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Uma pesquisa feita pela
Associação Brasileira das
Empresas de Conservação de
Energia (Abesco) revelou
que o Brasil desperdiça 12,6
milhões de MWh por ano. É
o suficiente para iluminar
toda a cidade do Rio de Ja-
neiro por 12 meses. Ao todo,
são R$ 11,3 bilhões de re-
ais jogados fora.

Grande parte desse des-
perdício acontece no setor
público. De tudo o que é gas-
to com energia nas prefeitu-
ras, governos estaduais e
federal, 40% serve apenas
para pagar pelo que é desper-
diçado. “Para corrigir o pro-
blema no setor público, se-
ria necessário principalmen-
te a vontade do gestor, por-
que sem ela não se faz nada,
e a aplicação de políticas

A Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos inves-
tiu R$ 16,5 mil na substitui-
ção de 160 lâmpadas nas
quatro plataformas da esta-
ção. O local possui arquite-
tura inglesa e tem 80 postes
instalados no chão para lem-
brar a cidade de Londres.

As novas lâmpadas são
mais eficientes do que as
antigas. Elas são feitas de
vapor metálico, têm a po-
tência de 150 watts e emi-
tem 150 lux contra 40 de
suas antecessoras.

Antes da troca ser inicia-
da, foram feitos vários testes.
A maior preocupação era não
deixar que a nova ilumina-
ção destoasse da arquitetu-
ra da estação.

A empresa japonesa
Suntory criou um solo
artificial para ser usado no
plantio de jardins no
telhado e paredes das
residências. Quem aderiu ao
produto reduziu em até dez
graus a temperatura de
suas casas, diminuindo a
necessidade de uso do ar-
condicionado.

O produto, batizado com
o nome de Pafcal, tem uma
alta capacidade de reter
água, o que gera a queda da
temperatura. Apenas 450
gramas do Pafcal absorvem
tanta água quanto um quilo
de terra normal.

De acordo com a Sun-
tory, o Pafcal é extrema-
mente esponjoso e mais leve
do que a terra. Além disso,
as propriedades do solo
artificial permitem que
sejam plantadas várias
espécies de plantas, gramas
e arbustos.

Um acordo entre o Grupo
Neoenergia e Banco do Bra-
sil (BB) o permitirá que mo-
radores de baixa renda de
Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Bahia comprem gela-
deiras por 40% do valor de
mercado. O restante será
pago pelas distribuidoras de
energia dos estados.

O modelo de geladeira a
ser comprado durante o
projeto, batizado de “Nova
geladeira”, tem o selo Pro-
cel e deve reduzir em até
23% o valor da conta de luz.
Isso deve ser equivalente a
R$ 21,00. Os eletrodomés-
ticos são fabricados com o
gás isobutano, o único con-

O Departamento Norte-
americano de Energia
distribuirá no mínimo US$
1 milhão em uma disputa
para o desenvolvimento de
lâmpadas eficientes energeti-
camente. A competição,
desafia as indústrias a
substituírem as lâmpadas
incandescentes 60W e de
halogênio “PAR38”.

Para ganhar o prêmio, as
indústria precisam desenvol-
ver uma lâmpada que
substitua as incandescentes
60W e de halogênio
“PAR38”. O produto deve ter
as exigências técnicas
relacionadas ao calor da
lâmpada, dimensões e
distribuição de iluminação
em toda a lâmpada, agilida-
de da empresa na produção
e tempo de vida do produto.

A legislação americana
permite que sejam dados
prêmios de US$ 10 milhões
na substituição das lâmpa-
das incandescentes e US$ 5
milhões para as de halogê-
nio. O valor a ser pago nesta
competição dependerá da
receita do Departamento
Norte-americano de Energia.

A Webasto, maior fabri-
cante mundial de tetos sola-
res automotivos, inaugurou
recentemente uma nova sede
em Gilching, na Alemanha. O
edifício custou 30 milhões de
euros e é uma referência na
Europa em termo de constru-
ção sustentável.

O telhado do prédio, por
exemplo, ocupa 1.150 metros
quadrados e é todo composto
por um vidro coberto com fo-
tocélulas. Elas geram até 46
KW de energia e mantêm qua-
tro mil lâmpadas de 11 volts
ligadas continuamente. O te-
lhado ainda protege os edifí-
cios contra os raios solares.

