatamente o perfil
de consumidor que as distribuidoras do Grupo
Neoenergia quer formar.
“Sabemos que o dever de utilizar a energia de
forma segura e eficiente é compromisso de todos.
E o Grupo Neoenergia cria ferramentas para que
possamos nos aproximar da população e informá-la sobre a importância do consumo consciente,
porque, com cada pessoa fazendo a sua parte,
ao final nós vamos conseguir um resultado positivo”, assegura o gestor da Unidade de Eficiência
Energética da Cosern, José Júlio Melo Machado.
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A nova ferramenta do grupo é uma maquete virtual e
interativa, que encena e reproduz o consumo de energia
dos principais equipamentos de uma residência. Seu
lançamento foi no dia 5 de março – não por acaso, o Dia
Mundial da Eficiência Energética. “Ela foi a vedete do
dia, nos locais onde fizemos a demonstração”, lembra
Júlio Machado.
É clicar e aprender!
Aos moldes de um tablet, em tamanho ampliado e com
tela em touchscreen (sensível ao toque), a maquete
simula desde a geração de energia, através de fontes
renováveis (eólica, solar e hidrelétrica), a como emprega-la de forma segura e racional, evitando o desperdício,
preservando o meio ambiente e, de quebra, garantindo
economia diretamente no consumo de energia. “O dispositivo nos ajuda a explicar aos nossos consumidores,
formas de visualizar o quanto a utilização de maneira
incorreta dos equipamentos impacta no consumo, em
uma maior geração de energia e, consequentemente,
no aumento da conta de luz no fim do mês”, explica o
gestor da Cosern.
Essa visualização é obtida através da projeção de imagens dos principais cômodos e eletrodomésticos de
uma residência, possibilitando verificar o funcionamento
do medidor de energia, a potência dos equipamentos e
o modo mais eficiente de utilizá-los. São duas horas de
conteúdo que não se repete, com dicas e orientações
ao alcance de um clique e à escolha do usuário. “Por
ser um dispositivo interativo, a grande facilidade é justamente o direcionamento que a pessoa consegue dar
de forma independente”, pontua Machado. “Se você for
clicando no equipamento, ele vai te explicando o seu
uso e o consumo de energia. Então, basicamente se
adequa a todos os públicos”.
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Tomemos o ambiente do banheiro como exemplo.
Ao clicar no chuveiro, a maquete ensina que mantê-lo na posição “verão” representa uma economia de
30% em relação à posição “inverno”. Ao chegar até
a cozinha, a geladeira é a protagonista, e as dicas
dizem respeito tanto ao combate do velho hábito de
pendurar roupas por detrás do equipamento, quanto
à necessidade de checar o estado das borrachas
de vedação para evitar o desperdício de energia. Já
no quarto, o usuário é orientado a verificar o correto
funcionamento do termostato do ar-condicionado e
ainda aprende que utilizar o aparelho conjuntamente
com o ventilador permite a sua regulação a uma temperatura considerada alta, de 24º, já que o equipamento que ventila faz com que o ar circule por todo o
cômodo. “Dessa forma, você mantém o conforto do
ambiente com otimização do gasto”, endossa Júlio
Machado.
A maquete já está sendo utilizada em feiras, eventos
e nas comunidades. O próximo passo é a disponibilização do seu conteúdo para download, visando
expandir seu alcance para os professores e alunos.
“Quando estiver disponível para o computador, será
preciso um facilitador, no caso o professor, para direcionar o conteúdo de acordo com o nível de informação que o público exige”, pontua o gestor de
Eficiência Energética da Cosern, revelando que, até
o fim de junho, também será lançado um aplicativo
para celulares. “A ideia é que seja uma espécie de
jogo colaborativo, que estimule a pessoa a fazer uma
ação, como responder perguntas ou achar alguma
coisa em troca de pontos, para vivenciar essa experiência de conteúdo que tem na maquete, mas de
uma forma mais direta”. Esse Jogo chamado Jogo Se
Liga já é utilizado no projeto que a Neoenergia tem
com a Unicef para os jovens do semiárido da Bahia,
Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Mudanças de hábito
Conseguir romper com velhos costumes não é fácil;
seja por força do hábito ou mesmo por falta de
conhecimento. Nem todo mundo sabe, por exemplo, que deixar o carregador de celular na tomada,
mesmo sem estar sendo utilizado, consume energia. Da mesma forma, computadores, impressoras,
fax, aparelhos de som, TV, telefone sem fio e DVD,
consome energia mesmo quando os equipamentos
estão desligados, mas o fato de estar conectado na
tomada resulta em consumo de energia. Ou seja, se
não estiver usando recursos de programação, tire-os
da tomada. Já na hora de utilizar a máquina de lavar
ou o ferro de passar, o ideal é juntar todas as roupas
e ligar os aparelhos uma única vez ao dia.

