
O Instituto Efort apresenta: 
Projetos com Unidades Móveis  

para Programas de Eficiência Energética 



 
 

 O que são Unidades Móveis para 
Programas de Eficiência Energética   
    

 

 
São veículos adaptados e implementados para se transformarem em 
espaço de treinamento e laboratório didático  para uso em  Projetos de 
Eficiência Energética na tipologia Educação, Baixa Renda , Pesquisa e 
Desenvolvimento  que podem ter ou não  escritório e atendimento  ao 
público . 
 
As Unidades Móveis podem ser instaladas em vans , furgões, caminhões de 
13 e 15 toneladas e até em carretas com cavalo mecânicos , podem vir  ou 
não acompanhadas de Tendas   
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•As Unidades Móveis  apresentadas pelo Instituto EFORT são construídas dentro 
das normas de segurança, com previsão de toda a infraestrutura para 
atendimento nas mais diversas situações eventos, aulas, espaço para pesquisa, 
reunião  
  
•Tudo é previsto pelo  Instituto EFORT e seus parceiros, desde o reforço no chassis  
estrutura do Baú , mobiliário adaptado , automação para abertura de portas e de 
avanços,  cadeiras ou rampas elevatórias para acessibilidade para pessoas com 
deficiência e segurança,   iluminação cênica , instalação de equipamentos 
interativos 
 

•O Instituto EFORT concebe desde a identidade visual, até os conteúdos finais 
para a execução dos  Projetos de Eficiência Energética  
 
 
•Promove o treinamento do RH 
 
 
•Instala recursos e mecanismos de controle em T I  
 
 

•Garante a manutenção e reposição de equipamentos com defeito por 12 meses  
 

•O EFORT cria e customiza Unidades Móveis de acordo com a necessidade e 
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 Objetivos 

Promover  mudanças de hábitos e ações de cidadania e sustentabilidade, 
com base na Educação Ambiental e no combate ao desperdício de energia 
elétrica;   
 
Viabilizar, com qualidade, projetos de Baixa Renda e ou educacionais     
previstos nos Programas de Eficiência Energética da ANEEL, além de 
eventos,  ações sociais e regularização de contas de energia;  
 
Capacitar professores, profissionais, lideranças comunitárias , orientar 
alunos, seus familiares e comunidades sobre a importância da  energia 
elétrica para o bem estar e desenvolvimento sócio econômico  das 
pessoas e do país e o combate ao seu desperdício para preservação do 
natureza; 
 
Aproximar a empresa do consumidor atingindo  todas as cidades e a  zona 
rural . 
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 Experimentos interativos sobre geração, transmissão, distribuição e consumo de 
energia elétrica: 

 Backlights  sonorizados no interior da Unidade Móvel relacionados ao meio 
ambiente e sustentabilidade;  

 Realidade Aumentada , filmes especiais criados pelo EFORT; 

 Equipamentos para demonstração do uso seguro e prevenção de acidentes com 
energia elétrica;  

 Recursos áudio visuais, filmes em 3D, iluminação cenográfica com raio laser, raio de 
sol, estrobos, caixas acústicas especiais para suporte às atividades da U. Móvel;  

 Apresentam todos os tipos de lâmpadas, instalações elétricas e equipamentos para  
testes sobre o consumo de energia elétrica  e demonstração de aparelhos eficientes 
e não eficientes; 

 Apresentam as ações da Empresa e de seus serviços além de apoio à regularização  
de contas  de energia  

 

As Unidades Móveis concebidas pelo 
EFORT utilizam: 
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Escritório com computadores, internet  e tecnologia da  informação para controle 
de atividades  

 
Sites para base teórica e apoio para a capacitação de multiplicadores, educadores e 
outros profissionais;   

 
Blogs, Facebook ,  para promoção do Projeto e divulgação de resultados; 

 
Material gráfico, como folders, livros, banners , filmes educativos e  clipes com 
músicas relacionadas ao tema; 

 
Capacitação dos profissionais da Empresa para a operacionalização das Unidades 
Móveis. 
 

Tudo concebido e realizado pelo Instituto EFORT  exclusivamente 
para  a Concessionária  

 
 
 

As Unidades Móveis podem contar com: 
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Caminhões de pequeno, médio e grande porte 
(inclusive carretas); 
 

 
 
   Vans, Furgões ou Ônibus; 

As Unidades Móveis podem ser instaladas em: 

Caminhão com baú que pode duplicar o espaço interno 
com avanço lateral de um ou dos  dois lados 

Os baús podem ser divididos em duas partes no mesmo 
corpo: uma para sala de aula e outra dormitório ou 
escritório; podem ter abertura dos dois lados   
Tendas, túneis infláveis  ou estandes desmontáveis, 
instalados em locais públicos ou ociosos e até em 
balsas. 
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   Características das Unidades Móveis  

   

 

As Unidades Móveis permitem: 
 

• Ambientação como laboratório;  

• Instalação de ambientes  com material didático; 

• Espaço para reuniões com multimídia e computador;  

• Utilização como posto avançado de atendimento; 

• Espaço expositivo e para  teatro;  

• Utilização em eventos e shows;  
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O Instituto EFORT já concebeu, com sucesso, 5 Vans  
para a COPEL. Seus projetos incluem desde os  layouts 
externos até a sua operacionalização.  