O diretor de gestão em-
presarial da Cemig (Compa-
nhia Energética de Minas
Gerais), Marco Antonio da
Cunha, disse que o Brasil
pode passar por um novo
racionamento de energia em
2010. Entretanto, segundo
ele, a chance de isso aconte-
cer é pequena.

“Se tivermos chuva, como
tivemos esse ano, mesmo
que tardia, o abastecimento
deverá estar garantido mes-
mo que tenhamos um cres-
cimento econômico nos ní-
veis do que aconteceu no
ano passado”, diz ele. Para
não ficar dependendo exclu-
sivamente de São Pedro, a
Cemig deve inaugurar algu-
mas usinas termoelétricas
nos próximos anos.

Porém, isso não resolve-
rá todo o problema. De acor-
do com Marco Antonio, a
solução virá se os consumi-

Estação da luz tem iluminação trocada US$ 1 milhão
para criadores
de lâmpadas
eficientes

Jardins no
telhado reduzem
consumo de
energia

Troca de geladeiras
diminuirá gasto com energia

siderado 100% ecológico
pelas normas nacionais e
internacionais.

A economia de energia das
famílias beneficiadas pode ser
ainda maior. No ato da com-
pra das novas geladeiras, elas
poderão trocar, gratuitamen-
te, lâmpadas incadescentes
por fluorescentes.

Inicialmente, o projeto
será realizado em bairros es-
pecíficos de Natal, Recife e
Salvador. Nesse primeiro
momento, serão financiadas
19.000 geladeiras. Para po-
der participar do projeto, a
pessoa tem que ser cliente do
Banco Popular do Brasil, que
é controlado pelo BB.

públicas adequadas na com-
pra de materiais mais econô-
micos e serviços energéticos
mais eficientes”, diz Ricar-
do da Silva, diretor da Abes-
co.

Ricardo lembra ainda que
pequenas mudanças no
modo de uso da energia no
interior das residências po-
dem diminuir o consumo.
“As pessoas têm que saber
usar os eletrodomésticos,
pois muitos são grandes vi-
lões no consumo de energia,
porque acaba também pe-
sando bastante no bolso.
Principalmente com o ferro
elétrico, máquina de lavar,
secadora, e o chuveiro elé-
trico, aparelhos que faciltam
bastante a vida das pessoas,
mas são os que mais conso-
mem energia”, diz ele.

Brasileiros desperdiçam
milhões de MWh por ano

dores, principalmente os que
não são de Minas Gerais,
investirem em eficiência
energética imediatamente.
“Quando nós falamos isso
(racionamento) nós falamos
de Brasil. Minas Gerais é um
dos poucos estados que po-
deria dizer que é auto-sufi-
ciente e, ao mesmo tempo,
muito racional no consumo
de energia para o propósito
do seu crescimento. Em ou-
tros estados temos um nível
de desperdício superior ao de
Minas”, diz ele.

Marco Antonio lembra
ainda que a eficiência ener-
gética não implica na perda
de conforto. Dentre outras
medidas, a Cemig sugere que
seus clientes troquem lâm-
padas incandescentes por
fluorescentes, não deixem
portas de geladeiras abertas
e não durmam com televi-
sores ligados.

Brasil pode ter novo
apagão energético

Uma das funções da fá-
brica de Gilsing é testar os
aquecedores solares dos
automóveis. Na sala onde
acontecem esses testes, é
produzido uma grande
quantidade de calor, que é
reaproveitado para a cale-
fação do edifício. Por isso,
foi reduzido em 30% o con-
sumo de energia necessário
para o aquecimento interno
do prédio.

A Webasto está presente
em 56 países e tem mais de
6.200 empregados. A empre-
sa chegou ao Brasil em 2004
e está instalada em Vinhedo,
no interior de São Paulo.

Webasto constrói edifício
totalmente sustentável
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Qual é a capacidade
dessa mini usina?

É uma usina piloto com
a capacidade para 10 kW.
O objetivo é desenvolver a
tecnologia ligada a capta-
ção de energia solar com
a conversão para energia
elétrica através de con-
centradores parabólicos.

De quem foi  a
idéia da construção
da usina?

A iniciativa originou-
se na Cemig. Foi um pro-
jeto apresentado a Ane-
el. Após a aprovação da
Aneel, o Cefet foi convi-
dado a participar. Nós
estamos ao longo desse
período fazendo o de-
senvolvimento do siste-
ma, da tecnologia.