“O próx imo
pa s s o é a
disponibiliz aç ão
do seu conteúdo
pa r a d o w n l o a d,
visando
e x pa n d i r s e u
a l c a n c e pa r a o s
professores e
a l u n o s .”

“Uma leitura técnica nos garante que qualquer consumidor, através da mudança de hábitos, pode chegar
a uma redução de até 30% na sua conta de energia”,
garante José Júlio Melo Machado.
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As dicas sobre economia de energia e orientações
sobre a sua utilização de forma segura e sustentável
também estão disponíveis no Manual de Consumo
Consciente da Energia, disponibilizado pelas distribuidoras. Os mais de 500 mil manuais já produzidos
trazem, ainda, a tabela de potência dos equipamentos domésticos e ensinam como é calculado o valor
da conta de luz.
“A disseminação desse conteúdo, seja através de
maquetes ou manuais, massifica esses hábitos e,
assim, contribui para uma sociedade mais sustentável”, defende o gestor da Unidade de Eficiência
Energética da Cosern para, em seguida, arrematar. “A energia é o combustível da sociedade. E
garantir que ela será utilizada de forma eficiente e
segura é a certeza de que todos poderão continuar
a usufruí-la”.
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“Uma leitur a
técnic a nos
gar ante que
qualquer
consumidor,
at r av é s d a
mudanç a de
hábitos, pode
cheg ar a um a
r e d u ç ã o d e at é 30%
n a s u a c o n ta d e
e n e r g i a”,”
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Projeto da Rede
Bahia com apoio da
COELBA alia redução
dos custos com a
implantação de um
sistema eficiente
34

condicionamento
de ar requer
equipamentos que
merecem sempre
atenção
por Camila Jasmin | foto Evandro Veiga