Tipos de unidades móveis já 
concebidos  pelo  Instituto EFORT  

Projeto COPEL  
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Recursos internos de áudio visual  para a Van Iveco 
Daily da COPEL 

A Copel contratou o EFORT, por notória 
especialização, para a construção de  2 Unidades 
Móveis. Devido ao sucesso do Projeto, após 1 ano, 
solicitou mais 3 Unidades Móveis.  

Backlights interativos, filmes em 3D e 
iluminação cenográfica  com gravações que 
explicam os conceitos de energia elétrica. 
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Tenda para oficinas e treinamentos 
COPEL  
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2 Caminhões com baú de 4 metros e porta 
palco  concebido para a AES Eletropaulo 

Unidade Móvel  com porta 
palco eletrônica que pode ser 
utilizada fechada ou aberta.  
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Projeto Eletropaulo  Baú fechado com acesso pela porta dos 
fundos e climatizado para apresentação 
de filme 3D, de informações  sobre 
geração, transmissão e distribuição de 
energia em backligts sonorizados, além 
de painéis interativos com explicações 
sobre o uso eficiente de energia no lar e 
shows de luzes especiais para os 
visitantes . 
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Projeto AES Eletropaulo  

Baú aberto com a porta lateral eletrônica que 
se transforma em palco acoplado a uma 
tenda  para aulas e apresentação de 
experiências  sobre uso de energia com 
eficiência para classes com mais de 40 alunos. 
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Eventos  na Natura com  AES  Eletropaulo  
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Equipamentos para experiências e oficinas 
de energia elétrica   
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Unidade móvel aberta e sem tenda  

No palco podem ser  feitos  teatro,  shows 
apresentação de filmes educativos  destinado 
a atender grandes públicos,   contando para 
isso com aparelhagem de som de alta 
definição e longo alcance  visando atingir mais 
de 3 mil pessoas reunidas à frente da Unidade 
Móvel.  
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Unidades Móveis  de 3 metros com tenda   
acoplada  
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Unidades Móveis de 7 metros  com escritório ao lado  feitas para 
Energisa Minas, Sergipe, Paraíba, CEAL , COELBA, CELPE 
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Projeto CELPE 

Unidade Móvel com avanço em vidro 
que duplica o espaço e dispensa a 
tenda. 
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A construção:  o 
Instituto EFORT 
concebe a Unidade 
de acordo com as 
necessidades  do 
Cliente  

A execução:  
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A sala expandida pode ser recolhida, e o palco pode ser utilizado para 
shows e apresentações para grande público.  
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Unidade Móvel da CELPE permite 
treinamentos para professores, 
apresentação para alunos, além de 
filmes em 3D, som, luzes cenográfica 
laser, estrobos.  
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Material de apoio 
e didático  às 
Unidades Móveis  
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Aulas interativas de acordo com o 
conteúdo curricular  

Ação em lugares remotos  

Atividades interativas alunos 
gastam a sua energia dançando   Filmes em 3D e acesso a Internet 
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Visita da CEAL à CELPE 
para conhecer o 
Projeto. 

Acesse: www.institutoefort.org.br  



Projeto CERON em Furgões 
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Projeto CERON 
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Projeto CERON 
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Foram construídas 2 Unidades Móveis: uma de 9 metros e outra de 6 metros, ambas 
com posto de atendimento avançado que chegam às comunidades distantes.  

Projeto Energisa 
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Projeto Energisa 

Unidade Móvel com 
avanço e outra com 
porta palco 
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Carretas Coelba – PEE – BAIXA RENDA 
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Unidade Móvel Energisa Minas   
            PEE – BAIXA RENDA 
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Unidade Móvel ELEKTRO – PEE - EDUCAÇÃO 
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Unidade Móvel ELEKTRO – PEE - EDUCAÇÃO 
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Unidade Móvel ELEKTRO – PEE - EDUCAÇÃO 
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Unidade Móvel ELEKTRO – PEE - EDUCAÇÃO 
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Túnel da Energia  PEE - EDUCAÇÃO 
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Túnel da Energia para eventos na 
comunidade  - ELEKTRO – PEE - EDUCAÇÃO 
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Túnel da Energia  que acompanha a 
Unidade Móvel ELEKTRO – PEE - EDUCAÇÃO 
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Site com link ao Portal da Concessionária para:  

 

Apresentação de conteúdo para pesquisa e apoio aos professores da Educação Básica, jovens e 
sociedade em geral; 

 

Uso de tecnologias interativas como jogos,  postagem de blogs, chats e fóruns; 
 
Programa de controle de operacionalização  on line que permite o acompanhamento dos 
atendimentos, com dados estatísticos, fotos, filmes e entrevistas nas escolas e nas 
comunidades atendidas pela Unidade Móvel;  
 
O  Facebook para conectar os participantes do Projeto, também poderá ser seguido pelo 
celular. 