Porque vocês decidi-
ram montar a usina
com cilindrico-parabó-
licos e não com o sis-
tema fotovoltáico?

No mundo hoje nós
temos duas grandes ver-
tentes. Uma é a fotovol-
taica e a outra são con-
centradores que obtém a
energia térmica a partir
da energia solar. En-
quanto a voltaica con-
verte a energia solar em
elétrica, nós converte-
mos a energia solar em
térmica (em alta tempe-
ratura) para a geração
de vapor. É uma opção
que já tem uma certa tra-
dição. Essa tecnologia
dos cilindros vem sendo
desenvolvida desde os
anos 80 e tem dado mui-
tos bons resultados.

As duas tecnologi-
as são igualmente
eficientes?

Poderíamos dizer que
sim.

Quais são as eta-
pas para a construção
da usina?

Podemos dizer que
essa usina está dividi-
da em duas grandes
etapas. A primeira é o
campo so lar,  que  é
onde está a pesquisa e
o desenvolvimento da
tecnologia para captar
energia solar, transfor-
má-la em calor e em
vapor de acionamento
da turbina do gerador
elétrico. Essa parte foi
concluída no final do
ano passado. Entretan-
to, devido a condições
atmosfér icas ,  muita
chuva em dezembro,
janeiro, fevereiro, nós
tivemos que paralisar
o trabalho. Estamos
aproveitando as con-
dições climáticas des-
se período entre julho
e outubro para fazer-
mos a medição dos re-
sultados. A partir des-
ses dados virá a nova
etapa que é a instala-
ção da turbina com ge-
rador elétrico.

Quando chove,  a
capacidade da usina
diminui?

Sim. A usina capta a
energia solar direta. Para
isso é necessário que haja
céu azul. Quando há nu-
vens e o tempo está nubla-
do, a usina não funciona.

Qual é o ganho que
os alunos terão com a
usina?

Durante o desenvol-
vimento dessa usina,
oito alunos já participa-
ram como estagiários.
Após a conclusão nós
teremos um laboratório
solar. A usina piloto ser-
virá para testes de ma-
teriais. Poderão ser fei-
tos trabalhos de gradu-
ação, de mestrado. Ela
terminará se transfor-
mando em um laborató-
rio onde nós poderemos
testar diversos materi-
ais. Nossos espelhos,
por exemplo, são feitos
com alumínio anodiza-
do. Entretanto, essa
peça é removível, então
amanhã poderão ser tes-
tados outros materiais.

 Há alguma partici-
pação de empresas pri-
vadas no projeto?

Algumas peças foram
fabricadas em empresas.
Foram feitas concorrênci-
as, porque a fabricação de
determinados componen-
tes tem que ser feitos em
uma indústria. Houve
aquisição de equipamen-
tos na área de controle do
processo, da automação e
da construção dos con-
centradores.

Houve parceria com
algum outro órgão?

Não. Até o presente
momento, esse projeto
envolve um acordo entre
a Cemig e o Cefet com a
Fundação CefetMinas
como interveniente.

Há alguma possi-
bilidade do projeto
se expandir para ou-
tros estados?

Isso vai depender de
interesses. Esse convê-
nio entre o Cefet e a Ce-
mig visa o desenvolvi-
mento de uma tecnologia
pensando em amanhã
construir um protótipo
de maior capacidade já
com o objetivo em escala
comercial. A intenção é
essa. Quanto a divulga-
ção do conhecimento vai
depender muito do inte-
resse de outras unidades
e de um acerto entre o
Cefet, a Cemig com outras
instituições. A Universi-
dade Federal de Pernam-
buco já tem demonstra-
do muito interesse em
uma parceria conosco
para desenvolvimento
dessa tecnologia.

Qual o investimen-
to da Cemig e Cefet
neste projeto?

O projeto inicial foi
da Cemig e todo o recur-
so financeiro vem deles.
A empresa tem que apli-
car uma parte do seu fa-
turamento em desenvol-
vimento de tecnologias
e pesquisa. Os recursos
desse processo vem to-
dos da Cemig. O Cefet
entrou com sua infra-
estrutura, ou seja, com
o espaço físico, como o
nosso pessoal e com
uma caldeira que nós
temos aqui no laborató-
rio que pode abastecer a
usina em dias nublados.