Qual a diferença que um sistema adequado de
refrigeração proporciona a uma empresa? Além
de ambientes de trabalho com temperaturas agradáveis, renovação de ar adequada e maior conforto ambiental, essa resposta também pode ser
traduzida em número, através de uma economia
de energia com estimativa superior a R$ 217 mil
por ano.
Os dados são concretos, resultado da ação de
eficientização do sistema de condicionamento de
ar da sede da Rede Bahia, implementada pela
empresa no final do ano passado, com apoio e
recursos da Coelba. Em 2012, a distribuidora assinou com a Rede Bahia, grupo de comunicação
sediado em Salvador, um contrato de desempenho, que previu um investimento de R$ 1,65
milhão no sistema de condicionamento de ar, a
ser retornado à Coelba em 48 parcelas mensais,
através do recurso resultante da economia obtida
com o novo sistema.
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“A Rede Bahia tem total interesse em fazer eficiência
energética no uso da energia. E o ar-condicionado,
como componente importante de consumo, sempre
esteve no nosso radar de estudo”, afirmou a engenheira
civil e gerente corporativa de Projetos e Propriedades da
empresa, Ângela Márcia Andrade. “Nós contamos com
apoio, indicações e orientações da área de Eficiência
Energética da Neoenergia, por meio da Coelba, e foi
entendido que esse projeto realmente oferecia o que a
gente buscava”.
A partir de um diagnóstico energético, foi indicada a
substituição do antigo sistema de climatização da Rede
Bahia, operado por aparelhos do tipo split e duas centrais de água gelada, por uma central única e automatizada. A central de Água Gelada (CAG ) tem capacidade
total de 450 TR com tanque de termoacumulação de
655 m2, resfriadores de água gelada com compressores parafuso de alta eficiência, condensação a água
com refrigerante ecológico R134A. O circuito hidráulico
possui moto bombas centrifugas acionadas por variadores de freqüência atendendo a todos os prédios,
isso quer dizer que o inversor de freqüência controla a
velocidade de compressão do ar condicionado, quanto
menos calor precisa ser retirado do ambiente, menor
a velocidade do compressor. No dimensionamento
da central levou-se em consideração a diversidade
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operacional dos prédios que possuem atividades
diferenciadas e horários de funcionamento específicos. A CAG opera em consonância com o tanque
de termoacumulação nas 24 horas. No horário de
ponta do sistema elétrico só funcionam as bombas
secundarias e os motores elétricos dos climatizadores. Além disso, o sistema é automatizado visando
otimizar as condições operacionais.
O resultado foi certeiro: a redução do consumo de
energia elétrica projetada será de mais de 1400 MWh/
ano. “Estamos extremamente satisfeitos com o resultado”, assegurou Ângela Márcia.
E não por acaso. De acordo com as diretrizes da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), um projeto de eficiência energética deve ter uma Relação
Custo Benefício - RCB de, no máximo, 0,80. Somados
os custos evitados de consumo e demanda, e ponderando-se com o benefício alcançado, o projeto
implantado na Rede Bahia atingiu RCB de 0,76.
Levando-se em conta que, quanto menor o valor da
RCB, mais atrativo é o investimento para o setor eletrico, o novo sistema de condicionamento de ar está
mais que aprovado.

“A R e d e B a h i a t e m t o ta l
i n t e r e s s e e m fa z e r
eficiência com conceito
d e e n e r g i a . E o a rc o n d i c i o n a d o, c o m o
c o m p o n e n t e i m p o r ta n t e
d e c o n s u m o e c o n f o r t o,
sempre esteve no nosso
r adar de e studo”

Otimização
Em linhas gerais, pode-se dizer que é como se aqueles velhos aparelhos de
ar-condicionado de casa fossem substituídos por um novo, mais eficiente e
que trabalha melhor. O funcionamento dos equipamentos antigos e do novo
é essencialmente a mesma, já a potência, e eficiência do mais moderno não
encontram parâmetros de comparação com as do antigo.
Guardadas as devidas proporções, a lógica se justapõe ao processo de
eficientização aplicado na Rede Bahia: o sistema novo, mais eficiente e
de maior potência, consegue dar conta de toda a demanda de energia da
empresa, que é o maior grupo de comunicação do Norte e Nordeste. Nada
mais apropriado diante das dimensões e da demanda de energia requerida,
especialmente para a área técnica, que exige constância de baixas temperaturas 24 horas por dia para acondicionar e assegurar a longevidade de
máquinas e equipamentos.
“A nova central, como esperado, apresenta resultados excelentes, não
apenas na eficiência do consumo, mas também no conforto das novas instalações. Também tem baixo nível de ruído, o que beneficia inclusive a vizinhança, além da indiscutível qualidade do ar interno e da já citada redução
de custos”, comemorou a gerente corporativa de Projetos e Propriedades da
Rede Bahia. E tem mais: o projeto tem como uma das suas premissas fundamentais a perspectiva de redução gradual de consumo por, pelo menos,
um ano. “A nossa expectativa é mesmo que a redução continue. E cada vez
maior”, concluiu Ângela Márcia.
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Sistema de
aquecimento
solar nas Obras
Sociais Irmã
Dulce gera 18%
de economia
no consumo de
energia
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aquecimento solar
térmico de água
por Luana Rocha | foto Marcelo Negromonte

