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DO AMANHECER
AO PÔR DO SOL,
MAIS ENERGIA
PARA UM FUTURO
SUSTENTÁVEL.

Segunda usina de geração solar
fotovoltaica da Ilha de Fernando
de Noronha, conectada à rede de
distribuição da Companhia Energética
de Pernambuco – Celpe.
Projetada e construída com o objetivo
de incrementar a utilização de
energia renovável e sustentável no
Arquipélago, a usina também promove
o desenvolvimento da tecnologia e
contribui para a realização de estudos
com o objetivo de ampliar a inserção
da geração solar fotovoltaica da
matriz energética na ilha.
A iniciativa integra o Programa Anual
de Eficiência Energética da Celpe,
regulado pela Aneel, e teve um
investimento de aproximadamente 6
milhões de reais para a execução do
projeto. A Usina Solar Noronha II contou
com a parceria do Governo do Estado
de Pernambuco e do governo alemão,
através da Agência de Cooperação
Alemã para o Desenvolvimento
Sustentável (GIZ).

A Celpe e o Governo do Estado de Pernambuco

Os projetos dessa publicação fazem parte do
Programa de Eficiência Energética das distribuidoras
Coelba, Celpe e Cosern e do Programa de P&D das
empresas de geração, transmissão e distribuição do
Grupo Neoenergia, ambos regulados pela Aneel, e
têm como objetivo divulgar aos consumidores as
diversas ações desenvolvidas nessas áreas para
difundir o uso eficiente de energia, bem como as
diversas tecnologias que podem contribuir para

A usina está localizada em uma área
de 8,5 mil m2 e tem potência instalada
de 550 kWp, capacidade suficiente para
gerar aproximadamente 800 MWh por
ano, o que equivale a cerca de 5% do
consumo de toda a ilha.

melhoria dos serviços prestados às comunidades.

inauguraram a segunda Usina Solar Fotovoltaica

Direção Executiva Grupo AV por Andrea Velame
Coordenação Superintendência de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade
e Gerência de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia

de Fernando de Noronha. Projetada e construída
para a utilização de energia renovável no Arquipélago,
a usina contribuirá para a preservação da ilha.
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prêmio unicef
por João Gabriel | foto Marcelo Negromonte

“Lucas, 11 anos, trabalha com o pai na lavoura.
Ele está fora da escola”, anuncia a inscrição numa
réplica de quadro-negro colocada sobre uma carteira escolar desocupada. Citando a triste realidade de um personagem ainda comum nos rincões do nosso país, a mensagem provocativa fez
parte da exposição Ilumanidade. Luz para cada
vida. Luz para toda vida, eleita a campanha mais
bem-sucedida de 2014 durante o UNICEF Private
Sector Global Forum, realizado em Antalya, na
Turquia, em maio deste ano.

Unicef Brasil
e Neoenergia
ganham prêmio
internacional
com campanha
sobre infância
ameaçada
6

Para conquistar o prêmio no fórum global do Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que
reúne os principais cases do fundo no setor privado, o projeto Ilumanidade – promovido pelo
Grupo Neoenergia e o UNICEF Brasil – precisou
desbancar campanhas de 120 países, após ser
selecionado, com outras 28 iniciativas do mundo
inteiro, entre os finalistas.
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“Este prêmio é motivo de alegria e satisfação imensa
para o UNICEF Brasil. É o reconhecimento internacional de um trabalho feito com muito cuidado e dedicação para mostrar as diferentes realidades que as
crianças vivem e precisam superar, junto com um
importante parceiro que é o Grupo Neoenergia”,
comemorou Camila Carvalho, oficial de parcerias
do UNICEF Brasil. Camila ainda informou que é a
primeira vez que o Brasil ganha a premiação global.
Se o prêmio deixou os realizadores emocionados, os
milhares de visitantes que a exposição da campanha recebeu em Natal, Recife, Salvador e, neste ano,
Rio de Janeiro, também não ficaram atrás. “Eu tive
o impulso de entrar e foi uma surpresa. A realidade
dessas crianças é terrível. Me senti no dever de fazer
alguma coisa e me tornei doadora do UNICEF”, afirmou a aposentada Vera Lucia, de Salvador.
Entre as sensações e, principalmente, inquietações
provocadas no público, durante o circuito da mostra,
havia a possibilidade de sentir a diferença de peso
entre uma criança desnutrida e uma com peso ideal,
por meio de bonecos com pesos e medidas reais.
“O UNICEF e a Neoenergia mostraram a triste realidade vivida por crianças e adolescentes que estão
em risco, mas convidaram os visitantes a fazer parte
da mudança. A exposição despertava surpresa e
curiosidade, mas a tristeza e a comoção também
envolviam os visitantes que, muitas vezes, acabavam
chorando”, destacou Lídia Carvalho, Comunicação
Corporativa do UNICEF.
Além das regiões do Brasil onde há os piores indicadores relacionados à infância – como Semiárido
(educação, água e saneamento), Região Amazônica
(desnutrição) e grandes centros urbanos (trabalho
infantil) –, a exposição Ilumanidade também mostrou
os desafios vividos por crianças da África e da Ásia,
regiões do mundo onde o UNICEF tem protagonismo
em ações pela infância e juventude.
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troca
econômica
coelba, celpe
e cosern
Reduzir o consumo de energia elétrica e o valor da
conta. Esse é o objetivo do projeto Troca Econômica,
lançado pelas distribuidoras do Grupo Neoenergia –
Coelba, na Bahia, Celpe, em Pernambuco, e Cosern,
no Rio Grande do Norte –, no último dia 31 de julho. O
projeto prevê bônus de R$ 285,00 a R$ 585,00 para os
consumidores na troca de aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, freezers ou lavadoras de roupas
usados por novos, com Selo Procel de Economia de
Energia, de menor ou igual capacidade. O objetivo é
incentivar a substituição para que haja redução de
consumo e, consequentemente, redução da conta de
energia dos participantes.
Na prática, o consumidor que atender aos critérios
para participação receberá o bônus durante ou após
a aquisição do novo equipamento de igual ou menor
capacidade que o antigo. “Ao substituir, por exemplo, um refrigerador antigo, ineficiente, por um novo,
com Selo Procel, de menor ou igual capacidade, o
consumidor pode reduzir em até 30% a conta de
energia. No caso do freezer, a substituição pode promover uma redução de até 35%. Para a lavadora de
roupas, esse índice pode chegar a 10% e, para o aparelho de ar-condicionado, 23%”, explica Ana Christina
Mascarenhas, gerente de Eficiência Energética da
Neoenergia. Vale destacar que cada consumidor terá
direito à substituição de até dois equipamentos por
conta contrato, porém, os dois deverão ser adquiridos
no mesmo instante.
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REDUÇÃO DO
CONSUMO E DA
CONTA DE ENERGIA

O Troca Econômica faz parte do Programa de
Eficiência Energética das distribuidoras Coelba,
Celpe e Cosern e foi aprovado pela AgêncianNacional
de Energia Elétrica (Aneel). Podem participar os consumidores residenciais de Salvador, Recife e Natal e
de algumas cidades de suas regiões metropolitanas
que tenham fornecimento de energia regular, estejam
em dia com a concessionária e apresentem média
dos três maiores consumos de energia dos últimos 12
meses igual ou maior que 80 kWh/mês. Além disso, o
consumidor não pode ter adquirido, nos últimos oito
anos, equipamento similar com subsídio (compra/
doação) da concessionária, a exemplo do Energia
Verde e do Nova Geladeira, e deverá entregar o equipamento velho à distribuidora de energia elétrica para
o devido descarte (reciclagem).
Aqueles que atenderem aos critérios, poderão ter
acesso ao Troca Econômica de duas maneiras:
1-

Após a compra do eletrodoméstico com Selo

Procel de Economia de Energia em qualquer loja varejista, o con-

Lâmpadas: Além dos bônus, os participantes do projeto também recebem, obrigatoriamente, três lâmpadas de LED de 10W, que, além de apresentarem longa
durabilidade, proporcionam economia de até 83% em
relação às lâmpadas incandescentes e têm melhor
desempenho do que as fluorescentes normais. Pelas
lâmpadas, que apresentam preço de custo de cerca
de R$ 17,00, são cobrados dos consumidores apenas
R$ 5,00, por cada uma. O valor referente às três unidades, ou seja, R$ 15,00, já está contemplado no valor
do bônus. O restante é subsidiado pelo projeto Troca
Econômica.
Informações sobre o projeto: Sites foram
feitos especialmente para informar sobre como participar do projeto e passar dicas de consumo consciente
e eficiente da energia. As dicas, se aplicadas, poderão
fazer a diferença na conta de energia. Os endereços
das páginas são os seguintes: www.trocaeconomicacoelba.com.br; www.trocaeconomicacelpe.com.br;
www.trocaeconomicacosern.com.br .
Coelba 71 35553395 | Celpe 81 30346382 | Cosern 84 36457190

sumidor deverá procurar os quiosques dos projetos, apresentar a nota fiscal da compra do equipamento e se inscrever. Vale

Resumo dos critérios para participação:

destacar que, para o projeto, a nota fiscal tem validade de 30

•

Ter mais de 18 anos;

dias a partir da data da sua emissão. Após efetuar a inscrição,

•

Apresentar conta de energia elétrica classificada como

o consumidor receberá um cartão de débito que será carregado

Residencial ou Residencial Baixa Renda;

com o valor do bônus em até 15 dias úteis após o recolhimento

•

Possuir fornecimento de energia regular;

do equipamento antigo por parte da empresa. O valor do bônus

•

Apresentar identidade e CPF do titular da conta ou do repre-

poderá ser utilizado como débito pelo cliente em qualquer esta-

sentante do consumidor com apresentação de autorização por

belecimento comercial.

escrito (necessário apresentar cópia da identidade do titular
para conferir a assinatura e cópia do CPF);

2-

Ir até uma das lojas credenciadas do Troca

•

Econômica para se inscrever e adquirir o desconto no ato da
compra do equipamento novo. Nesse caso, o valor do bônus será

para participar do projeto);
•

descontado no pagamento à loja, que ficará responsável pelo

Apresentar a Nota Fiscal do equipamento comprado com Selo
Procel de Energia (para lavadora de roupas de 8 kg e 11 kg,

recolhimento do equipamento antigo no momento da entrega do
equipamento novo.

Estar adimplente com a Coelba (podendo quitar os débitos

será aceita a etiqueta do Inmetro, categoria A);
•

Ter média mensal dos três maiores consumos de energia dos
últimos 12 meses igual ou maior que 80 kWh/mês;

É importante destacar que, para ter direito
ao bônus, é preciso que os eletrodomésticos adquiridos sejam certificados pelo Selo
Procel, à exceção de lavadoras de roupas
de 8 kg e 11 kg. No caso destas, será aceita
a etiqueta Inmetro A.

•

Ter equipamento antigo, de igual ou maior capacidade que o
equipamento novo, para entregar à Coelba para reciclagem;

•

Não ter adquirido equipamento similar com subsídio (compra/
doação) de outro projeto de eficiência energética da concessionária nos últimos oito anos.
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foto Olinda

prédios públicos
de pernambuco
economizam energia

Ao todo, serão trocados, aproximadamente, 16 mil pontos de
iluminação artificial por tecnologias de mercado mais eficientes, principalmente a LED, nos oito prédios contemplados.
Além disso, estão previstas a substituição de cerca de 350
condicionadores de ar antigos – os novos equipamentos terão
o Selo Procel de economia – e a instalação de uma nova central de ar-condicionado no Porto Digital.
Além da redução dos custos com energia, o programa permitirá que o dinheiro público economizado seja utilizado em
outras frentes para beneficiar a população pernambucana.
A Celpe também ficará responsável pelo descarte adequado
de todo o material recolhido nos prédios eficientizados, evitando o impacto no meio ambiente. Para garantir que os novos
equipamentos sejam utilizados da forma mais adequada possível, serão realizados workshops com funcionários das empresas e órgãos envolvidos, além de capacitações com os gestores de energia responsáveis pelos prédios que participam
do programa.

por João Gabriel | foto Reprodução

Com investimentos previstos de R$ 3,7 milhões, provenientes do Programa de Eficiência Energética da Celpe
(regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel), a companhia já começou a instalar novos sistemas de iluminação mais eficientes, condicionadores
de ar e outros equipamentos nas instituições contempladas pelo projeto, proporcionando uma redução significativa no consumo de eletricidade.
O primeiro na lista de intervenções é o Centro de
Convenções (Cecon), em Olinda, maior consumidor
entre os prédios administrativos de Pernambuco e que
conta com equipamentos de iluminação de baixa eficiência. Segundo Michelle Ferro, gestora técnica de
Energia, Água e Saneamento do estado, o local está
ganhando lâmpadas LED, mais eficientes e econômicas, e com maior durabilidade. “As intervenções já
chegam em 80% do edifício. Para o estado, o retorno é
imediato, já que o investimento é da Celpe. A estimativa
é que economizaremos uma média de R$ 1,3 milhão ao
ano, considerando as faturas dos sete prédios”, estima
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a gestora governamental. Ao final da adequação de
todos os edifícios, a expectativa da Celpe é reduzir o
consumo em 5.600 MWh/ano, o equivalente ao consumo de cerca de 20 mil habitantes, fora a economia
obtida com o Porto Digital.

PORTO DIGITAL – O Edifício Vasco Rodrigues, conhecido
como Porto Digital, recebeu investimentos da ordem de R$ 2,5
milhões para a eficientização do seu sistema de condicionamento de ar. O original era composto por sistema de expansão
indireta, que utilizava água gelada como fluido intermediário e,
ao longo do tempo, foi sendo complementado por 28 unidades
locais, do tipo split system.

Além do Centro de Convenções, a ação também contemplará o Hospital da Restauração (HR), o Hospital
dos Servidores do Estado (HSE), a Fundação de
Hematologia e Hemoterapia (Hemope), a Agência
Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), a
Escola Santos Dumont, a Escola Técnica Professor
Agamenon Magalhães (Etepam) e o Porto Digital. O
oitavo da lista é o Hospital da Aeronáutica do Recife
(HARF), que é de responsabilidade do governo
federal.
DESAFIO – Para Michelle Ferro, o maior desafio, por
conta de questões operacionais, será a reformulação
no HR, a maior unidade da rede de saúde pública de
Pernambuco. “Acredito que trará mais dificuldades
por funcionar 24 horas por dia e por ter atendimento
de urgência. Além disso, haverá a substituição de
um equipamento de refrigeração de alta capacidade
[chiller], que atende a todo prédio do hospital”, aponta
a gestora, atentando para a precariedade do sistema
de refrigeração atual do centro médico. Por conta
disso, o local receberá a maior fatia dos recursos do
programa: R$ 1,1 milhão.

O novo sistema instalado é atendido por VRF, dotado de compressores acionados por inversores de frequência de alto rendimento. A economia esperada é de 583,6 MWh/ano e retirada
de demanda na ponta de 245,50 kW. Até o final deste ano, o
Porto Digital estará trabalhando com o novo sistema instalado.

Cecon

Em tempos de redução de custos, é indispensável tornar
as palavras ‘economia’ e ‘energia’ ainda mais íntimas
e interligadas. Diante do novo cenário, a Companhia
Energética de Pernambuco (Celpe), em parceria com os
governos de Pernambuco e federal, está implantando
a eficientização energética em nove prédios públicos –
oito deles administrados pelo estado e um pelo governo
federal.
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usina solar
noronha II
por Jane Fernandes | foto Fábio Borges

Destino turístico desejado por milhões de brasileiros e turistas estrangeiros, o arquipélago de
Fernando de Noronha impõe desafios especiais
para a garantia de um desenvolvimento sustentável. Comprometida em colaborar com o equilíbrio entre a estrutura necessária para receber os
visitantes e a preservação das belezas naturais
das suas 21 ilhas, a Companhia Energética de
Pernambuco (Celpe) acaba de inaugurar a Usina
Solar Noronha II, que, somada à Usina Noronha I
inaugurada em 2014, gera 10% de toda a eletricidade consumida na ilha.
O funcionamento pleno das duas usinas resulta
na economia de 400 mil litros de biocombustível
na termoelétrica de Tubarão, principal responsável
pelo abastecimento de energia em Fernando de
Noronha. Além de impactar na complexa logística que garante a chegada do combustível ao
arquipélago, a substituição parcial da fonte geradora de eletricidade evita a emissão de mais de
200 toneladas de dióxido de carbono (CO2) pela
queima do diesel.
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“O
funciona mento
pleno da s dua s
u s i n a s r e s u lta
na economia de
400 m i l l i t r o s d e
b i o c o m b u s t í v e l”

A planta de geração utiliza 1.836 módulos de silício policristalino instalados em uma área de 8.000 m², pertencente ao governo do estado, utilizada para captação
de águas pluviais. A Usina Noronha II tem potência instalada de 550 kWp (quilowatt-pico), gerando cerca de
800 MWh/ano. A energia gerada na unidade será compensada no consumo dos prédios públicos estaduais,
assim como acontece com a primeira usina, implantada
na unidade consumidora do Comando da Aeronáutica.
Aproximadamente 70% da eletricidade utilizada nos
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prédios públicos da administração das ilhas será fornecida pela Noronha II.
Na prática, as unidades de conversão de radiação
solar em energia elétrica funcionam de forma integrada
à rede de abastecimento de Fernando de Noronha.
De acordo com a gerente de Eficiência Energética da
Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas, tudo o que
não for consumido no local da usina será injetado
automaticamente no sistema que atende ao arquipélago e registrado no medidor para compensação
de outras unidades consumidoras da administração
das ilhas.
Como a grande variação da fonte de geração solar
impacta fortemente no sistema, Ana Christina explica
que as duas usinas representam quase o limite de utilização de fonte renovável em Fernando de Noronha.
Os próximos passos são o monitoramento das unidades em funcionamento e o início de estudos para
maximizar a geração renovável no arquipélago, o que

pode incluir a utilização de baterias para acumular
energia e evitar que qualquer variação climática torne
o fornecimento instável.
Ainda na direção de ampliar a geração sustentável
de energia no arquipélago, considerado Patrimônio
Mundial Natural pela Unesco, a Celpe irá implantar
redes elétricas inteligentes em Fernando de Noronha.
O sistema reúne as principais tecnologias nas áreas
de medição, telecomunicações, tecnologia da informação e automação em um único produto, possibilitando o controle remoto de praticamente todos
os processos, incluindo leitura e religação. O projeto, que prevê ainda a identificação e correção mais
rápida de falhas no sistema, será implantado ao longo
de quatro anos, com investimento total de R$ 17,6
milhões.

foto Reprodução

Com investimento de aproximadamente R$ 6,4 milhões
no desenvolvimento e na implantação do sistema fotovoltaico, a Usina Solar Noronha II é resultado da parceria entre o governo de Pernambuco e a Celpe, sendo
viabilizada pelo Programa de Eficiência Energética,
regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). O projeto também contou com o apoio técnico de agências internacionais de fomento, como a
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID), que participou da primeira usina,
e a Agência de Cooperação Alemã (GIZ), que contribuiu
com as duas usinas.

“A U s i n a
No r o n h a II
tem potência
i n s ta l a d a d e 550
k W p (q u i l o w at tp i c o), g e r a n d o
c e r c a d e 800
M W h /a n o ”
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empresas do grupo
neoenergia ganham
perfis nas principais
redes sociais
por João Gabriel Galdea

O Grupo Neonergia e as distribuidoras Coelba (BA),
Celpe (PE) e Cosern (RN), por ele controladas, vão
‘entrar de cabeça’ na era digital para se tornar
ainda mais acessíveis a clientes e consumidores.
Isso porque, a partir de setembro, serão ativados os
seus perfis em seis das principais redes sociais na
internet, a fim de permitir maior proximidade com o
público em geral, além de ampliar o conhecimento
sobre o grupo e, também, servir como termômetro para avaliar melhor o desempenho de cada
empresa.
Segundo Marcus Barros, superintendente de
Comunicação Institucional e Sustentabilidade da
Neoenergia, a estratégia encontra-se alinhada
à preocupação do grupo em estar presente nos
canais cada vez mais valorizados pelo público.
“Hoje é obrigatório ter presença nas redes sociais,
uma vez que elas se tornaram uma fonte de informação e de relacionamento com os clientes. Nesse
sentido, eles ganham a possibilidade de saber mais
sobre o que faz cada uma das nossas distribuidoras, sobre o que faz o Grupo Neoenergia, o serviço
que prestamos, nossas conquistas”, exemplificou.
As redes sociais que serão adotadas pela
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Neoenergia e suas distribuidoras são Facebook,
Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram e Flickr. A
etapa anterior à adesão às redes foi muito criteriosa
e envolveu um trabalho profundo de diagnóstico e
planejamento. Além de ir ao mercado entender e
avaliar a dinâmica desse universo, foram visitadas
empresas do setor e de fora da área de energia,
buscaram-se parceiros com know-how e ferramentas de gestão. Na fase seguinte, foram realizadas
simulações de cenários e de demandas para preparar os perfis.
Marcus destaca ainda que as plataformas vão
amplificar a funcionalidade dos canais de comunicação já disponíveis. “Temos os sites institucionais, as agências virtuais, os teleatendimentos, as
ouvidorias, além das agências físicas, dos postos
de atendimento, que ganharão força por conta do
comportamento dos nossos clientes, que estão
cada vez mais conectados, usando a comunicação
móvel, pelo celular, o tablet ou mesmo o computador portátil”, afirmou.
O superintendente também explicou que o critério
de escolha dos novos canais foi baseado em questões como popularidade e funcionalidade. “Temos
que ir onde o povo está. O Facebook, hoje, é a rede
mais utilizada pelos brasileiros, então, temos que
estar lá. O Twitter é uma plataforma mais dinâmica,
funciona bem para uma situação de contingência,
quando é preciso uma comunicação mais rápida.
O LinkedIn servirá para que possamos ter um contato mais profissional, ou até fazer recrutamento
de novos colaboradores. No YouTube, teremos
nossos vídeos para divulgar as ações e eventos
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do grupo. O Instagram servirá como uma plataforma de fotografias e o Flickr vai dar acesso a
imagens de maior resolução, ajudando no trabalho de divulgação junto à imprensa. Então, cada
rede cumprirá um papel diferente e complementar”, indicou.
Ele também citou situações práticas, em que as
redes poderão ajudar a melhorar a prestação do
serviço. “Por exemplo, os clientes que mandam
fotos de postes tortos ou de fios soltos... A gente
vai agradecer e tentar resolver o problema ou, se
for o caso, esclarecer que o equipamento não é
de nossa responsabilidade”, citou. Ainda segundo
Barros, “é importante ter nas redes uma plataforma de informação, como no caso de interrupção no fornecimento, na qual o cliente vá tendo a
noção de que o Grupo Neoenergia está sabendo,
está atento ao problema e trabalhando para restabelecer o sistema o mais breve possível”.
As plataformas foram lançadas em maio, durante
um grande evento para toda a liderança do grupo.
O projeto, que agora está na fase de mobilização
interna, é multidisciplinar, capitaneado pela área
de Comunicação Institucional com o apoio operacional da área de Atendimento e de todas as
áreas que estão, direta ou indiretamente, envolvidas na apuração e na resposta às demandas,
além da geração de conteúdo. Uma agência virtual irá cuidar do conteúdo e do gerenciamento
das redes sociais da companhia no ambiente
virtual.

Yo ut u b e .c o m
/n e o e n e r g ia
/celp e of icial
/c o elba of icial
/c os e r n of icial
L i n ke d i n .c o m
/n e o e n e r g ia
/celp e of icial
/c o elba of icial
/c os e r n of icial
I n st a g r a m .c o m
/n e o e n e r g ia _of icial
/celp e _of icial
/c o elba _of icial
/c os e r n _of icial
Tw it te r.c o m
/n e o e n e r g ia b r
/of icialcelp e
/of icialc o elba
/of icialc os e r n
Fa ce b o ok .c o m
/n e o e n e r g ia
/celp e of icial
/c o elba of icial
/c os e r n of icial

23

chamada pública de
projetos de eficiência
energética
foto Enio Tavares

De acordo com a Resolução Normativa n° 556,
de 02 de julho de 2013, da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), todas as distribuidoras de
energia elétrica do país têm a obrigação de realizar,
pelo menos, uma chamada pública de Projetos de
Eficiência Energética a cada ano. À exceção de
projetos das tipologias Educacional, Baixa Renda
e Gestão Energética, todas as demais tipologias
têm sua seleção realizada de acordo com esse
mecanismo, acessível para a sociedade em geral.
Chamada pública é um mecanismo de seleção
através do qual a distribuidora publica um edital
convocando proponentes para que apresentem
propostas de projetos. Assim, a implantação de
projetos de eficiência energética no âmbito do
Programa ANUAL de Eficiência Energética regulado pela Aneel torna-se mais transparente, democrática e acessível para consumidores, empresas e fabricantes de produtos, promovendo uma
maior participação da sociedade.
Por meio desse instrumento, todos os interessados poderão apresentar propostas de projetos,
desde que sigam os critérios técnicos e comerciais definidos nos editais das chamadas. Além de
transparência e maior acesso, esse mecanismo
também objetiva incentivar ainda mais a realização de medidas que promovam o uso eficiente da
energia e o combate ao desperdício.
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Critérios – Os critérios de classificação das
propostas apresentadas envolvem questões
como relação custo-benefício, economia de
escala, peso do investimento em equipamentos
no custo total, impacto direto na economia de
energia e redução de demanda na ponta, contrapartidas, ações educacionais (treinamento e
capacitação), dentre outros. Para a habilitação,
quesitos como adimplência com a distribuidora e
capacidade técnica do responsável pela proposta
também são avaliados.

Chamadas públicas – As distribuidoras de
energia elétrica do Grupo Neoenergia – Coelba
(BA), Celpe (PE) e Cosern (RN) – já realizaram
duas chamadas públicas entre 2014 e o primeiro semestre deste ano. A última delas teve
o prazo de inscrições encerrado no último dia
19 de junho. Considerando-se as três empresas, foram disponibilizados R$ 9,5 milhões,
para projetos voltados aos consumidores da
classe industrial atendidos pelas concessionárias da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande
do Norte.
Apresentações sobre o mecanismo das chamadas públicas foram realizadas nas três
empresas no mês de maio deste ano, com o
objetivo de informar aos consumidores o funcionamento desta nova metodologia. Apenas
dois projetos foram apresentados, ambos da
Bahia, e, atualmente, estão na segunda fase
da chamada, que corresponde à apresentação
do Diagnóstico Energético. Todo o processo
pode ser acompanhado no site da Coelba:
www.coelba.com.br.

No processo de classificação são atribuídas notas
a cada proposta. O somatório pode variar dentro
da escala de zero a 100. São selecionadas as propostas melhores classificadas, de acordo com o
limite de recurso disponível em cada tipologia de
projeto descrita no edital. Os projetos qualificados e não selecionados irão compor o Cadastro
de Reserva e poderão ser acionados em caso de
disponibilidade de recurso adicional até a próxima
chamada pública.
É importante salientar que, caso não haja projetos qualificados que contemplem todo o recurso
disponível, a distribuidora poderá, por iniciativa
própria – desde que atenda às regras vigentes do
programa –, definir outros projetos em qualquer
setor nessa tipologia.

m a i s t r a n s pa r ê n c i a
e pa r t i c i pa ç ã o d o s
consumidores na
seleç ão de Proje tos de
Eficiência Energétic a
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sensores inteligentes
trazem mais agilidade
para o setor
por Rodrigo Rangel | foto Reprodução

Redução do tempo de falta de energia, maior
agilidade na localização dos pontos de falhas e
economia com a redução de ressarcimento aos
consumidores relativos à duração de interrupções. Esses são alguns dos benefícios conseguidos após a instalação de sensores inteligentes,
equipamentos desenvolvidos através de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento da Coelba
que envolveu investimentos da ordem de R$ 7
milhões. Responsáveis por detectar, em tempo
real, curtos-circuitos e faltas de energia nas redes
de distribuição, esses equipamentos ficam ligados
nas redes elétricas e conectados aos sistemas
de controle instalados nos Centros de Operação.
Desde outubro do ano passado, 155 sensores já
foram instalados. A previsão é que esse número
chegue a 350 até o fim deste ano.
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Os sensores inteligentes também informam a presença
de tensão nos cabos e o fluxo reverso de corrente. Nos
circuitos onde estão instalados, já foi obtida uma redução média de duas horas na duração da falta de energia,
em comparação com o ano passado. Durante as etapas
de pesquisa e desenvolvimento, o equipamento passou
por diversas evoluções. Os sensores precisam ser equipamentos de baixo custo e devem ser resistentes o suficiente para ficar expostos a todo tipo de intempéries e
aos campos elétricos.
“Foram muitos desafios e cada etapa do desenvolvimento contribuiu para que percebêssemos a necessidade de alguma melhoria. As principais evoluções foram
a substituição da bateria de lítio por um ultracapacitor e
a alimentação dos sensores por meio de um painel solar,
o que viabilizou o peso do equipamento, hoje de 1,4kg”,
conta o engenheiro coordenador do projeto, Francisco
Santana, do Departamento de Operação do Sistema da
Coelba.
Os avanços já obtidos com a instalação dos sensores têm sido importantes para que a empresa continue
melhorando os seus indicadores de qualidade de fornecimento de energia. “Antes, não havia esse serviço
e a operação do sistema não obtinha informações da
rede nesse formato. Agora, com os sensores, o processo de manutenção e a recomposição da rede vai
ser agilizado, o que é decisivo para a redução da DEC”,
explica Santana.

Sistema permite
monitor a mento
do fornecimento
de energia em
tempo re al

Monitoramento – No Carnaval deste ano, 22 sensores de curto-circuito foram instalados na rede elétrica
dos circuitos Barra-Ondina e Campo Grande. O objetivo foi garantir maior rapidez de atendimento, em caso
de defeito na rede ou falta de energia nestes locais. O
projeto também chegou às redes de distribuição de alta
tensão no último mês de julho, quando foi concluída a
instalação de quatro conjuntos de sensores inteligentes
em redes de 69 kV, em três municípios da Bahia – Catu,
Alagoinhas e Ribeira do Pombal. A ação, que teve início
em meados de junho, contou com o apoio das áreas de
operação, manutenção e automação do sistema. “Até o
final de agosto, chegaremos a 20 conjuntos instalados
nas redes de 69 kV”.
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vida útil de
medidores eletrônicos
por Perla Ribeiro | foto Reprodução

Os prejuízos já computados por sete distribuidoras de
energia elétrica do país somam quase R$ 20 milhões
com a substituição de medidores eletrônicos de energia que apresentaram falhas antes do fim da sua
vida útil, segundo dados da Associação Brasileira de
Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee). De acordo
com a regulamentação da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), os equipamentos que deveriam durar
13 anos – que é o tempo de depreciação reconhecido
na tarifa de energia –, na prática, começam a apresentar problemas que demandam a sua substituição a
partir de quatro anos de uso.

Troc a de
medidores
ante s do pr a zo
ger a pre juízo
d e q u a s e R $ 20
milhões
Agora essa realidade vai mudar. Uma pesquisa de
confiabilidade realizada pelo gestor de medição da
Companhia Energética de Pernambuco (Celpe),
empresa do Grupo Neoenergia, o mestre em Engenharia
Elétrica Bruno Agra, vai possibilitar que os fornecedores
arquem com esse prejuízo quando os medidores não
tiverem, pelo menos, 90% de confiabilidade ao final da
sua vida útil. Ou seja, serão aceitas apenas 10% de
falhas ao final da vida útil dos equipamentos. A medida
visa garantir a redução de custos para as distribuidoras
e, assim, evitar o aumento de investimentos desnecessários e eventuais aumentos na tarifa por perdas de
energia geradas por perdas de energia geradas por
esses medidores defeituosos.
De acordo com Bruno Agra, durante a pesquisa foi
desenvolvida uma metodologia que assegura, por
meio de testes adequados, a qualidade dos medidores
adquiridos pelas distribuidoras de energia. Ou seja, os
equipamentos devem possuir em sua vida útil regulatória uma confiabilidade de 90%, em condições reais
de uso. Para testar a metodologia, os medidores foram
submetidos a situações extremas de umidade, temperatura e nível de tensão para acelerar o tempo até a
falha e, em seguida, simular o comportamento da falha
nas condições reais de uso.
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“Atualmente, a grande quantidade de falhas leva as
distribuidoras a fazerem a substituição dos medidores
precocemente, não permitindo que o equipamento
chegue ao final de sua depreciação, gerando custos
extras. Isso ocorre porque, com a falha, o aparelho
deixa de medir e registrar todo o consumo”, explica.
Só que agora essa metodologia de teste passou a ser
adotada nas especificidades de garantia. “Com base
nessa garantia, faremos um ensaio para determinar
se o lote atende à garantia que colocamos dentro do
contrato”, acrescenta Agra.
Durante o teste, uma pesquisa de campo mostrou
que apenas 14% dos medidores do lote avaliado
funcionariam até os 13 anos. O que muda é que, a
partir do desenvolvimento dessa tecnologia, cada lote
adquirido pelas distribuidoras será testado para avaliação da durabilidade. Constatando-se falha superior a 10%, a conta que antes era bancada pelas distribuidoras passa a ser assumida pelos fabricantes.
Além das distribuidoras, o consumidor também sairá
ganhando. “Se eu reduzo o investimento e a perda de
energia causada por medidores defeituosos, a tarifa
diminui”, informa o gestor de medição da Celpe.
Os prejuízos vêm ocorrendo desde 2007, quando as
distribuidoras passaram a adotar medidores eletrônicos em substituição ao modelo eletromecânico,
que tinha durabilidade de 25 anos, chegando ao fim
do prazo com registro de poucas substituições. “O
setor adotou uma nova tecnologia para medidores,
no entanto, os aparelhos perderam muito em durabilidade. Diferentemente dos modelos antigos, que
chegavam ao fim do prazo em funcionamento pleno,
os novos, antes mesmo de chegarem aos 13 anos,
já apresentam defeitos e têm que ser substituídos”,
avalia Bruno Agra.
O problema, segundo ele, está associado à baixa
qualidade dos equipamentos. Como os fabricantes
tiveram que migrar para uma tecnologia mais cara,
na disputa por mercado, de acordo com Agra, baratearam demais os aparelhos. Em contrapartida, para
conseguir manter preços bem baixos, se descuidaram da qualidade. “Enquanto o modelo antigo era
vendido por R$ 60 para as distribuidoras, os novos

chegaram ao mercado por menos de R$ 30. Migramos
para uma tecnologia nova e, diferente do que costuma
ocorrer, ao invés de os custos aumentarem, caíram.
Mas isso não foi bom nem para as distribuidoras nem
para o mercado”, avalia.
Atualmente, entre os problemas mais recorrentes com
os medidores eletrônicos está a queima da fonte de alimentação. Se a fonte queima, o equipamento deixa de
funcionar. Isso ocorre porque o medidor eletrônico tem
uma placa eletrônica que capta os sinais da rede de
tensão e a corrente, faz o processamento e contabiliza
o consumo de energia. Ele capta informações do conversor de eletricidade e, para alimentar o dispositivo, o
medidor tem que alimentar a placa de circuito. “O que
vem causando defeito é essa fonte que faz a alimentação do circuito do medidor. Quanto mais complexo
o sistema, mais aumenta o índice de falhas”, informa o
gestor de medição da Celpe.
O estudo de confiabilidade vai servir para levar subsídios à Aneel, já que, até hoje, não houve nenhum
estudo no Brasil para estimar a vida útil dos equipamentos de medição produzidos no país. De acordo
com o assessor da diretoria da Associação Brasileira
de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), José
Gabino Matias dos Santos, existe uma preocupação
das distribuidoras com relação à qualidade do produto.
“Se os medidores tiverem defeitos precoces, isso acarretará em prejuízos, além dos problemas que provocam
no atendimento, já que pode afetar o funcionamento do
serviço”, avalia.
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nova tecnologia
garante melhor
desempenho dos
isoladores
por Perla Ribeiro | foto Reprodução

“A cada isolador
substituído,
a perda com
fuga de energia
poderá ser até
1/3 menor em
comparação
com o isolador
de porcelana
comum.”

A rede elétrica baiana possui cerca de seis
milhões de isoladores. Trata-se de um componente indispensável nas redes aéreas, que tem
como objetivo isolar a estrutura e dar segurança
para a transmissão e distribuição de energia elétrica. Desse montante, 1,16 milhão é de porcelana
e está instalado em cidades litorâneas do estado.
De acordo com levantamento realizado pela
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
(Coelba), empresa do grupo Neoenergia, 10% dos
isoladores de porcelana estão em áreas mais próximas da orla, com maior teor de salinidade e,
consequentemente, mais expostos às agressões
do salitre. Para minimizar os problemas, os isoladores situados nessas áreas são submetidos a
duas lavagens por ano, gerando um custo de R$
3 milhões à distribuidora.
A limpeza é necessária porque, ao longo do
tempo, esses equipamentos vão acumulando
sujeiras que afetam o seu funcionamento e promovem um aumento da corrente de fuga de
energia, levando à interrupção do fornecimento e
gerando prejuízos à distribuidora e ao consumidor.
Dados registrados pela Coelba durante um ano
de monitoramento mostraram que 1,9 milhão de
clientes foram afetados pelas interrupções provocadas por problemas nos isoladores.
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Em busca de uma solução, a Coelba apostou em um
projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), em parceria com o Instituto Lactec, no Paraná, para desenvolver uma tecnologia que minimizasse os prejuízos no
setor. Trata-se da aplicação de um filme, em escala
nanométrica, que agrega à superfície do isolador de
porcelana partículas com propriedades autolimpantes,
impedindo o acúmulo de sujeira no artefato e, consequentemente, reduzindo o número de interrupções e
manutenções na rede.

Durante o processo, o isolador de porcelana comum é
colocado dentro de uma câmara de plasma e coberto
com o material nanométrico, que faz com que ele se
torne autolimpante. A película que reveste o isolador
permite que pequena quantidade de água da chuva
ou mesmo do orvalho deslize pela superfície e lave
toda a sujeira localizada no isolador, evitando assim
o impacto das primeiras chuvas, que provocam as
interrupções na rede de distribuição energia.
Durante a pesquisa foi testado o desempenho dos
isoladores com revestimento nanométrico instalados
em Salvador e na Região Metropolitana, através das
estações de monitoramento localizadas no bairro
da Pituba e em Porto de Sauípe, respectivamente.
“Os resultados atestaram a eficiência dessa tecnologia para o fim esperado”, informa o especialista.
Segundo ele, durante o estudo, foi constatado ainda
que a nova tecnologia reduz as perdas técnicas de
energia por corrente de fuga na rede de distribuição.

De acordo com o gerente da pesquisa, o engenheiro
eletricista José Sérgio Santos de Melo, que é coordenador do setor de Manutenção Corretiva da Coelba,
isso é possível por meio da deposição, pela tecnologia
de plasma a frio. Uma espécie de revestimento com
material de Titâniometálico (Ti), Dióxido de Titânio (TiO2)
e Nitreto de Alumínio (AIN) passa a envolver os isoladores, evitando a fixação de sujeira e tornando a superfície
hidrofóbica. Ou seja, facilita o deslizamento de gotículas
de água. “A técnica buscou imitar a natureza e fazer
com que a superfície do isolador de porcelana ficasse
parecida com a de uma folha”, explica o engenheiro.

Classificação quanto à rugosidade
(microscopia de força atômica)
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A cada isolador substituído, a perda com fuga de
energia poderá ser até 1/3 menor em comparação
com o isolador de porcelana comum. A próxima
etapa agora é avaliar a melhor maneira de fabricar
o componente com o revestimento e analisar a viabilidade econômica do produto. “Agora estamos em
busca de parceiros para nova etapa do projeto, que
é a fabricação em série”, informa o engenheiro.

“...c o m p o n e n t e
i n d i s p e n s áv e l
nas redes
aére as, que
tem como
objetivo isol ar a
e strutur a e dar
s e g u r a n ç a pa r a
a tr ansmissão e
distribuiç ão de
e n e r g i a e l é t r i c a”
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ONDE NINGUÉM IMAGINAVA,
A COELBA E A EMBASA
VIRAM UMA OPORTUNIDADE
PARA GERAR ENERGIA LIMPA.
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A Coelba está sempre em busca de geração de energia renovável. Por isso, no mês de setembro, a Bahia vai ganhar um sistema
de geração de energia que usa como fonte o biogás captado em estações de tratamento de esgoto. Essa foi uma maneira
que a Coelba e a Embasa encontraram para diminuir a emissão de gás metano para a atmosfera e suprir grande parte da demanda
de energia elétrica da estação Jacuípe II, em Feira de Santana. Este projeto é uma parceria entre Coelba, Embasa e a Universidade
Estadual de Feira de Santana, com o apoio da agência alemã GIZ, para gerar energia limpa e sustentável para a Bahia.

GERAÇÃO
DE ENERGIA

foto Termope
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solução
sustentável
“Os peixes
precisam de uma
área de abrigo e
alimentação.”

por Perla Ribeiro | foto Reprodução

Ser sustentável significa sustentar, apoiar e conservar. E é isso que a Usina Termoelétrica de
Pernambuco (Termope), empresa do Grupo
Neoenergia, tem feito no Porto de Suape. Após
o início de suas operações, em 2004, foi constatado que o canal de captação de água para resfriamento dos equipamentos da usina demandava
períodos de manutenção acima do previsto. Isso
ocorria por conta da proliferação de crustáceos
no interior do sistema. Um maior controle do problema veio através do uso de recifes artificiais
no entorno da área de captação, criando assim
uma estrutura capaz de diminuir a incidência dos
crustáceos, melhorando o desempenho da termoelétrica, além de atrair espécies marinhas que
beneficiam o ecossistema e a comunidade que
vive na região.
Mas, até chegar a esse estágio, foram muitos estudos. O primeiro passo foi dado quando a Termope
convocou o doutor em Oceanografia Biológica e
professor do Programa de Mestrado em Gestão
do Desenvolvimento Local Sustentável, da
Universidade de Pernambuco (UPE), Múcio Banja,
para encontrar um meio sustentável de resolver o
impasse. A ideia era buscar uma saída que acabasse ou reduzisse os problemas causados pelos
crustáceos na captação de água do canal e que
beneficiasse o ecossistema local.
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foto Suape

foto Dario Zalis

“Ser
s u s t e n táv e l
signific a
s u s t e n ta r ,
apoiar e
c o n s e r va r .”

“O projeto nasceu da ideia de melhorarmos um problema
que tínhamos de captação. Os crustáceos ficavam na parede
desse sistema de captação da água do mar, demandando
constantes manutenções. A pesquisa possibilitou termos um
benefício para a nossa planta aliado a um ganho social para
toda a comunidade”, explica Felipe Moreira, que, na época,
era gerente de Energia da Termope e hoje é presidente do
Consórcio Baixo Iguaçu, que tem o Grupo Neoenergia como
participante majoritário.
Diante da missão, o pesquisador Múcio Banja passou a
estudar a possibilidade de os recifes artificiais serem uma
alternativa para atrair peixes e crustáceos. “Foram dois anos
fazendo testes dentro do canal de captação de água e estudos preliminares para garantir que os investimentos pudessem ter o retorno esperado”, explica Banja. A iniciativa está
dentro do programa de responsabilidade socioambiental que
a termoelétrica estabeleceu para a região.
O teste com os primeiros recifes usou material metálico e
concreto. No entanto, foi constatado que o material metálico era mais indicado por ser mais leve e de fácil transporte,
enquanto o concreto, além de ser pesado e de difícil locomoção, quebrava muito na hora da implantação. Na primeira
tentativa de colocar a pesquisa em prática foi utilizado um lote
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de recifes artificiais com 18 unidades, instaladas, em
2010, em Suape. Todo o processo foi acompanhado
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) e pela Capitania dos Portos.
“Era uma área de difícil acesso, muita turbulência e pouca visibilidade”, avalia o pesquisador. Já o
segundo lote, também com 18 recifes artificiais, foi
instalado na região de Calhetas, na Ponta de Santo
Agostinho, em uma área de fácil acesso e visitação
turística, o que garantia a possibilidade de ser monitorada por mergulhadores que exploram a área para
mergulhos subaquáticos. “Eles constataram que a
população de peixes aumentou. Começaram a surgir
no local até tartarugas, que não eram muito frequentes nessa praia, mas que passaram a usar os recifes
para descanso e alimentação”, destaca Banja.
Financiada com recursos do Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) da Termope, que é a detentora
da patente, a pesquisa trouxe resultados tão positivos
que o projeto Suape Sustentável, do Porto de Suape,
realizou um levantamento na colônia de pescadores para saber qual a demanda que eles gostariam
que fosse atendida para compensar o ecossistema

e repor os grupos populacionais de peixes. Segundo
Banja, os pescadores sinalizaram para a necessidade
de instalação de mais conjuntos de recifes artificiais. E
é possível que eles sejam atendidos. Já há uma negociação aberta com o Porto de Suape para a instalação
de mais quatro lotes de recifes artificiais na região.
Além disso, o pesquisador acaba de inscrever o
projeto em um edital lançado pela Secretaria de
Desenvolvimento Social de Pernambuco, através da
Fundação de Amparo à Pesquisa de Pernambuco
(Facepe), em busca de alternativas para conter o problema de ataques de tubarões na costa de Recife. A
ideia é começar a testar a instalação de recifes artificiais
com povoamento de peixes, evitando assim o ataque
dos tubarões aos humanos. “Os peixes precisam de
uma área de abrigo e alimentação. Com muitas modificações na costa pernambucana, eles perderam os
recifes disponíveis para o seu habitat. Com os corais
artificiais, tendo peixe, os tubarões serão seletivos e
não vão atacar os humanos. A faixa onde o tubarão
ataca é onde degradamos”, explica o professor da UPE.
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fiscalização com
menor custo e
menor risco

três outros problemas: possui uma fibra curta (de, no
máximo, apenas 2 m), um diâmetro que dificulta a circulação pelos eletrodutos e um custo de R$24 mil, valor
considerado alto dentro desse orçamento destinado a
enfrentar as fraudes no consumo de energia.

por Rodrigo Rangel | foto Reprodução

Dispositivo que
d e t e c ta d e s v i o s
embutidos na
rede elétric a
p r o m e t e c u s ta r
menos e reduzir
ta x a s d e r i s c o

Entre 2013 e 2014, 1.717GWh (Gigawatt hora) de energia foram obtidos de forma irregular na Bahia, quantidade de energia suficiente para abastecer Salvador
e toda a Região Metropolitana durante cinco meses.
Para coibir essas perdas, a Coelba gastou nesse
período R$145 milhões, valor que engloba desde
campanhas preventivas até aquisição e manutenção de dispositivos utilizados para detectar desvios
embutidos nas unidades consumidoras. Para reduzir
os custos e os riscos com o combate às fraudes, está
sendo desenvolvido um projeto inovador e que promete a um só tempo, eficácia, eficiência e efetividade.
O projeto, que possui um orçamento de cerca de R$ 1
milhão, conta com 18 pessoas envolvidas, entre eles
16 pesquisadores. O ponto de partida são os resultados obtidos no P&D 0047 006 / 2003 (protótipo
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inicial) para produzir um equipamento cabeça de
série portátil, comercialmente viável e seguro. Era
preciso também que ele fosse facilmente instado e
usado pelos eletricistas em campo, sem incomodar
o consumidor investigado, requisitos que vem sido
cumpridos pelo corpo técnico.
O novo equipamento que surge a partir da pesquisa
funciona como uma espécie de sensor, capaz de
detectar campos magnéticos e modificações na
estrutura dos eletrodutos de entrada das unidades consumidoras. Essas alterações costumam ficar
ocultas e podem indicar a presença de fraudes na
rede elétrica. Por isso, a tecnologia que permite ver
através de paredes e pisos é tão importante para o
trabalho dos técnicos.

O projeto, proposto pela área de Redução de Perdas
da Coelba e executado pelo SENAI Cimatec sob a
consultoria da Universidade Federal da Bahia - Ufba,
propõe resolver esses problemas através de um protótipo cuja produção oferece risco técnico médio e risco
financeiro baixo. A ideia é reduzir o custo desse aparelho de R$24 mil para R$14 mil. E as vantagens não
param por aí. Além do custo inferior, a solução trazida
pelo novo aparelho propõe uma redução expressiva na
meta da taxa de falso alarme: de 20% para 12%.
Da rua para a indústria

Hoje, a detecção de desvios embutidos é realizada de
forma manual, utilizando um fio de nylon e um cabo
guia, deixando o processo de investigação de ramal
complexo. Outros equipamentos também foram testados pela concessionária, como aparelhos com injeção de sinal de rádio, porém, segundo o engenheiro
Thiago Melo, um dos responsáveis pelo projeto, este
apresenta uma taxa de erro expressiva, o que dificulta
todo o trabalho de identificação dos desvios.

O projeto conta com três etapas interdisciplinares e
multidisciplinares e prevê dois anos para ser concluído. Tudo começou com o projeto informacional, em
que foi feito o levantamento de dados fundamentais
para seguir com o conceito e o design do produto. A
partir daí, foi iniciado o Projeto Conceitual, momento de
estudos de viabilidade e de escolha da melhor metodologia para a execução. Por fim, no Projeto Detalhado, o
cabeça de série é produzido e vai para a rua, o que já
está acontecendo. De acordo com Thiago Melo, eles
já foram construídos e estão sendo testados pelos técnicos nas unidades consumidoras de Salvador durante
as inspeções.

A outra opção disponível no mercado para realizar esse trabalho é a endoscopia por fibra óptica,
que investiga as redes da unidade consumidora por
dentro. Esse equipamento, no entanto, apresenta

Os próximos passos apontam para uma introdução
do protótipo no mercado, através da transferência da
propriedade intelectual para uma indústria que vai ter
direito a produzir o aparelho.
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monitoramento
remoto e
preventivo

Outro avanço é o disjuntor de proteção do transformador, que é
acionado quando ocorre surto de corrente e religa certo tempo
depois. Esse disjuntor religador protege o transformador, impedindo
a queima dos elos fusíveis provocada por surtos de corrente e evitando que seja necessário enviar equipe a campo para religar o
equipamento.
Segundo Santana, os algoritmos implementados permitem calcular a perda de vida útil do equipamento. Além disso, com o monitoramento remoto, é possível saber quando o transformador está
entrando em sobrecarga ou está com as suas fases desbalanceadas, facilitando a análise das principais avarias e possibilitando
a programação estratégica das manutenções, de acordo com as
prioridades.

por Rodrigo Rangel | foto Reprodução

Desde 2010 a Coelba vem desenvolvendo o
“Transformador Inteligente”, um Projeto de Pesquisa e
Desenvolvimento que visa monitorar a rede elétrica em
tempo real e remotamente. Um dos principais avanços
trazidos por esse projeto é a possibilidade de prever e
solucionar problemas na rede antes mesmo que eles
aconteçam.

Com o “Transformador Inteligente”, é possível, ainda, calcular a
quantidade de energia elétrica fornecida pelo equipamento. Essa
informação é bastante útil, pois pode ser comparada com a energia
faturada nos medidores dos clientes de cada transformador. No
caso de grande discrepância entre o fornecimento e o faturamento
energético, pode haver possibilidade de furto energético (popularmente chamado de “gato”) ou então indicar a necessidade de
manutenção na rede.
Desafios de rentabilidade

De acordo com o engenheiro Francisco Santana, que
integra o Departamento de Operação do Sistema, o
“Transformador Inteligente” é diferente do convencional
porque possibilita o monitoramento on-line de diversas
grandezas, como corrente, tensão, potência e corrente
de neutro, além de medir a temperatura do ambiente e
a temperatura do próprio transformador. “Pode-se verificar a existência de furto de energia na rede e analisar
quais transformadores podem apresentar problemas ou
necessitam de reparos antes que parem e provoquem
falta de energia para os clientes. Todas as grandezas
elétricas são reportadas automaticamente para o centro
de controle da operação, em tempo real”, explica.
Graças a esse monitoramento, é possível prever o tipo
de problema na rede antes de acionar a equipe para
conserto.
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Segundo Santana, “o maior desafio do projeto ainda é baratear o
sistema inteligente de medição e envio dos dados para que a tecnologia apresente um bom custo-benefício para a empresa”. Por isso,
até então foram instalados apenas sete equipamentos.
A previsão é incluir o “Transformador Inteligente” no projeto de
Smart Grid (Redes Inteligentes). Quanto à funcionalidade, o projeto
já foi aprovado no desenvolvimento experimental e agora se prepara
para uma nova etapa, em que será aperfeiçoado e produzido em
larga escala. Depois da implantação de um número considerável
de Transformadores Inteligentes, a ferramenta se tornará imprescindível para a redução do indicador DEC (Duração Equivalente de
Interrupção por Unidade Consumidora) e para o combate a fraudes.
Um dos objetivos do “Transformador Inteligente” é reduzir os gastos
da Coelba com os deslocamentos de equipes para a manutenção
de transformadores e também se evitar desligamentos indesejados.
Assim, embora ele atualmente seja até 50% mais caro do que o
transformador convencional, apresenta vantagens muito mais significativas quando se pensa na relação custo x benefício.
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garantir a produção
e diminuir custos
por Rodrigo Rangel | foto Reprodução

Instituições
s e u n e m pa r a
aperfeiçoar
dispositivo
q u e e v i ta
interrupções
c ausada s por
va r i a ç õ e s n a
rede elétric a
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Em todo o mundo, os desligamentos causados por
variações de tensão de curta duração têm sido um dos
grandes vilões da produção industrial. Só nos EUA,
estima-se que esses distúrbios sejam responsáveis
por prejuízos anuais que chegam a US$ 400 bilhões.
No Brasil, estudos recentes relataram prejuízos anuais
que podem passar de US$ 200 mil. Para minimizar as
perdas, a Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia (Coelba) uniu-se à Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial/Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia
(Senai/Cimatec) para aperfeiçoar o Dispositivo Dinâmico
de Proteção em Série, que realiza correções de fenômenos de variação de tensão, impedindo o desligamento de
cargas e interrupções de processos industriais sensíveis
a esse tipo de evento.

“É um produto nacional de menor custo, quando
comparado com os importados, e modular para
atender às necessidades de cargas industriais sensíveis ao fenômeno”, afirma José Antônio Brito,
gerente do Departamento Corporativo de Pesquisa
e Desenvolvimento do Grupo Neoenergia, empresa
controladora da Coelba. “Isso foi possível, entre
outros fatores, por conta da utilização de componentes que permitem redução de custos sem afetar
a confiabilidade e o desempenho, e da utilização de
componentes que permitem a nacionalização do
dispositivo”, completa. O próximo passo é o licenciamento da tecnologia para um parceiro industrial
interessado na sua comercialização.

O objetivo principal do projeto, que contou com recursos
do programa de P&D da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), foi desenvolver e testar uma unidade
“cabeça-de-série”, que é o ponto de partida para uma
produção em larga escala. A unidade significa uma nova
interface homem-máquina e apresenta uma série de
melhorias em relação ao modelo desenvolvido anteriormente, com a substituição de peças responsáveis pelo
controle digital e pelo sistema de medição, além de um
software de controle e de proteção adequado ao sistema
de processamento digital modernizado.

Para o desenvolvimento do novo dispositivo, foi
necessária a criação de um sistema de testes que
atendesse às normas internacionais. O sistema
contou com um gerador de distúrbios momentâneos de tensão, com capacidade de aplicação de
distúrbios em nível de potência plena do conversor. O
equipamento permitiu a realização de ensaios previstos em normas para avaliação da susceptibilidade de
cargas, ante os afundamentos de tensão. Os testes
realizados mostraram a plena funcionalidade do dispositivo em diferentes situações, tornando possível o
avanço para a próxima etapa do projeto: a produção
em escala industrial.

Sistema de testes
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bom saber
foto Reprodução

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba)
doou cerca de 300 refrigeradores eficientes novos, com
Selo Procel de economia de energia, para vítimas das
fortes chuvas que atingiram a cidade de Salvador nos
meses de abril e maio deste ano. Os beneficiados foram
cadastrados pela Prefeitura Municipal de Salvador para
receber o auxílio, diante da perda total ou parcial da residência, em virtude de deslizamentos de terra, alagamentos
e desabamentos. A ação foi realizada em parceria entre a
concessionária e a prefeitura, através das prefeituras-bairro
e da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e
Combate à Pobreza (Semps).
Foto: Dario Zalis
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Latina – incentiva que os produtos
ofereçam menor impacto ao meio
ambiente, tanto com relação a substâncias tóxicas, quanto ao consumo
de energia, desde a matéria-prima
utilizada até o descarte final. Para
serem certificados, os eletroeletrônicos passam por diversos testes, e
Através da consultoria da Coelba, o

auditorias são realizadas nas insta-

Edifício Torre Pituba, da Petrobras,

lações dos fabricantes, de acordo

As Filipinas são compostas por mais

em Salvador, recebeu a Etiqueta

com padrões internacionais.

de sete mil ilhas e, como se pode imaginar, o recurso mais onipresente no

Nacional de Conservação de Energia
(ENCE) no último mês de julho. A eti-

Fonte: Instituto Akatu.

local é água salgada. Em breve, as

queta atesta que o projeto do prédio

comunidades rurais de lá serão muni-

(que recebeu classificação geral A),

das com lâmpadas que funcionam à

composto por uma torre de 25 pavi-

base de água e sal.

mentos, com área de 61.529,02 m²,
foi desenvolvido visando ao máximo

O equipamento, de nome Sal, trata-

de economia de energia possível.

-se, também, de um movimento

Para obter a etiqueta que indica

social. Membros do departamento

maior eficiência, os sistemas de

A Companhia Energética do Rio

de engenharia da Universidade De

envoltória, iluminação e condiciona-

Grande do Norte (Cosern), por meio

La Salle e do Greenpeace trabalham

mento artificial do edifício tiveram de

do Projeto Energia Verde, que integra

em conjunto para fornecer o pro-

seguir os requisitos do Programa de

o Programa de Eficiência Energética

duto às comunidades mais carentes.

Eficiência Energética da Coelba e do

regulado pela Agência Nacional de

Atualmente, os cidadãos usam velas,

Programa Brasileiro de Etiquetagem

Energia Elétrica (Aneel) patrocinou o

parafina ou lâmpadas que funcionam

(PBE), desenvolvido pelo Programa

Jardim Temático construído no Parque

com bateria e que já causaram incên-

Nacional de Conservação de Energia

Municipal da Cidade Dom Nivaldo

dios em várias casas.

Elétrica (Procel) e pelo Instituto

Monte, com o objetivo de promo-

Nacional de Metrologia, Qualidade e

ver a educação ambiental. Instalado

A lâmpada de sal, por sua vez, usa

Tecnologia (Inmetro). Após a finaliza-

numa área subutilizada no entorno do

uma solução composta por um copo

ção da obra, o prédio passará por

prédio da administração do parque,

de água misturada a duas colheres de

nova avaliação para pleitear a eti-

o jardim possibilitará a abordagem

sopa de sal – mesmo em água sal-

queta de Edifício Construído.

de temas relacionados à ecologia e

gada diretamente retirada do mar é

à biodiversidade, reforçando o con-

necessário adicionar o produto – para

ceito de conservação ambiental e

fornecer oito horas de luz. O eletrodo

sustentabilidade. O espaço também

interno no dispositivo pode durar até

proporcionará um estímulo à sensi-

um ano, dependendo da frequência e

bilização da população sobre estes

do tempo de uso. Para completar o

temas. O Parque da Cidade foi pro-

ciclo sustentável, o processo de fabri-

jetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer,

cação da lâmpada é uma atividade de

A Associação Brasileira de Normas

com a colaboração de Ana Niemeyer

baixo carbono.

Técnicas (ABNT) lançou, no último

e Jair Varela, e conta com uma área de

mês de julho, seu primeiro selo eco-

136,54 hectares; está localizado entre

lógico para produtos eletroeletrôni-

os bairros de Candelária, Pitimbu e

cos, o Colibri. A certificação – iné-

Cidade Nova, em Natal.

dita no país e pioneira na América
Foto: Arquivo SCS - Cosern
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Fonte: Ecoguia.net

Quando o assunto é futuro,
a Neoenergia não deixa pra depois:
a transformação começa agora.
Energia que Transforma. Um projeto da Coelba,Celpe e
Cosern para educar crianças e preservar o meio ambiente.

O Grupo Neoenergia, através das suas
distribuidoras, Coelba (BA), Celpe (PE) e
Cosern (RN), em parceria com a Fundação
Roberto Marinho/Canal Futura, oferece um
curso gratuito para educadores do ensino
médio e fundamental interessados em ensinar
sobre o uso eficiente de energia através
da metodologia Energia que Transforma,
desenvolvida com apoio do Procel/Eletrobrás
e Ministério de Minas e Energia - MME.
O objetivo desse projeto é formar educadores
para mobilizarem os alunos na aprendizagem
do uso seguro e eficiente de energia. Dessa
forma, a Neoenergia incentiva a preservação
do meio ambiente e ainda ajuda a construir
um futuro melhor para as crianças.