Já foram investidos
R$ 650 mil. Até o final do
projeto serão gastos R$
1.200.000,00.

O senhor acredita
que, em breve, o Bra-
sil pode ter uma usi-
na de energia solar?

Do tamanho de uma
hidrelétrica eu acredito
que estamos um pouco
distante. As térmica so-
lares estão sendo proje-
tadas em tamanhos um
pouco menores, mas po-
derão ser várias unida-
des. No deserto da Cali-
fórnia há uma unidade
constituída por cinco
usinas solares gerando
150.000 kW. No mundo
hoje, a Califórnia, Por-
tugal e Espanha são os
locais onde mais há in-
vestimentos em energia
solar. O Brasil precisa
acelerar nesse ponto
porque possui localida-
des muito favoráveis
para o aproveitamento
de energia solar.

O Brasil é um dos
países com maior in-
cidência solar do pla-
neta, mas mesmo as-
sim não é um dos lí-
deres em produção de
energia solar. Porque
isso acontece?

Nós temos um atraso.
Belo Horizonte evoluiu
muito. Hoje, para aqueci-
mento de água para uso
doméstico ou comercial,
em baixa temperatura, já
há uma tecnologia muito
desenvolvida e uma utili-
zação espetacular. Isso
vem a substituir, de ma-
neira significativa, a ener-
gia elétrica utilizando o
aquecimento direto de
água. Há um atraso no
Brasil em termos de pes-
quisa e desenvolvimento
de tecnologias para altas
temperaturas. Essa inici-
ativa que nós e a Cemig es-
tamos tendo é muito pro-
missora porque ela vai ala-
vancar e motivar outros
setores para o desenvolvi-
mento e servirá para sen-
sibilizar os órgãos públi-
cos e o governo para a im-
portância dessa energia.
Ela pode e deve ser desen-
volvida no Brasil. Caso o
contrário nós seremos
eternamente dependentes
de tecnologias de fora.

O Cefet e a Cemig
estão desenvolvendo o
projeto de uma usina
solar. Localizado no

campus II, o
empreendimento é o

primeiro do gênero no
país. Foram utilizados

concentradores
cilíndrico-parabólicos
e o investimento deve
superar um milhão de

reais. Segundo o
coordenador professor

José Poluceno (foto),
outras instituições já

se interessaram
pelo sistema.

Cefet e Cemig criam usina solar piloto
CARLOS DUSSE

Entrevista a Carlos Dusse
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A revista americana
PNAS divulgou hoje um
ranking do desmatamento
de florestas tropicais entre
os anos de 2000 e 2005. O
estudo, realizado pela
Universidade de Dakota do
Sul, é um dos pioneiros a
analisarem todo o planeta.

O Brasil foi o responsável
por 47,8% das florestas
desmatadas no período. O
país esteve bem a frente da
segunda colocada, a Indoné-
sia, com 12,8%. Os america-
nos concluíram que, apenas
na América Latina, África e
sudeste asiático, foram
destruídos 272 mil quilôme-
tros quadrados de matas, o
equivalente a área do estado
de São Paulo.

A metodologia utilizada
na pesquisa é composta por
imagens dos satélites Modis
(mais rápidos) e Landsat
(mais preciso). Em vez de
olhar imagem por imagem de
país por país, os pesquisado-
res analisaram uma amostra
limitada de imagens e
expandiram o desmatamento
para regiões vizinhas.

Brasil lidera com folga
mais um ranking sobre
desmatamento

Encontro do Japão mostrou que G8
precisa dos emergentes

Organizações não governa-
mentais e mídia européia consi-
deram os resultados do encon-
tro de cúpula do G8 no Japão
insuficientes para combater os
males do mundo. Merkel e Bush,
no entanto, são de outra opinião.

No encontro de cúpula de
três dias que se encerrou no
último dia 09 em Toyako, no
Japão, os países do G8 – grupo
dos principais países industri-
alizados e a Rússia – concorda-
ram com uma série de medidas
em torno do clima, energia, ali-
mentos, entre outros, que de-
verão ser implementadas em
curto ou longo prazo.