Unidade de saúde referência no Brasil com atendimento absolutamente gratuito em 16 diferentes
núcleos, as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) também
receberam por parte da Coelba investimentos para
ações de redução no consumo de energia elétrica.
A instituição foi contemplada com sistemas de
aquecimento solar térmico, que passaram a suprir a
demanda de água para banho da principal instituição
da OSID, o Hospital Santo Antônio.
A ação, que contemplou o complexo de edificações
do Hospital Santo Antônio, localizado no bairro de
Roma, em Salvador, abrangeu um conjunto de oito
prédios, atendendo a 884 leitos. “Em linha geral, o
sistema funciona de maneira muito simples. Temos
coletores solares, que são placas, posicionadas em
direção ao sol, nas quais a água passa e é aquecida. Em seguida, ela vai para os boilers, reservatórios que armazenam a água quente até esta ser
necessária para atender à demanda de banho da
unidade”, explica a engenheira da Coelba, Daniela
Souza. Somente no Complexo Roma são contabilizados, por ano, cerca de dois milhões de atendimentos ambulatoriais – metade do volume alcançado por
toda a organização.
O projeto de eficientização do Hospital Santo Antônio
integrou o Programa de Eficiência Energética da
Coelba, regulamentado pela Agência Nacional de
Energia Elétrica - Aneel. O principal objetivo do projeto foi promover o combate ao desperdício através
do uso racional da energia.
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Segundo João Salomão, líder de manutenção
predial das OSID, a ideia partiu da Comissão de
Racionalização de Consumo de Energia do hospital. “Nós identificamos a possibilidade de economizar
energia e solicitamos a Coelba a execução de um
projeto de eficientização. Hoje estamos satisfeitos
porque houve, de fato, uma redução do consumo
e, consequentemente, redução de custos, principalmente no horário de ponta”, explica. No total, foram
investidos R$ 440 mil na implantação do sistema,
gerando uma redução do consumo de energia elétrica projetada em 187,8 kWh/ano,
De acordo com Mariana Pimentel, diretora de
Marketing da instituição, a intenção do projeto foi
“estar atento ao ambiente e a sua sustentabilidade.
Vimos a necessidade do uso de recursos naturais
para a continuidade da missão da obra deixada por
Irmã Dulce, que sempre teve a preocupação com
o meio ambiente, já realizando, quando da época
do albergue, a reciclagem de papelões”, relembra.
“Nosso comprometimento é buscar a racionalização
do consumo de energia e dos custos, valorizando
ações que promovam a redução dos impactos
ambientais e o desenvolvimento sustentável”, completa João Salomão.
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“Temos
cole tores
sol ares, que
são pl ac a s,
posicionada s
em direç ão ao
sol, na s quais
a á g u a pa s s a e é
a q u e c i d a .”

Ainda de acordo com Daniela, o sistema solar de aquecimento de água para banho também pode ser utilizado
em outros locais, como edificações residenciais, estabelecimentos comerciais e até mesmo em outros hospitais.
“Não é um sistema realmente caro quando avaliamos
sua viabilidade econômica, e ele pode ser aplicado em
outros locais, gerando ganhos do ponto de visa ambiental e financeiro, e diminuindo o desperdício de energia”,
explica. Também segundo a engenheira, Salvador possui
condições climáticas favoráveis à aplicação do sistema.
OUTROS PROJETOS
Além das OSID, a Coelba também implantou sistema de
aquecimento solar de água no asilo Lar Irmã Maria Luiza,
Palácio de Ondina , Asilo Lar Franciscano, e no Hospital
Aristides Maltez, ambos em Salvador. Também foram
contemplados com o mesmo sistema sete edificações
residenciais da cidade do Salvador, entre eles os edifícios Vale do Loire e Residencial Amazon.
Já em Pernambuco, a Celpe contemplou 17 pousadas de
Fernanda de Noronha, além do Hospital Maria Lucinda,
Abrigo Cristo Redentor, Associação de Assistência à
Criança Deficiente e a Instituição Golfinho Rotador.
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eficiência energética
em prédios públicos
e institucionais do rio
grande do norte
por Luana Rocha | foto Maurício Cuca