  Site Interativo 
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  Site Interativo 
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  Site Interativo 
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 Site Interativo 

Acesse: www.institutoefort.org.br  



  

O Instituto EFORT organiza e treina equipe de multiplicadores do Projeto para a 
operacionalização do Projeto e a orientação da Comunidade.  

   Capacitação de Professores e de Líderes 
Comunitários   
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Sobre o Instituto EFORT  

O Instituto EFORT é uma Organização do Terceiro Setor, sem fins lucrativos, com 
qualificação legal e apoio de organismos nacionais e internacionais, como a 
Universidade de Michigan, EUA e COMPU CORP, Canadá. 
 
  
 Desenvolve projetos nas áreas de energia, informática, telecomunicações, meio 
ambiente. 
 
 
 O EFORT possui notória especialização nas áreas em que atua e sua diretoria é 
composta de professores e doutores de Universidades de São Paulo e outras de igual 
renome . 

 
 

Acesse: www.institutoefort.org.br  



Missão 

Desta forma as instituições  que contratam o EFORT recebem duplo benefício 
 
*  Um trabalho  técnico de qualidade  
 
* O Certificado de Responsabilidade Social,  pois o Instituto aplica o resultado 
financeiro dos trabalhos técnicos na manutenção  dos seus programas  de 
inclusão social 

Oferecer soluções tecnológicas em nossas  
áreas de atuação,  aplicando  o resultado 
financeiro na manutenção de nossos  
programas  gratuitos de inclusão social 
para  pessoas com deficiência e idosos 
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Visão 

 A Sigla EFORT define a sua visão:  Equilíbrio sócio ambiental e    FORmação de 
pessoas  com uso de  Tecnologias interativas para o desenvolvimento de uma 
sociedade sustentável  
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    Estratégia do Instituto  EFORT 

 
 
 
 

 
 

 Aplica os recursos obrigatórios previstos pela ANEEL em Projetos Dinâmicos e Interativos 
de Conservação de Energia Elétrica,com base no PROCEL,  que podem ser efetivados na área 
da educação e de baixa renda;   
 
 
 Desenvolve os projetos dentro do sistema “Taylor Made” planejando estratégias que 
integrem todos os setores da empresa, com recursos e tecnologia de ponta;  
 
 
 Contrata equipe da região para fomentar a geração de renda regional. 
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 Instituto EFORT 

 
O EFORT já desenvolveu projetos de Eficiência Energética  para  Furnas Centrais 
Elétricas S.A,  Grupo ENERGISA (Paraíba, Minas , Rio de Janeiro,  Sergipe)   AES 
Eletropaulo, Bandeirante Energia,  COPEL, Eletrobrás, Ceron, Ceal  - Eletrobras 
Alagoas , Eletrobras Rondônia   e  Elektro e agora Itaipu – Paraguai.  
O EFORT foi um dos responsáveis pela   atualização dos  materiais do PROCEL - 
EDUCAÇÃO para a Eletrobrás, por duas ocasiões – em 2005 e agora em 2014  
 
Nas áreas de informática, telecomunicação e educação já atuamos com a VIVO, 
Microsoft, Prefeitura de São Paulo, IPT, Secretaria de Educação,  Teleconcept, 
USP, Rede Telecentros, entre outros  
 

 
Portfólio  
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Locais onde o Instituto EFORT já realizou projetos no período 
entre de 2001 e 2014  



Informações e Contato  

Instituto Efort 
      de ação social, cultura, educação, pesquisa e desenvolvimento em energia, informática, 

meio ambiente, recursos hídricos e telecomunicações 

 
Presidente do Conselho de Administração 
Engenheiro Prof. Dr. Yang Cheng Che  
 
Presidente Executiva 
Administradora Profª. Dra. Maria Regina Cazzaniga Maciel  
 
Diretor de Energia e  Meio Ambiente 
Engenheiro Prof. Dr. Lineu Belico dos Reis  
 
Diretor  de Informática e Telecomunicações  
Engenheiro , Prof. Dr. Antonio Pedro Timosczuk 
 
Diretora Pedagógica  
Profª Angelina Evangelista  

 
 

Rua Dr. Fabrício Vampré, 67 - São Paulo - SP - CEP 04014-020 
Tel.: (11) 5083-7100 - Fax: (11) 2574-7576 

 
Site:  www.institutoefort.org.br  - e mail: instituto@efort.org.br 



Portfólio do Instituto EFORT 
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