ONGs e imprensa européia
criticaram os resultados do
encontro como insuficientes na
luta contra as mudanças climá-
ticas, explosão dos preços dos
alimentos e aumento da pobre-
za no mundo. A organização de
ajuda humanitária Oxfam afir-
mou que a resolução de tais
questões estaria para além das
capacidades do G8.

Em entrevista a uma emis-
sora alemã de televisão, o dire-
tor executivo do Programa das
Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma), o teuto-
brasileiro Achim Steiner, clas-
sificou como “desilusão” as re-
soluções do G8 na área de me-
didas de proteção climática.

No entanto, a chanceler fe-
deral alemã, Angela Merkel,
considerou o encontro no Ja-

pão “um sucesso” e, apesar das
críticas, o presidente america-
no George W. Bush qualificou
os resultados da cúpula do G8
como “muito produtivos”.

DECISÕES DO G8
NO JAPÃO

Em matéria de clima, os paí-
ses do G8 concordaram em re-
duzir pela metade a emissão de
gases-estufa até 2050. Até a con-
ferência do clima em Copenha-
gue, em 2009, os países emer-
gentes do G5 (Brasil, China, Ín-
dia, México e África do Sul) de-
verão ser incluídos na resolução.

Quanto à energia, o grupo
dos países do G8 pretende to-
mar medidas para impedir que
a alta recorde do preço do pe-
tróleo afete a economia mun-
dial. Entre estas medidas es-
tão o aumento da capacidade
de produção e a melhoria da
eficiência energética.

Além do petróleo, o grupo
dos principais países industria-
lizados e a Rússia querem evi-
tar que o aumento do preço dos
alimentos e das matérias-primas
prejudique a economia mundial
e, sobretudo, os países mais po-
bres. Uma “parceria global” fi-
cou combinada. Ainda deverá
ser analisado se faz sentido o
estabelecimento de uma reser-
va internacional de alimentos.

Quanto à política de energia
atômica, a declaração final do G8
considerou a posição alemã de
desistência da energia nuclear. A
resolução evitou qualquer tipo de
sugestão para o correto mix ener-

gético. Na declaração Iniciativa do
G8 sobre Infra-estrutura da Ener-
gia Nuclear está escrito que “existe
um número crescente de países
no mundo” com o interesse de
expansão da energia nuclear.

Os países do G8 declararam
luta à proliferação de armas
nucleares. Também com vistas
ao programa nuclear iraniano,
ficou decidido tentar-se resolver
o conflito de forma diplomática.
A questão do Zimbábue, a aju-
da à África, o combate ao terro-
rismo e às doenças infecciosas
em países em desenvolvimento
também estiveram na agenda do
encontro de cúpula dos países
do G8 em Toyako.

POSIÇÕES DOS
PAÍSES EMERGENTES

Com vistas à obtenção de
um sistema internacional de
comércio “justo, aberto, racio-
nal e não discriminador”, os

países emergentes presentes à
conferência exigiram, principal-
mente dos países do G8, o fim
das barreiras comerciais e dos
subsídios agrícolas.

No final do encontro no
Japão, os países emergentes
deixaram claro que a prote-
ção climática custará bilhões
ao G8, porque os emergen-
tes não têm, no momento,
nem dinheiro nem tecnolo-
gia para combater o aqueci-
mento global, cujos princi-
pais culpados são, segundo
os emergentes, as potências
econômicas mundiais.

Na declaração final do en-
contro, os países emergentes
afirmaram que, somente no
contexto de suas possibilidades,
eles poderão participar em um
novo tratado de proteção do
clima. As negociações para tal
deverão começar no final de
2009, em Copenhague, sob a
égide das Nações Unidas.

A Capes abrirá no segundo
semestre um edital voltado para
projetos que tratem especifica-
mente sobre a bioenergia. A
informação foi dada pelo presi-
dente da instituição, Jorge Gui-
marães, em uma reunião que
debateu o tema.

“O interesse da Capes é rea-
lizar um edital que possibilite
a formação de recursos huma-
nos do mais alto nível para o
setor de bioenergia, a fim de que
o país possa dar prosseguimen-
to a pesquisas e desenvolvimen-
to de processos nessa área e
atender as instituições de pes-
quisa voltadas para o setor”,
explicou Jorge Guimarães.

Na reunião em que foi con-
firmado o lançamento do edi-
tal, também foi debatida a
missão de pesquisadores bra-
sileiros de diversas institui-
ções (Embrapa, UFRJ, dentre
outras) aos Estados Unidos.
Eles foram debater a questão
da bioenergia. Esse mesmo
tema foi discutido recentemen-
te, quando os americanos es-
tiveram no Brasil.

Capes
incentivará
pesquisas
em energia

Lula no encontro em Toyako
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O Solio serve para recarregar inúmeros equipa-
mentos eletrônicos como por exemplo, telefones
celulares e telefones sem fio, mas é mais apropri-
ado para MP3 players e iPods,. Uma recarga
completa usando o Solio gera uma carga que
dura nove horas de uso

Mini Eco Rádio: É um rádio portátil AM/FM
recarregável a energia solar e eólica. Ele não tem
antena e por isso pode ser carregado em qual-
quer bolso de calça ou bolsa. O rádio foi feito a
partir de uma bateria de telefone e possui acaba-
mento em borracha

A eletrobrás lançou o pri-
meiro laboratório do mundo
para etiquetagem de sistemas
fotovoltaicos. Os selos funcio-
narão como os que já existem
do Procel, classificando os pro-
dutos de acordo com o seu ní-
vel de eficência energética.

O laboratório é fruto de uma
parceria entre a USP, onde ele está
situado, e a Eletrobrás. Dos R$
280.000,00 investidos, setenta
mil vieram da universidade e du-
zentos e dez mil da estatal.

O laboratório ainda não está
completo. Até o momento só foi
instalado o simulador solar, fa-
zendo apenas o ensaio de carac-
terização elétrica, ou seja, a de-
terminação do nível de eficiência
energética e potência do produ-
to. Falta ainda instalar a câma-
ra climática onde os sistemas
fotovoltaicos terão a sua resis-
tência testada às tensões e à fa-
diga causadas por variações de
temperatura de -10°C a +85°C.

Segundo Roberto Zilles , dire-
tor da Divisão de Ensino e Pes-
quisa da USP e coordenador do
laboratório, por enquanto, o la-
boratório só foi procurado por
um fabricante de módulo, a em-
presa Kyocera Solar do Brasil,
que recebeu classificação A em
um dos módulos apresentados e
B nos outros três. “Nós também
fomos procurados informalmen-
te por empresas da África do Sul
e da China, mas elas ainda não
protocolaram nenhum pedido
para avaliação”, informou.

Zilles explica a importância
da etiquetagem em sistemas
fotovoltaicos. “O sol é gratui-
to, mas se o sistema não tiver
garantias mínimas de durabili-
dade e qualidade desejadas, o
custo operacional desse siste-
ma passa a ser muito alto. Com
equipamentos mais eficientes,
você reduz o custo da energia,
porque produz mais em uma
mesma área”, disse ele.

Etiquetagem
para sistemas
fotovoltaicos

Este barbeador obtém
sua energia através dos
painéis solares acoplados
em sua lateral. Por ser
fino, compacto e dispen-
sar o uso de energia
elétrica, o barbeador é
recomendável para
viagens, principalmente
em acampamentos

Esta jarra, semelhante
a um pote de geléia,
contém células solares.
Durante o dia, ela
capta a luz do sol e fica
iluminada durante a
noite. A jarra deixa o
ambiente confortável e
amigável. Perfeita para
dar um clima românti-
co a uma sala de estar,
por exemplo

Entrou em vigor em São
Paulo uma lei municipal que
obriga a instalação de placas
solares em novas constru-
ções que tenham pelo menos
quatro banheiros (incluindo
lavabos). A intenção é usar o
sol para aquecer a água.

A lei, número 14.459/07,
só isenta da instalação
das placas os edifícios em
que o equipamento não res-
ponda por 40% da energia
necessária para esquentar a
água dos escritórios, apar-
tamentos e área de lazer.

Placas solares serão
obrigatórias em São Paulo

Isso pode acontecer se ou-
tro prédio fizer sombra so-
bre estas placas ou se não
houver um espaço suficien-
te para abrigá-las.

O presidente da Associa-
ção Brasileira de Energia
Solar (Abens), Arno Kren-
ziger, ficou satisfeito com o
novo decreto. “A lei vai ali-
viar um pouco a demanda
por eletricidade em horári-
os de pico de consumo. A
legislação é prudente, não
exigindo instalações impos-
síveis” diz ele.
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