Desde 2000,
já foram
realizados
26 projetos
de eficiência
energética em
edificações
públicas e de
instituições sem
fins lucrativos
do Rio Grande
do Norte.
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A Associação de Assistência e Proteção
à Maternidade e à Infância de Mossoró
(APAMIM), o Edifício Engenheiro Fernando
Bezerra, prédio sede da Federação das
Indústrias do Rio Grande do Norte – FIERN, a
Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças do Rio Grande do Norte (SEPLAN) e
o edifício sede a Estação Radiogoniométrica
da Marinha - ERMN foram contempladas
com projetos de economia de energia custeados pela Cosern, através do seu Programa
Anual de Eficiência Energética regulado pela
Aneel.
Foram contratadas empresas de consultoria que avaliaram a utilização da iluminação
artificial, condicionamento de ar e melhorias
no uso da energia, visando a obtenção do
menor consumo com ações de eficientização desses sistemas. Foram recomendadas
mudanças para redução da carga térmica
dos edifícios, instalação de aparelhos de climatização mais eficientes, além da substituição da iluminação artificial por sistema à LED.
No caso da Apamim, foram promovidas
ações no sistema de climatização, substituindo aparelhos de ar-condicionado

ineficientes por equipamentos com Selo Procel/
Inmetro de economia de energia. Foram substituídos 55 aparelhos de ar-condicionado. O projeto
obteve como resultado uma economia de energia
de 98,79 MWh/ano, e uma redução de demanda
na ponta de 16,52 kW.
No prédio da FIERN, a mudança também foi realizada na climatização, com a substituição de um
sistema central de ar-condicionado do tipo central
de água gelada por um sistema mais moderno,
Multi Split com VRV. A economia de energia alcançada pelo projeto foi de 579,7 MWh/ano, e a redução de demanda na ponta foi de 295,9 kW.
Na SEPLAN, o foco foi o sistema de iluminação
artificial do prédio. Após o estudo, as 67 lâmpadas fluorescentes tubulares convencionais de
20W, e 417 lâmpadas fluorescente tubulares de
40W foram substituídas por 37 lâmpadas tubulares de LED de 10W e 462 lâmpadas tubulares de
LED de 19W , indicados como a melhor tecnologia
existente no mercado, pois apresentam menores
potências, mantendo iluminâncias equivalentes,
e uma vida útil bastante longa. Com essa ação,

obteve-se uma economia de 45,04 MWh/ano e
uma redução de 16,98 de demanda no horário
de ponta.
Na ERMN, o foco também foi o sistema de iluminação artificial. Foram substituídos 37 lâmpadas
fluorescentes tubulares convencionais de 20W e
267 lâmpadas fluorescente tubulares de 40W por
62 lâmpadas tubulares de LED de 10W e 292 lâmpadas tubulares de LED de 19W. Também foram
substituídas lâmpadas mistas por fluorescentes
compactas e de vapor metálico e lâmpadas halógenas e de vapor metálico por lâmpadas de vapor
metálico de menor potência. Com essas ações,
obteve-se uma economia de 65,69 MWh/ano e
uma redução de 12,04 kWde demanda no horário
de ponta.
Desde 2000, quando a Cosern iniciou o programa
de eficiência energética, já foram realizados 26
projetos de eficiência energética em edificações,
sendo contemplados 14 edifícios públicos federal,
estadual e municipal e 12 prédios que atendem a
instituições sem fins lucrativos como hospitais e
outras instituições.
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Na área de concessão das distribuidoras Celpe, Coelba e Cosern, existem
A produção de shale gas e de shale

hoje 60 sistemas solares fotovoltaicos

oil (gás natural) a partir de folhelho

injetando 6.301,6 kW na rede. São 52

(rochas sedimentares onde o shale

sistemas de microgeração (1 a 100

gas se encontra aprisionado) é um

kW) com 491,9 kW, seis minissistemas

dos eventos mais marcantes e con-

(>100 a 1000 kW) com 2609, 7 kW e

troversos do século XXI.

dois sistemas acima de 1 MW com
3.200 kW. Desse total, 2.230,2 kW,
ou seja, 35% dessa geração, foram

No entanto, o sucesso do shale gas
traz polêmicas quanto aos riscos

O 6º Leilão de Energia de Reserva

doações da Celpe e da Coelba para

ambientais utilizados na extração

de 2014 destinou-se à contratação

o governo federal, governos estaduais

de gás desse tipo de reservatório.

de energia proveniente de geração

e Arena de Pernambuco.

Entre os principais desafios associa-

a partir de fonte solar fotovoltaica,

Hoje no Brasil existem 317 sistemas

dos à exploração do shale gas estão

eólica e biomassa.

instalados com carga de 19.178,6 kW.

o consumo intensivo de água, o risco
de contaminação dos solos e das

De acordo com a Agência Nacional

águas subterrâneas, as emissões

de Energia Elétrica (Aneel), foi a pri-

fugitivas do metano e os riscos sís-

meira vez que a energia solar foto-

micos. Para minimizar esses impac-

voltaica foi ofertada. Ao todo foram

tos, o governo americano passou a

contratados 62 empreendimentos,

regular a atividade, além de estabe-

sendo 31 de energia solar e 31 de

lecer restrições em alguns locais.

energia eólica. Dos 62 empreendimentos, 30 estão na Bahia (14 sola-

Fonte: FGV Energia

res e 16 eólicos), dez no Rio Grande
do Norte (nove eólicos e um solar),
nove solares em São Paulo, três eóli-

A Neoenergia, através da Celpe,

cos em Pernambuco e no Piauí, três

da Coelba e da Cosern, de 2005 a

solares em Minas Gerais, dois sola-

março de 2015, já substituiu 276.195

res no Ceará e um solar na Paraíba

refrigeradores por outros mais efi-

e em Goiás.

cientes, o que equivale a 25% do total
de refrigeradores doados no Brasil.

O preço médio ponderado do leilão

A economia de energia obtida com

para a fonte solar foi de R$ 215,1/

a doação de geladeiras e de mais

Segundo o Relatório da Organização

MWh e, para a fonte eólica, foi de R$

3,2 milhões de lâmpadas eficientes

das Nações Unidas para Alimentação

142,3/MWh.

evitou a construção de uma usina de

e Agricultura (FAO), a falta de água

63 MW, o que ajudou o país a eco-

afetará 2/3 da população mundial em

nomizar R$ 283 milhões em inves-

2050.

timento na construção de novas

(Fonte: Instituto AKATU)

hidroelétricas.
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Energia com Cidadania.
É a Coelba, Celpe e seus parceiros
presentes na sua comunidade.

Energia com Cidadania é muito mais do que um caminhão de serviços: é um veículo de
transformação e cidadania. Nele, as comunidades mais populares têm acesso a diversos serviços
de inclusão social. Esta é mais uma maneira das empresas do Grupo Neoenergia transformarem
a sua energia em ação ambiental, qualidade de vida e oportunidade.

Confira aqui os serviços oferecidos:
· Atendimento comercial com negociação de
débitos;
· Palestras e informações sobre o uso racional e
seguro da energia;
· Doação de geladeiras e lâmpadas;
· Vale Luz (troca de resíduos sólidos por
desconto na conta de energia);
· Cadastro no NIS (Número de Identificação Social)
e Bolsa Família;
· Emissão de Carteira de Trabalho;
· Emissão de Carteira de Identidade;
· Inscrição e pesquisa de emprego no
SineBahia (BA);

· Cadastro na Tarifa Social de Energia;
· Cadastro de Conta Caixa Fácil (conta corrente
sem tarifas) - BA;
· Ações do Balcão de Justiça da Bahia (divórcio,
reconhecimento e dissolução da união estável;
reconhecimento espontâneo de paternidade;
solução de conflitos de pequena complexidade);
· Ações da Defensoria Amiga da Comunidade
de Pernambuco (divórcio, pensão alimentícia,
retificação de registro, investigação de
paternidade, 2ª via de registro, habilitação para
casamento, Direito do Consumidor, Criminal, do
Idoso, da Criança e do Adolescente e da Mulher).

Para saber os locais, dias e horários de atendimento na Bahia e em Pernambuco, consulte: www.coelba.com.br/www.celpe.com.br
Realização:

