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shows 
de energia
por Tátila Sampaio | foto Bruno Winycius

energia elétrica. No repertório do 
show, Brown apresenta a música 
“Paxuá e Paramim”, além de outros 
sucessos da sua carreira volta-
dos para o público infantil, como 
“Anjo da Guarda”, “Velha Infância” 
e “Magamalabares”.  Também 
há espaço para composições de 
outros artistas, como “Aquarela”, 
de Toquinho. 

Felipe de Araújo Malveira, 11 anos, 
aprovou a escolha das canções. 
“Eu gostei muito do show, com 
muitas músicas legais. Adorei. E o 
palco era lindo, muito iluminado”, 
comentou o menino que mora em 
Natal e foi conferir o espetáculo no 
Teatro Riachuelo, acompanhado 
da mãe, Cynira Allanah, gerente da 
Cosern.

Durante o show, foram projeta-
dos quatro dos dez episódios dos 
vídeos especialmente criados pelo 
Projeto Paxuá e Paramim para a 
internet. Além de cenografia com 
projeções mapeadas, houve a par-
ticipação dos personagens Paxuá 
e Paramim em forma de bonecos. 
“O mais legal foram os bonecos 
iguais aos desenhos animados”, 
avaliou Felipe. 

Parceria entre o Grupo Neoenergia 
e o artista Carlinhos Brown, o 
Projeto Paxuá e Paramim, voltado 
para a criançada, está dando um 
show de energia – literalmente. 
Aliás, um, não. Vários! Com o 
objetivo de atrair os pequenos 
para o tema da eficiência ener-
gética e segurança no uso da 
energia, o cantor baiano idealizou 
vídeos, jogo, aplicativo e um show 
divertido, interativo e estimulante, 
utilizando personagens com os 
quais as crianças se identificam de 
cara. As primeiras apresentações 
foram realizadas em Recife, Natal 
e Salvador, nos dias 24 e 25 de 
setembro e 9 de outubro, respecti-
vamente. “O uso eficiente e seguro 
da energia elétrica é de interesse 
de todos. A Neoenergia e eu esta-
mos juntos, em um só caminho, 
e esse caminho não pode ser só 
de experiência, mas de eficiência. 
A grande eficiência disso tudo é a 
Neoenergia”, comentou Brown.

A direção geral e musical do espe-
táculo é do próprio artista, que é 
representado na saga animada 
pelo personagem Braúna, um 
adulto que orienta as crianças 
sobre o uso correto e racional da 
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Além dos espetáculos, a ação 
contou com o lançamento de uma 
revista em quadrinhos, games para 
web e aplicativos para smartpho-

nes, jogo educativo, paper toy, 
além da websérie de dez episó-
dios de 60 segundos em anima-
ção 2D. O projeto faz parte dos 
Programas de Eficiência Energética 
das distribuidoras Coelba (BA), 
Celpe (PE) e Cosern (RN), do 
Grupo Neoenergia, regulados 
pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

No total, 4.300 estudantes de 
escolas públicas e privadas, entre 
5 e 13 anos, assistiram aos shows 
nas três cidades. Todos acompa-
nhados dos pais, além de profes-
sores. Os ingressos foram distri-
buídos a partir de um sorteio feito 
entre os alunos que participaram 
das aulas de eficiência energé-
tica da Neoenergia, que visam ao 
consumo consciente de energia e 
à preservação do meio ambiente. 
“Este tipo de comunicação está 
chegando não apenas para as 
crianças, mas também para 
todas as suas famílias”, comentou 
Brown.
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Bernardo Regueira de Brito, 5 
anos, também aprendeu rápido 
como usar a energia elétrica 
de forma correta. “Eu sei que 
não se deve gastar energia 
tomando banho demorado, 
não deve ficar com a porta 
da geladeira aberta e nem 
empinar pipa perto dos postes 
da Coelba”, listou o pequeno 
para a mãe, Carolina Scavello de 
Brito, gestora de Recuperação de 
Crédito da Coelba, após assistir ao 
show no Teatro Castro Alves, em 
Salvador. 

O objetivo do projeto é justamente 
este: espalhar conhecimento sobre 
o uso eficiente da energia e a pre-
venção de acidentes envolvendo 
crianças. “O projeto do artista 
Carlinhos Brown agrega conteúdo 
com linguagem direcionada para 
as crianças menores de 10 anos”, 
comemorou Solange Ribeiro, 
presidente do Grupo Neoenergia. 
“Esse é um público muito especial, 
pois tem grande participação na 
disseminação de informações no 
núcleo familiar”, completou ela.

Rebecca Maria Canuto Danda, 
11 anos, entendeu o recado. “A 
energia elétrica é boa e também 
perigosa. Ela é importante para a 
nossa vida”, acrescentou a menina. 
Ela e a mãe, Sandra Canuto, 
secretária da Superintendência da 
Celpe, foram ao show de Brown 
no Teatro dos Guararapes, em 
Recife.
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Todo esTe esforço 
e empenho do 
Grupo neoenerGia 
sinalizam a 
imporTância 
de valorizar a 
educação e a 
formação infanTil. 
“isso Tem sido 
alGo basTanTe 
moTivador para 
que eu, junTo com o 
neoenerGia, possa 
conTinuar com 
esTa mensaGem e, 
por que não dizer, 
com esTa missão 
enerGizada de 
amor”, concluiu 
brown.
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A Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) rece-
beu, este ano, convidados muito especiais
que fizeram a criançada se divertir a valer e, ao mesmo 
tempo, aprender lições importantes sobre o uso 
seguro da energia elétrica. Idealizados pelo músico 
e agitador cultural Carlinhos Brown, os personagens 
Paxuá e Paramim invadiram a festa literária com uma 
proposta diferenciada e divertida de falar com a crian-
çada sobre a importância do uso racional e seguro da 
energia elétrica. 

O projeto do artista, em parceria com o Grupo 
Neoenergia, aportou na cidade do Recôncavo baiano 
entre os dias 13 e 16 de outubro, quando foram reali-
zadas diversas atividades de educação voltadas aos 
pequenos. Na Fliquinha, evento especialmente voltado 
para o público infantil, várias atividades lúdicas foram 
promovidas, a exemplo da ‘Árvore Digital’ (um arbusto 
com tablets e fones de ouvido que colocou à dispo-
sição das crianças o game Paxuá e Paramim e os 
episódios da websérie) e do jogo de tabuleiro gigante, 
ambos sobre o uso seguro e racional da energia.

paxuá e 
paramim 
fazem a festa 
da criançada 
na flica
por Tátila Sampaio | foto Eli Cruz
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Além disso, no dia 14, ocorreu um 
bate-papo musical com Brown e 
os personagens Paxuá e Paramim, 
no Cine Teatro Cachoeirano. “Foi 
incrível a experiência na Flica 
porque, com propriedade, o 
público aderiu a um movimento e 
os resultados têm sido os melho-
res possíveis”, salientou o cantor.

PARCERIA – Pelo sexto ano con-
secutivo, a Coelba esteve presente 
na Flica com ações educativas e 
atendimento ao público. O cami-
nhão educativo promoveu doação 
de lâmpadas, inscrição no pro-
grama de doação de geladeiras, 
palestras educativas sobre o uso 
seguro e consciente da energia 

e experimentos sobre os prin-
cípios da eletricidade, além da 
Agência Móvel, com atendimento 
comercial.

Para Mira Silva, curadora da 
Fliquinha, a parceria entre a Coelba 
e a Flica este ano foi ainda mais 
especial. “Levamos para as crian-
ças a necessidade do consumo 
consciente da energia. Chamar 
a atenção para as questões que 
contribuem para a preservação do 
planeta tem que ser um compro-
misso de todos nós. Por tudo isso 
é que destacamos a importância 
da parceria com a Coelba e com 
o Grupo Neoenergia”, afirmou a 
curadora da Fliquinha.
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PERSONAGENS – Paxuá, 
Paramim, Braúna e os macaqui-
nhos Lim e Mão vivem grandes 
aventuras juntos. Segundo Brown, 
eles formam uma grande família 
que interage com as crianças de 
forma a transmitir temas importan-
tes, como a preservação do meio 
ambiente, a economia de energia e 
a prevenção de acidentes na rede 
elétrica. Toda a história gira em 
torno dos dois indiozinhos. 

O projeto conta com revista em 
quadrinhos, game gratuito para 
os sistemas IOS e Android e para 
a web, jogo impresso, oficinas de 
stop motion e a websérie, que é 
composta por dez episódios de 60 
segundos cada. A criançada, inclu-
sive, teve a oportunidade de assis-
tir aos capítulos durante a Flica, 
com direito a pipoca e guloseimas. 
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vale luz 
na palma 
da mão
por João Galdea 

Ajudar a preservar o meio ambiente e, de 
quebra, conseguir economizar ao final do 
mês na conta de energia elétrica vai ficar 
ainda mais fácil para os participantes do 
Vale Luz, projeto que prevê a troca de 
resíduos sólidos por descontos nas contas 
emitidas pela Coelba (BA), a Celpe (PE) e a 
Cosern (RN).
 
Entre uma troca de mensagem e outra no 
smartphone, os consumidores residen-
ciais que participam do programa poderão 
acessar, em breve, o aplicativo Vale Luz, 
que disponibilizará informações de pontos 
de coleta em funcionamento, horários, 
materiais aceitos para troca e seus respecti-
vos valores. Os consumidores também vão 
poder acompanhar os descontos na conta 
de energia, entre outras funcionalidades.
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Segundo a gerente de Eficiência 
Energética, Ana Christina 
Mascarenhas, o app está em fase 
final de testes e será disponibili-
zado ainda este ano. “O aplica-
tivo do projeto estará disponível 
nas plataformas IOS, Android e 
Windows Phone. Poderá aderir 
à nova funcionalidade qualquer 
consumidor residencial que esteja 
localizado na área de concessão 
das distribuidoras, desde que os 
resíduos sejam levados até um 
dos pontos de atendimentos do 
projeto”, explica. Na Bahia, além 
da capital, Salvador, o programa 
estará presente nas localidades 
de Imbassaí e Praia do Forte, que 
ficam no município de Mata de 
São João. Em Pernambuco, o pro-
jeto atenderá às cidades de Recife, 
Olinda e Abreu e Lima. No Rio 
Grande do Norte, a abrangência 
será em toda a capital, Natal. 

“O objetivo do aplicativo Vale Luz 
é facilitar o acesso dos clientes 
às informações sobre o projeto”, 
explica Ana Christina. Os mate-
riais aceitos para reciclagem são: 
alumínio, plástico, metal, papel e 

“o GasTo 
enerGéTico 
para 
reciclar um 
maTerial é 
menor que o 
GasTo para 
produção 
do mesmo 
maTerial 
novo, o que 
confiGura 
a eficiência 
enerGéTica 
do projeTo.”

papelão (que não podem estar 
sujos ou molhados). No caso das 
latas de alumínio, devem estar sem 
areia, pedra ou materiais que com-
prometam a pesagem.
 
No aplicativo Vale Luz, além de 
informações sobre lugares e horá-
rios de funcionamento dos pontos 
de coleta, materiais aceitos e seus 
respectivos valores e disponibili-
zação, para acompanhamento do 
valor do crédito gerado através 
dos resíduos, haverá também as 
seguintes funções: lista de enti-
dades sem fins lucrativos que 
poderão ser beneficiadas com a 
doação dos recicláveis, cadastro 
de clientes residenciais com até 
duas unidades consumidoras e de 
condomínios, além de campo para 
envio de dúvidas ou sugestões. 
 
Segundo Letícia Lisboa, dire-
tora da Dossier Digital, empresa 
que desenvolve o app no Parque 
Tecnológico da Bahia, o projeto 
demorou cinco meses para ficar 
pronto. Ela explica como funciona 
o processo para conseguir os 
descontos através do dispositivo. 
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“O cliente baixa o aplicativo, faz o 
registro dos dados, diz quais são 
as contas que quer que receba os 
descontos quando for entregar os 
resíduos. É possível cadastrar até 
duas contas e optar por uma insti-
tuição de caridade registrada”, diz 
ela, especificando que condomí-
nios, mesmo sendo pessoas jurídi-
cas, também podem se cadastrar. 
 
“Feito isso, o cliente leva o resíduo 
no ponto de coleta. O agente cole-
tor valida a conta, pesa o material. 
No aplicativo é gerado um código 
e os dados encaminhados para a 
unidade central. Depois, o cliente 
recebe o extrato com a descrição 
nas contas”, conclui a diretora da 
empresa especializada em solu-
ções tecnológicas e inovação.
 
Existe, ainda, um segundo apli-
cativo, também desenvolvido 
pela Dossier Digital, denominado 
Vale Luz Coletor, voltado para os 
agentes coletores nos postos de 
troca. Nele, estarão disponíveis as 
funções de georreferenciamento, 
para abertura e fechamento dos 
pontos – informação que será utili-
zada também pelo app do cliente; 
processo de lançamento das 
pesagens, e, por fim, emissão de 

relatório com acompanhamento de 
metas diárias. 
 
Segundo Ana Christina, o pro-
jeto também cumpre uma função 
social importante, já que “estimula 
a coleta seletiva de resíduos sóli-
dos e atua na geração de emprego 
e renda para as associações de 
catadores e cooperativas parceiras 
do projeto”. Ela reforça a impor-
tância do consumo sustentável 
nas comunidades e a contribui-
ção dada pelo programa Vale Luz. 
“O gasto energético para reciclar 
um material é menor que o gasto 
para produção do mesmo material 
novo, o que configura a eficiência 
energética do projeto. E para o 
consumidor residencial, a maior 
percepção é na redução de impac-
tos ambientais causados pelo não 
desperdício do material que seria 
jogado no lixo e que poderia levar 
centenas de anos para se decom-
por”, afirma.
 
O aplicativo Vale Luz faz parte do 
Programa de Eficiência Energética 
das distribuidoras do Grupo 
Neoenergia, Coelba (BA) Celpe 
(PE) e Cosern (RN), regulados 
pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).
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O Arquipélago de Fernando de Noronha, em 
Pernambuco, ganhará uma nova atração turís-
tica neste Verão. E se o Sol é a grande estrela da 
estação, ele também será um dos protagonistas 
do Espaço Aulas de Energia, centro de visitação 
implantado na Usina Tubarão, no qual os visitantes 
vão desfrutar dos mais modernos recursos de jogos 
e atividades virtuais para aprender sobre a modali-
dade de geração de energia e seu uso adequado. 
“O objetivo do espaço é difundir conceitos de efi-
ciência energética e energias renováveis, expondo 
a tecnologia utilizada para visitantes interessados 
em aprender sobre a geração solar fotovoltaica e 
conhecer, na prática, uma usina geradora”, explica 
José Júlio Machado, gestor de Eficiência Energética 
do Grupo Neoenergia.

celpe inaugura 
espaço aulas 
de energia com 
alta tecnologia 
de interatividade 
em noronha
por João Galdea
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Desenvolvido pela Celpe, o 
projeto que integra o Programa 
de Eficiência Energética da 
distribuidora, regulado pela 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), teve investi-
mento de cerca de R$ 500 mil 
e foi implantado em três meses. 
O espaço já está em operação 
(fase de testes) desde junho e é 
dotado de diversas tecnologias 
de interatividade que tornam 
acessível o universo da reali-
dade virtual a turistas e morado-
res da ilha. 

Segundo Júlio, o centro de 
visitação, que deve receber 
cerca de 200 visitantes por mês, 
proporciona uma “experiência 
única de acesso às informações 
sobre a tecnologia e o processo 
de construção e funcionamento 
de uma usina solar fotovoltaica 
em sistemas isolados”, e as 
informações são apresentadas 

através de interfaces de reali-
dade virtual. 

No circuito, desenvolvido por 
uma equipe multidisciplinar com 
cerca de 20 pessoas, incluindo 
técnicos e grupo pedagógico, 
o visitante encontra vídeos 
educativos sobre a geração de 
energia solar fotovoltaica, além 
de dicas sobre o uso eficiente e 
seguro da energia. 

COMO FUNCIONA – Ao todo, 
três abordagens virtuais promo-
vem a imersão do visitante no 
funcionamento de uma usina 
geradora de energia e na gera-
ção solar fotovoltaica. 

A primeira leva o visitante a uma 
viagem de 360º pela usina, a 
partir da utilização dos óculos 
Rift (equipamento de realidade 
virtual usado em jogos eletrô-
nicos). Ao longo do trajeto, o 

visitante ainda recebe todas as 
informações pertinentes à usina 
através de ilustrações e áudio, 
com foco na educação ambien-
tal – mais uma das iniciativas 
da Neoenergia para reforçar o 
compromisso com a preserva-
ção do meio ambiente.

Em seguida, são disponibiliza-
dos jogos educativos em uma 
tela touch screen de 65 pole-
gadas para que os usuários 
aprendam ainda mais. Nesse 
momento, os ‘jogadores’ podem 
atuar individualmente ou em 
parceria. No mesmo ambiente 
interativo estão disponíveis as 
maquetes virtuais do Grupo 
Neoenergia.

A terceira abordagem do projeto 
Aulas de Energia promove uma 
das experiências mais marcan-
tes do circuito, pois disponibiliza 
um simulador de geração no 

por Marcelo Freire
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qual o visitante é convidado 
a interagir fisicamente com 
a imagem do Sol no céu da 
ilha. Dependendo da posi-
ção, o astro-rei emite maior 
ou menor intensidade de luz, 
iluminando mais o ambiente 
ou menos. Essa simula-
ção é demonstrada sobre 
a imagem real da Usina 
Noronha II, apresentada 
em uma tela de 47 polega-
das, enquanto um medidor 
simula a energia gerada 
nela. Em paralelo, informa-
ções correlatas são exibidas 
em imagem e áudio.

Na fase de testes, a inicia-
tiva conta com dois moni-
tores do Projeto Tamar. No 
próximo ano, membros da 
organização não governa-
mental WWF, também vol-
tada para a preservação do 
meio ambiente, passarão a 
orientar os visitantes.

PRINCIPAIS DEStAqUES DO 

CENtRO DE vISItAçãO

 
REAlIDADE vIRtUAl – 
Trata-se de uma solução 
imersiva, em que os visitan-
tes entram em uma viagem 
de 360º pela Usina Solar 
Noronha II, utilizando os 
óculos Rift. Ao longo do 
trajeto, o visitante recebe 
todas as informações sobre 
a usina através de ilustra-
ções e áudio, com foco na 
educação ambiental.
 
ESPAçO DE jOGOS – O visi-
tante passa a participar de 
jogos educativos em uma 
tela touch screen de 65 
polegadas, na qual é pos-
sível a interação de forma 
individual ou em dupla.

MAqUEtE vIRtUAl – Explora 
a simulação de diferentes 
formas de produção de 
energia, possibilitando aos 
visitantes uma análise deta-
lhada das estruturas básicas 
em cada um dos casos.
 
SIMUlAçãO DE GERAçãO – 
Cada visitante é convidado 
a interagir fisicamente com a 
imagem do Sol. Essa simu-
lação é demonstrada sobre 
a imagem da Usina Noronha 
II, apresentada em uma tela 
de 47 polegadas, enquanto 
um medidor simula a ener-
gia nela gerada. Para tornar 
a experiência ainda mais 
interativa e inesquecível, 
a luz de todo o ambiente 
é controlada por esta 
máquina.

foto Fábio Borges

SERvIçO

Aulas de Energia
Espaço Usina Solar Fernando de Noronha 

Agendamento: As visitas devem ser 
agendadas antecipadamente pelos 
telefones (81) 99974-1194, 99507-
4308 ou, pelo e-mail celpenoronha@
aulasdeenergianeo.com.br 

Horário de funcionamento: Terça-feira a 
domingo, das 14 às 19h.

Duração: O tour dura cerca de 40 
minutos.

Capacidade: Os agendamentos são 
feitos em grupos de, no máximo, dez 
pessoas.

Entrada gratuita

local: Usina Tubarão - Alameda do 
Boldró, s/no, Fernando de Noronha - PE.

20



NEO 0076 16 AA Anuncio 210x270 AF.indd   1 01/12/16   11:56



eficientização de 
prédios públicos

Mais de 20 instituições públicas e assistenciais dos estados 
da Bahia e de Pernambuco, contempladas pelo Programa de 
Eficiência Energética (PEE) 2016 da Coelba e da Celpe, empre-
sas do Grupo Neoenergia, já foram auditadas e, em breve, serão 
submetidas à eficientização energética dos diversos usos finais, 
visando à economia de energia e ao não desperdício de recursos.

Trata-se do projeto de Eficientização de Prédios Públicos, que 
integra o Programa de Eficiência Energética das distribuidoras, 
regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Nos 
dois estados, serão investidos cerca de R$ 12,5 milhões na ini-
ciativa que prevê, inclusive, o uso de energia solar fotovoltaica e o 
aquecimento solar térmico de água.
 
A analista de Eficiência Energética da Coelba, Virgínia Forte, 
reforça que as medidas de eficiência energética em edificações 
são importantes tanto do ponto de vista econômico quanto 
ambiental. “O foco é em equipamentos que consomem muita 
energia, como iluminação, climatização e equipamento de água. 
Estas ações trazem grandes benefícios não só para a redução da 
conta de energia da edificação, como para a sociedade, pois, ao 
reduzir a demanda de recursos energéticos, aliviamos os siste-
mas de geração e transmissão de energia elétrica e contribuímos 
para reduzir o investimento em geração de energia, além de pre-
servar o meio ambiente”, destacou a analista.

Para a elaboração e execução dos projetos foram realizadas 
coleta de preços e contratação de duas empresas especializadas 
que já iniciaram os levantamentos de dados para o diagnóstico 
energético – isso tanto nas instalações, quanto nos hábitos de 
consumo dos colaboradores das instituições. Nesta fase são ava-
liados todos os sistemas que utilizam a energia elétrica, visando 
detectar os pontos de desperdício de energia.
 

por João Gabriel Galdea
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“As empresas contratadas 
entregaram os relatórios diag-
nósticos de cada uma das 
Unidades Consumidoras (UC) 
beneficiadas. A Coelba e a 
Celpe estão avaliando as medi-
das de eficiência propostas, 
validando os estudos de via-
bilidade econômica e, basea-
das nos recursos disponíveis, 
irão definir as ações que serão 
implementadas”, explicou.
 
lOCAIS AtENDIDOS – Do total 
investido, R$ 7,5 milhões serão 
destinados a 17 prédios públi-
cos de Pernambuco. Técnicos 
da empresa Vitális fizeram os 
trabalhos de análise nos prédios 
das secretarias estaduais de 
Educação, de Saúde e de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, 
da Empresa de Manutenção e 
Limpeza Urbana (Emlurb), do 
Instituto de Pesos e Medidas 
(Ipem), dos hospitais Barão 
de Lucena, Oswaldo Cruz 
e Agamenon Magalhães, 
da Escola Politécnica de 
Pernambuco, além das três uni-
dades do Complexo do Curado 
(Seres). A Vitális é uma das duas 
empresas contratadas para 
desenvolver os diagnósticos 

energéticos e executar as ações 
de eficientização.
 
Já a empresa Anima traba-
lhou na análise de outros cinco 
prédios atendidos pela Celpe: 
Prefeitura de Recife (Palácio 
Capibaribe Antônio Farias) e 
escolas Assis Chateaubriand, 
Alzira da Fonseca Brewel, 
Gabriela Mistral e São José.
 
Os outros quatro prédios que 
também foram avaliados pela 
Anima ficam em Salvador. A 
previsão é que sejam investidos 
R$ 6 milhões na eficientização 
de uma entidade assistencial 
– a Mansão do Caminho, obra 
social que atende, principal-
mente, crianças órfãs – e de 
três prédios públicos: o Hospital 
Geral do Estado (HGE), o 
Hospital Geral Roberto Santos 
(HGRS) e o Teatro Castro Alves 
(TCA). 

“Em Salvador, os maiores inves-
timentos serão destinados à 
requalificação das centrais de ar 
condicionado do Hospital Geral 
do Estado (HGE), do Hospital 
Roberto Santos e do Teatro 
Castro Alves. Já em Recife, os 
hospitais Barão de Lucena e 
Oswaldo Cruz serão os maiores 
beneficiados em investimen-
tos no sistema de iluminação e 
climatização, entre outros”. Vale 
lembrar que a previsão de con-
clusão destes projetos é dezem-
bro de 2017. 

A partir de estudos realizados, 
serão apontadas as soluções 
que, econômica e tecnicamente, 

melhor se aplicam para redu-
zir o consumo de energia e a 
demanda de potência. A con-
cessionária doará às instituições 
o diagnóstico energético, os 
projetos executivos, os equipa-
mentos e ainda disponibilizará 
a mão de obra necessária para 
implantação do projeto.

INvEStIMENtOS 

ANtERIORES – Desde 2008, a 

Coelba investiu, através do PEE, 

R$ 16,2 milhões na eficientiza-

ção de 36 prédios públicos na 

capital e no interior do estado, 

promovendo com essas ações 

uma economia de 5.700,00 

MWh (megawatt/hora) por ano, 

o que equivale ao consumo 

mensal de 51.600 residências 

baianas.

 

Já no caso da Celpe, desde 

2008 foram investidos, também 

através do PEE, R$ 18,74 

milhões na eficientização de 

32 prédios públicos na capital 

e no interior, promovendo com 

essas ações uma economia de 

9.202,40 MWh (megawatt/hora) 

por ano, o que equivale ao con-

sumo mensal de mais de 70 mil 

residências. 
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A relação das 91 Unidades 
Consumidoras selecionadas 
pra participação no projeto 
Bônus para Motores Eficientes 
já está disponível nos sites 
das distribuidoras de energia 
elétrica do Grupo Neoenergia 
– Coelba (BA), Celpe (PE) e 
Cosern (RN). O projeto faz parte 
dos Programas de Eficiência 
Energética das distribuidoras, 
regulado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel).
 
O gestor da Unidade de 
Eficiência Energética, Daniel 
Sarmento, explica que o objetivo 
do projeto é incentivar, atra-
vés da concessão de bônus 
que variam de R$ 244,00 a 
R$ 22.157,00 – a depender da 
potência e da classe de ren-
dimento –, a substituição de 
motores elétricos antigos por 
novos, visando proporcionar 
maior rendimento, eficiên-
cia e economia de energia. 
“Informações da Associação 
Brasileira de Manutenção e 

 divulgada relação 
de aprovados para 

o projeto bônus para 
motores eficientes

por Yara Vasku | foto Reprodução

Gestão de Ativos (Abraman) 
esclarecem que os moto-
res utilizados pelas indústrias 
brasileiras têm idade média de 
17 anos. Diante disso, o grupo 
lançou este projeto para incen-
tivar a troca por motores mais 
novos e eficientes”, completa. 

O projeto está disponibilizando 
R$ 2,6 milhões em bônus para 
os consumidores da Coelba 
(BA), R$ 2,6 milhões para os 
consumidores da Celpe (PE) e 
R$ 750 mil para os consumi-
dores da Cosern (RN). Aqueles 
que forem habilitados e selecio-
nados para participação firma-
rão contrato com a concessio-
nária para, então, proceder com 
a substituição dos motores anti-
gos pelos novos mais eficientes. 

A substituição dos motores 
engloba, dentre outras etapas: 
a especificação, a compra e a 
instalação dos motores novos, 
a entrega dos motores anti-
gos para o adequado descarte 

e o envio à distribuidora dos 
documentos comprobatórios de 
realização da substituição dos 
motores. Esta substituição é de 
inteira responsabilidade do con-
sumidor, que tem um prazo de 
cinco meses após assinatura do 
contrato para realizá-la.

O gestor explica que, com o 
término da execução da substi-
tuição dos motores e apresen-
tação dos documentos com-
probatórios à distribuidora, o 
consumidor receberá o bônus 
preestabelecido, de acordo 
com a potência e a classe de 
rendimento do motor. “Com o 
objetivo de evitar que os moto-
res antigos sejam descartados 
de maneira incorreta ou reuti-
lizados, os equipamentos que 
forem substituídos deverão 
ser descartados por empre-
sas especializadas, definidas 
pelas empresas do grupo ou 
pelo fabricante do motor novo”, 
acrescenta. 
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Poderão ser substituídos 
motores trifásicos, com potên-
cia entre 1 cv (cavalo-vapor) 
e 250 cv, fabricados até 2009 
ou monofásicos, com potên-
cia superior a 1 cv. Todos 
os motores antigos a serem 
substituídos deverão estar em 
operação e possuir regime de 
funcionamento de, no mínimo, 
3.000 horas/ano. Os moto-
res novos monofásicos devem 
pertencer à classe de rendi-
mento IR1. Os motores novos 
trifásicos devem pertencer às 
classes de rendimento IR2 (Alto 
Rendimento) com Selo Procel 
ou IR3 (Premium). Ainda para os 
motores novos trifásicos, para 
determinadas faixas de potência 

e número de polos, é obrigató-
rio que o motor seja etiquetado 
pelo Programa Brasileiro de 
Etiquetagem (PBE). 

A chamada foi aberta a todos 
os consumidores cativos e 
livres (com exceção daqueles 
conectados diretamente à rede 
básica), pertencentes às clas-
ses Industrial, Poder Público, 
Condomínios Residenciais 
(com CNPJ), Rural Irrigante, 
Serviços Públicos e Comércio 
e Serviços, atendidos na área 
de concessão da distribuidora 
e que estejam em dia com suas 
obrigações comerciais perante 
a concessionária.

 

PARA MAIS 
INFORMAçõES:

Coelba
www.coelba.com.br

Celpe 
www.celpe.com.br

Cosern 
www.cosern.com.br
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Aprender algo novo é bom, mas 
aprender e se divertir ao lado dos 
colegas é muito melhor. Pensando 
nisso, o Grupo Neoenergia lançou 
o Festival Tô Ligado na Energia, 
que vem promovendo animadas 
gincanas em diversas escolas da 
Bahia e de Pernambuco, com ati-
vidades educativas e artísticas vol-
tadas para o uso racional e seguro 
da energia elétrica.

Iniciado no segundo semestre 
deste ano, o projeto já foi reali-
zado, sob o comando da Coelba, 
em quatro escolas de Salvador. 
A Celpe, por sua vez, promoveu 
o festival em duas unidades de 
ensino de Recife. Em 2017, além 
de Bahia e Pernambuco, o festival 
também acontecerá no Rio Grande 
do Norte, através da Cosern.

A iniciativa tem como foco disse-
minar o uso consciente e seguro 

diversão, 
conscientização e arte
por Tátila Sampaio | foto Eli Cruz

da energia elétrica entre crianças 
e adolescentes. “Os estudantes 
se tornam multiplicadores deste 
conteúdo no ambiente familiar e na 
comunidade onde estão inseri-
dos”, explica José Júlio Machado, 
gestor de Eficiência Energética do 
Neoenergia. Ainda segundo ele, a 
proposta do festival não é eviden-
ciar o ganhador, e sim a partici-
pação e o engajamento. “É uma 
forma de estimular o aprendizado 
dos estudantes”, complementa.

COMO FUNCIONA – O festival 
funciona como uma gincana, em 
que as equipes são pontuadas 
de acordo com o cumprimento 
das tarefas, jogos e apresenta-
ções artísticas. Na primeira etapa, 
o projeto passou pelos colégios 
estaduais Pedro Calmon, Antônio 
Sergio Carneiro, Luiz Fernando 
Macêdo Costa e Dalva Matos, 
na capital baiana, e nas Escolas 
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de Referência em Ensino Médio 
(EREM) Santa Paula Frassinetti 
e EREM Nóbrega, em Recife, 
com participação de mais de mil 
estudantes. 

Antes das atividades, as escolas 
são divididas em três grupos – 
laranja, azul e amarelo –, os quais 
são desafiados a cumprir ativida-
des que estimulem a aprendiza-
gem sobre o consumo consciente 
da energia. Após este processo, 
são escolhidos os líderes e blo-
gueiros das equipes. Todos assis-
tem a palestras sobre segurança 
e eficiência energética e fazem 
exercícios de fixação acompanha-
dos por pedagogos. O intuito é 
estimular em todos os participan-
tes o maior número de conheci-
mento acerca do tema, a fim de 
disseminá-lo entre os outros mem-
bros da equipe. Além de orienta-
ção sobre a temática do festival, os 
blogueiros recebem treinamento 
especial de produção, administra-
ção e publicação de conteúdo na 
plataforma Wordpress. 

A ação dura, em média, um mês 
em cada escola, onde os alunos 
são estimulados a desenvolver 
diversos projetos em torno do 
tema da eficiência energética e 
da segurança no uso da energia 
elétrica. São ministradas ofici-
nas de teatro, dança, percussão, 
música, além de realizados jogos 
educativos, tarefas de participação 
da comunidade, comunicação via 
mídias sociais, entre outras. Os 
resultados são apresentados no 
final do projeto, quando acontece 
o Dia Show. “No evento de culmi-
nância, ocorrem as apresentações 
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dos fazeres artísticos dos alunos”, 
explica José Júlio Machado. Na 
ocasião, é montado um palco 
na escola, onde os estudantes 
apresentam a produção final da 
gincana, com peça teatral, música 
e percussão. Uma mesa julga-
dora pontua cada apresentação, 
gerando pontos para cada equipe. 
Outra forma de somar pontos é 
através da movimentação dos res-
pectivos blogs e da pesagem do 
material reciclável coletado para o 
programa Vale Luz – que beneficia 
instituições e entidades filantró-
picas com desconto na conta de 
energia. O grupo vencedor do 
Festival Tô Ligado na Energia é 
aquele que obtém maior pontua-
ção. A equipe vencedora ganha 
a participação em uma sessão 
fechada de cinema com direito a 
lanche.

A troca de informações entre 
as distribuidoras do Grupo 
Neoenergia – gerador de conteúdo 
–, as escolas, os estudantes, os 
professores, os pais e a comuni-
dade local gera uma cadeia pro-
dutiva de conhecimento, na qual 
as pessoas envolvidas desenvol-
vem uma nova consciência sobre 
cidadania, meio ambiente, respon-
sabilidade social e uso racional e 
seguro de energia elétrica.

O Tô Ligado na Energia integra o 
Programa de Eficiência Energética 
das distribuidoras Coelba (BA) e 
Celpe (PE), regulados pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). 
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A culminância do projeto 
Educação com Energia 2016 – um 
exemplo das ações educativas 
de eficiência energética promovi-
das pelas distribuidoras do Grupo 
Neoenergia – foi realizada nos dias 
29 de novembro, em Recife (PE); 1º 
de dezembro, em Natal (RN) e 07 
de dezembro, em Salvador (BA), 
reunindo os professores que mais 
se destacaram em cada estado. 
Os eventos marcaram, ainda, o 
lançamento do livro com os regis-
tros dos trabalhos desenvolvidos 
pelos professores em sala de aula, 
utilizando a metodologia  “Energia 
que Transforma”, da Fundação 
Roberto Marinho, do Canal Futura 
e do Procel/Eletrobrás. Na pro-
gramação dos eventos, realizados 
em parceria com o World Wide 

culminância do 
projeto educação 
com energia 2016 
reforça importância 

do trabalho de 
professores e 

alunos
por Yara Vasku | foto Estúdio Gato Louco

Found for Nature (WWF) (Fundo 
Mundial para a Natureza), desta-
que para a palestra “Vai lá e faz”, 
da Escola Alternativa Perestroika 
(instituição de cunho educativo e 
de sustentabilidade). 

O projeto Educação com Energia 
2016 visa capacitar os profissionais 
da educação de escolas públicas 
e privadas de Ensino Fundamental 
e Médio para que sejam multipli-
cadores dos conceitos básicos do 
uso eficiente e seguro de energia 
elétrica. A gerente de Eficiência 
Energética do Neoenergia,  Ana 
Christina Mascarenhas, explica 
que o projeto tem como obje-
tivo promover o treinamento de 
professores em vários tópicos 
sobre energia elétrica, além de 
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aprendizado em metodolo-
gias de aplicação de temas 
em sala de aula.
 
Para isso é utilizada a meto-
dologia denominada Energia 
que Transforma, que traz 
como pressuposto o fato de 
que a eficiência energética 
pode ser alcançada pela 
melhor utilização da energia. 
“Isso por meio do uso de tec-
nologias eficientes e também 
pela mudança de compor-
tamento dos consumidores, 
centrando-se não apenas nos 
prejuízos da má utilização da 
energia, como também no 
valor desse recurso limitado, 
tanto para os indivíduos como 
para a sociedade”, acres-
centa Ana Christina.
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Desde 2013, já foram treinados 
1.984 professores e cerca de 
119.040 alunos. Em 2016 foram 
633 professores treinados (303 
professores na Bahia, 212 em 
Pernambuco e 118 no Rio Grande 
do Norte) em 445 escolas (202 
na Bahia, 154 em Pernambuco e 
80 no Rio Grande do Norte). “Em 
2016 alcançamos, nas três praças, 
cerca de 38 mil alunos. Para 
chegar nesse número, levamos em 
conta que cada professor ins-
crito multiplica o material por, pelo 
menos, duas turmas de 30 alunos 
cada”, explica a gerente.

Na Bahia, as cidades contem-
pladas foram Alagoinhas, Santo 

Antônio de Jesus, Caetité, 
Juazeiro, Itabuna, Ilhéus, 
Porto Seguro e Salvador. Em 
Pernambuco: Carpina, Garanhuns, 
Serra Talhada, Araripina, Petrolina 
e Recife. Já no Rio Grande do 
Norte foram realizadas atividades 
em Mossoró, Caicó e Natal.

Ao final do curso, os professores 
são estimulados a disseminar os 
conhecimentos com seus alunos 
que fazem trabalhos de pesquisa 
utilizando as técnicas e o conheci-
mento da temática do uso seguro 
e eficiente da energia. Os traba-
lhos enviados pelos educadores, 
com destaque para os relatos mais 
representativos escolhidos por um 

time formado por pedagogos e 
técnicos, foram publicados no livro 
lançado durante os eventos de cul-
minância do projeto educativo.

A iniciativa integra os programas 
de Eficiência Energética das dis-
tribuidoras do Grupo Neoenergia 
(Coelba, Celpe e Cosern), regula-
dos pela Aneel. 
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grupo neoenergia 
é destaque nos 
prêmios aberje e abt
por Yara Vasku

Em 2016, cases do Grupo Neoenergia 
ganharam destaque em dois importan-
tes prêmios nacionais: o PrêmioABT, 
considerado o maior projeto de 
valorização das melhores práticas 
de relacionamento com o cliente, e o 
Prêmio da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial (Aberje) - 
uma das maiores premiações da área 
de comunicação.

Na 16ª edição do PrêmioABT, quatro 
cases do Grupo inscritos nas cate-
gorias Campanhas de Comunicação 
Externas, Inovação Digital e 
Sustentabilidade Empresarial recebe-
ram troféus de ouro, prata e bronze. Os 
troféus foram entregues em cerimônia 
realizada no último dia 30/11, em São 
Paulo. 
 
Dois cases ganharam Troféu Ouro: 
‘São João com Segurança é Sempre 
Uma Festança’ (que tem o objetivo 

de alertar a população para os riscos 
com a rede elétrica durante as festas), 
da Comunicação Institucional e 
Sustentabilidade da Coelba, na cate-
goria Campanhas de Comunicação 
Externas e ‘Vale Luz - Transformando 
Resíduos em Energia’, da Neoenergia, 
projeto criado pela área de Eficiência 
Energética, e implantado na Coelba, 
Celpe e Cosern.

Finalista na categoria Sustentabilidade 
Empresarial, o projeto ‘Vale Luz - 
Transformando Resíduos em Energia’ 
tem como objetivo principal permitir 
aos clientes residenciais a troca de 
resíduos sólidos recicláveis por cré-
ditos financeiros na conta de energia 
elétrica, além de fazer a destinação 
organizada do material coletado no 
processo à indústria de reciclagem, 
contribuindo para a preservação 
do meio ambiente e incentivando a 
reciclagem.  
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A Neoenergia levou o Troféu Prata 
também na categoria Campanhas 
de Comunicação Externas com 
o case ‘Cartão de Natal – Energia 
no Olhar’ e o Troféu Bronze com o 
case ‘Boas Práticas no Semiárido’, 
na categoria Inovação Digital. O 
case ‘Cartão de Natal – Energia 
no Olhar’ é um vídeo especial de 
final de ano que mostra a chegada 
da energia num povoado recém-
-atendido pelo programa Luz 
para Todos na Bahia. O vídeo foi 
trabalhado nas redes sociais do 
Grupo Neoenergia, foi enviado ao 
mailing das distribuidoras e dos 
executivos, além de ser divulgado 
para todos os empregados, que 
poderiam divulgar via WhatsApp. 
A recepção da campanha pelo 
público foi positiva e gerou um 
crescimento médio de curtidores 
de 9% nas páginas do Grupo.

Fruto da parceria com o UNICEF, 
o projeto ‘Boas Práticas no 
Semiárido’ foi realizado em municí-
pios da Bahia, Pernambuco e Rio 
Grande do  Norte com o objetivo 
de disseminar boas práticas sobre 
o uso sustentável, seguro e racio-
nal da energia elétrica. Para  esti-
mular  e atrair a participação dos 
adolescentes no tema, foi criado 
o jogo ‘Se Liga’, uma plataforma 
digital que atraiu de forma signifi-
cativa a participação e interação 
dos adolescentes.
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encarar o desafio de pensar sob 
a ótica de um conteúdo técnico, 
às vezes denso, mas de quali-
dade. “Quando fomos convidados 
para desenvolver a revista para 
Neoenergia, consideramos um 
grande desafio, pois precisávamos 
desenvolver um projeto gráfico 
moderno, com uma linguagem que 
atraísse o leitor, mas sem perder o 
contexto técnico que é a proposta 
da revista. Ficamos muito felizes 
com o prêmio, pois certifica que 
estamos no caminho certo”, decla-
rou Andrea Velame. 

Sob a coordenação da área 
de Comunicação Institucional 
e Sustentabilidade do Grupo 
Neoenergia e das gerências cor-
porativas de Eficiência Energética 
e Pesquisa & Desenvolvimento 
(P&D), a revista já está em sua 
sétima edição. É publicada tri-
mestralmente, tem tiragem de 
cinco mil exemplares e é dis-
tribuída gratuitamente entre os 

PRêMIO AbERjE

Alem destes prêmios no ABT, o 
case ‘Cartão de Natal – Energia no 
Olhar’, da agência de publicidade 
Propeg e Agência Íris (de comu-
nicação digital), e o case ‘Revista 
da Eficiência Energética e P&D 
Neoenergia’, foram vencedores 
do Prêmio Aberje Norte/Nordeste, 
nas categorias Audiovisual e 
Mídia Impressa, respectivamente. 
A revista é editada pelo Grupo 
AV e tem como público-alvo 
clientes, sociedade, imprensa e 
colaboradores.  

O Prêmio Aberje 2016 reuniu 63 
cases vencedores regionais de 16 
categorias diferentes que trazem o 
melhor da comunicação corpora-
tiva, mostrando as melhores prá-
ticas da comunicação. Este ano, 
o Prêmio Aberje – eleito o mais 
importante prêmio setorial pelos 
diretores de comunicação das 
principais empresas do país na 
pesquisa Mapa da Comunicação 

Brasileira 2013 – chegou à sua 42ª 
edição.

Ana Christina Mascarenhas, 
gerente de Eficiência Energética do 
Neoenergia, explica que o projeto 
da Revista da Eficiência Energética 
e P&D Neonergia nasceu da 
necessidade de levar aos stakehol-
ders, de forma diferenciada, as 
informações sobre os projetos e 
as novidades do setor elétrico. 
“Para isso, o Grupo apostou num 
projeto com design moderno, dia-
gramação diferenciada e conte-
údo trabalhado de forma simples, 
direta, apresentando os benefícios 
de cada projeto para a empresa e 
a comunidade, ou seja, transfor-
mando temas técnicos em algo 
que fosse percebido como ‘mais 
próximo’ destes stakeholders”, 
completa.

Tendo à frente a decoradora 
Andrea Velame, o Grupo AV foi o 
escolhido para editar a revista e 
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clientes corporativos, a imprensa, 
o público interno e o público em 
geral durante eventos e palestras 
das duas áreas, além de institu-
tos de pesquisa e universidades 
parceiras. Também é enviada 
para o órgão regulador, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), e os órgãos estratégi-
cos do setor elétrico. Além disso, 
todas as revistas estão dispo-
níveis para leitura nos sites do 
Grupo Neoenergia, das distribui-
doras, Coelba (www.coelba.com.
br), Celpe (www.celpe.com.br) e 
Cosern (www.cosern.com.br), e 
no site do Grupo AV, por Andrea 
Velame (www.andreavelame.com.
br). O estímulo à leitura também 
é feito através da divulgação em 
mídias sociais.

“A revista passou a integrar as 
estratégias de comunicação 
do Neoenergia e se consolidou 
como mais um meio de divulga-
ção interna e externa, acrescenta 
Ana Christina Mascarenhas. 

O conteúdo é baseado nos 
Programas de Eficiência Energética 
das distribuidoras – Coelba (BA), 
Celpe (PE) e Cosern (RN) – e de 
Pesquisa & Desenvolvimento das 
empresas de geração e distribui-
ção do Grupo Neoenergia, ambos 
regulados pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica. A cada nova 
edição, a revista traz as diversas 
ações desenvolvidas para difun-
dir o uso eficiente da energia, 
bem como as diversas tecnolo-
gias que podem contribuir para a 
melhoria dos serviços prestados à 
comunidade. 

Seguindo os princípios de susten-
tabilidade adotados pelo Grupo 
Neoenergia, todo o papel utili-
zado é certificado através do selo 
Forest Stewardship Council (FSC), 
sistema de garantia internacional-
mente reconhecido, que identifica, 
através de sua logomarca, pro-
dutos madeireiros e não madei-
reiros originados do bom manejo 
florestal.

XvI PRêMIOAbt

O PrêmioABT foi idealizado pela 
Garrido Marketing e é co-reali-
zado com o Instituto Brasileiro 
de Marketing de Relacionamento 
(IBMR). Voltado para empresas 
e profissionais que praticam a 
excelência em relacionamento 
com o cliente, o PrêmioABT tem 
como objetivos identificar, reco-
nhecer e disseminar as melhores 
práticas consolidadas por profis-
sionais que buscam a excelência 
no relacionamento com o cliente. 
Os cases inscritos são valida-
dos por um corpo de jurados do 
mercado.

O case inscrito – ‘Vale Luz – 
Transformando Resíduos em 
Energia’ – é mais um exemplo 
de projeto em que o Grupo 
Neoenergia exercita seu papel de 
agente de transformação social, 
participando da construção de 
um mundo mais sustentável. O 
projeto é cooperado entre as 
distribuidoras Coelba, Celpe e 
Cosern, no âmbito do Programa 
de Eficiência Energética.

De 2008 até julho de 2016, o 
Projeto Vale Luz contabilizou uma 
base de 8.296 clientes partici-
pantes nas três distribuidoras – 
Coelba, Celpe e Cosern. Foram 
mais de 1.815 toneladas de resí-
duos sólidos coletados, gerando, 
aproximadamente, R$ 370 mil de 
descontos nas contas de energia 
elétrica dos consumidores, nas 
três distribuidoras.

37



neoenergia 
investirá mais de 
R$ 41 milhões 
em projetos 
de pesquisa e 
desenvolvimento 
em 2017

Projetos são coisas pensadas para o futuro. E, se depender 
dos planos do Grupo Neoenergia, o futuro da geração e 
distribuição de energia elétrica no Brasil será melhor graças 
aos projetos inovadores e de alta tecnologia que estarão em 
desenvolvimento em 2017. Para tornar o serviço cada vez 
mais eficiente para suas mais de 10,6 milhões de unida-
des consumidoras, as distribuidoras Coelba (Bahia), Celpe 
(Pernambuco) e Cosern (Rio Grande do Norte) preparam 
novas ideias e soluções.

Os projetos a serem desenvolvidos são fruto das ativida-
des do programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do 
grupo, e o valor estimado de investimento previsto para esta 
área, no próximo ano, gira em torno de R$ 41,2 milhões. De 
acordo com o gerente corporativo de P&D, José Antônio 
Brito, o programa é “uma oportunidade para desenvol-
ver produtos tecnológicos que contribuam para melhorar 
processos, incrementar a eficiência operacional, reduzir o 
desperdício de recursos energéticos e melhorar a qualidade 
dos serviços prestados aos clientes”. 

por Hilza Cordeiro

P&D

38



CONHEçA AlGUNS 
PROjEtOS: 

MONItORAMENtO DINâ-
MICO DOS POStES
Com foco na distribuição de 
energia, o novo projeto de 
P&D da Cosern, “Avaliação 
da Integridade Estrutural dos 
Postes de Distribuição por meio 
de Monitoramentos Dinâmicos”, 
foi criado para solucionar um 
problema identificado a partir de 
vistorias em postes nas ruas. Ao 
realizarem trabalhos de manu-
tenção nas redes de energia, 
os técnicos notaram que, em 
determinadas situações, mesmo 
com a inspeção visual, os danos 
nas estruturas dos equipamen-
tos não eram detectados. 

O objetivo é produzir um sis-
tema capaz de avaliar a inte-
gridade dos postes a partir de 
sensores, modelos matemáticos 
e um aplicativo de diagnós-
tico. No desenvolvimento e na 
implantação dessas ferramen-
tas, serão investidos cerca de 
R$ 3,6 milhões. A partir delas, 
a concessionária poderá fazer 
a manutenção ou a troca da 
estrutura de forma mais cor-
reta, visto que segurança é 
item de primeiro valor do Grupo 
Neoenergia. 

MElHORIA E GEStãO DA 
SEGURANçA
Já a Celpe apresentou quatro 
projetos, sendo dois voltados 
para a segurança e dois para a 
qualidade, num investimento de 
mais de R$ 10 milhões. Desse 
total, R$ 4,2 milhões vão para o 
projeto “Solução Automatizada 

e Inteligente Associada a 
Equipamentos para Melhorar 
a Gestão e Segurança dos 
Eletricistas”, que propõe a apli-
cação da tecnologia de radio-
frequência para identificação 
dos equipamentos de proteção 
(EPIs/EPCs) utilizados por ope-
radores em campo. 

Nele, será possível fazer o 
monitoramento dos equipa-
mentos em viaturas (veículos 
da empresa), verificar os pro-
cedimentos de isolamento de 
áreas — utilizando sensores 
nos cones — e acompanhar a 
utilização dos EPIs em tempo 
real, enviando dados para um 
sistema online. “Através disso, 
será feita a verificação das ope-
rações de segurança praticadas 
por equipes de manutenção da 
rede de distribuição de energia, 
visando à mudança comporta-
mental e à disciplina operacio-
nal”, explica Adriana Brasileiro, 
analista do Departamento 
de P&D da Celpe. O sistema 
ajudará ainda a administrar o 
controle de vida útil dos equi-
pamentos, planejando melhor 
a manutenção e a compra de 
novos EPIs e EPCs.

MEDIçãO AUtOMátICA DE 
MAlHA DE tERRA
Também relativo à área 
de segurança, o projeto 
“Desenvolvimento de Fonte 
para Injeção de Corrente em 
Malha de Terra para Medição de 
Resistência de Aterramento em 
Subestações” terá capacidade 
de produzir e injetar no ater-
ramento das subestações de 
energia uma corrente configurá-
vel de até 15 A, com frequência 
e tensão ajustáveis nas faixas 
de 50Hz a 100Hz e 60V a 300V, 
respectivamente. 

Ao escoar altas cargas de ele-
tricidade para o solo, o sistema 
poderá receber comandos e 
informações das variáveis rela-
tivas às medições de corrente, 
tensão e frequência, que pode-
rão ser configuradas remota-
mente numa distância de até 
quatro quilômetros. O equipa-
mento terá um investimento de 
mais de R$ 2 milhões e será 
composto por um sistema de 
microondas com capacidade 
para controlar os testes de 
medição, registrar as informa-
ções e realizar comunicação 
com a estação de comando.

“projeTos são 
coisas pensadas 
para o fuTuro.” 
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CONtROlE DE UMIDADE EM 

ólEO DE tRANSFORMADORES

Voltado para o indicador de qua-

lidade, o “Sistema de Detecção 

de Água em Óleo Transformador 

através de Microondas” é um 

sensor que utiliza microondas para 

detectar o teor de água no óleo de 

transformador. Isso é feito através 

de monitoramento online, aumen-

tando o nível de confiabilidade e 

vida útil do equipamento, pois ajuda 

a manter a água em teores bem 

abaixo do máximo estabelecido 

pela norma. Tão confiável quanto a 

cromatografia — processo em que 

moléculas são separadas com base 

em seus graus de solubilidade —, 

o sensor é um sistema portátil que 

faz medições em tempo real por 

meio da radiação, registrando os 

valores num banco de dados.

vIDA útIl DE bAtERIAS
Outro projeto de destaque da 
Celpe é o “Dispositivo para 
Monitoramento da Vida Útil 
Remanescente de Baterias 
Chumbo-Ácidas Estacionárias 
Aplicadas em Subestações e 
Chaves de Distribuição”, um 
produto comercial ainda em 
fase de desenvolvimento, para 
checar o estado geral de um 
banco de baterias e estimar 
a vida útil que lhe resta. Com 
grande aplicabilidade, o produto 
pode ser amplamente usado 
em qualquer empresa do ramo 
elétrico, de telecomunicações, 
como também bancos, lojas e 
hospitais, que necessitam de 
energia de backup (reserva). 
Os bancos de baterias estão 
sempre sujeitos a falhas e o 
produto poderá fazer com que 

estas sejam reduzidas, além 
de diminuir custos e melhorar a 
imagem das empresas. 

REDES INtElIGENtES
A proposta aprovada para a 
Coelba trata da continuidade 
das Redes Inteligentes (Smart 
Grid), que vêm integrando 
importantes inovações ao sis-
tema. O início da primeira fase 
do projeto ocorreu em julho 
deste ano, contribuindo para 
a melhoria da qualidade do 
fornecimento de energia e a 
redução da perda dos recur-
sos energéticos. Em 2017, o 
projeto passará a aperfeiçoar 
os Sensores Inteligentes, o 
Transformador Inteligente — que 
permite o acompanhamento 
remoto de seu funcionamento 
— e ainda a implantação da tec-
nologia Analytics, para a análise 
de dados das duas ferramen-
tas. O custo dessa etapa será 
de, aproximadamente, R$ 28 
milhões, também oriundos dos 
programas de P&D do Grupo 
Neoenergia.

ENERGIA HElIOtéRMICA NO 
bRASIl
As empresas de geração do 
Grupo Neoenergia têm, juntas, 
capacidade instalada de 2.526 
megawatts (MW), sendo que 
70% dessa energia é gerada 
em usinas hidrelétricas e 21,2% 
em termelétricas. O restante 
corresponde a energia eólica 
e cogeração — processo que 
combina calor e eletricidade. 
Atendendo à chamada pública 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), as concessioná-
rias pretendem agora fortalecer 

a energia solar no país através 
do projeto “Desenvolvimento 
de uma Tecnologia de Geração 
Heliotérmica de Energia 
Elétrica”, no qual serão investi-
dos quase R$ 37 milhões.

Por suas características tro-
picais, o Brasil é economica-
mente viável para a instalação 
de energia solar, que está no 
rol das energias limpas – que 
não agridem o meio ambiente. 
Uma das vantagens desta ener-
gia é poder armazenar o calor 
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para gerar eletricidade, mesmo 
quando não há irradiação solar. 
De acordo com a Aneel, existem 
cerca de 3,4 GW de capacidade 
instalada de plantas heliotérmi-
cas em todo o mundo e espera-
-se que o mercado siga cres-
cendo nessa tendência. 

“Esse é um tema estratégico 
para investimento e expressa 
um dos principais desafios 
tecnológicos e uma prioridade 
do setor elétrico brasileiro”, 
afirma a engenheira Raquel 
Cirelli Cordeiro, da equipe de 
P&D responsável pelas empre-
sas de geração e transmissão 
do Neoenergia. “A relevância 
do investimento em renováveis 
está associada à responsabi-
lidade corporativa do Grupo 
Neoenergia de contribuir para 
uma matriz energética mais 
limpa e, consequentemente, 
para a redução das emissões 
de gases do efeito estufa”, com-
plementa o gerente corporativo 
de P&D, José Antônio Brito.
Aprovado pelo órgão, o pro-
jeto inicia em dezembro deste 
ano. O local escolhido para a 
construção da planta heliotér-
mica é a cidade de Jaborandi, 
no oeste da Bahia. “O local foi 
escolhido baseado em avaliação 
do potencial solar do territó-
rio brasileiro”, explica a enge-
nheira. Consta ainda no plano 
a construção de um labora-
tório na Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), onde 
serão realizados os experimen-
tos em busca dessa inovação 
tecnológica.

“(...) 
responsabilidade  

corporaTiva do 
Grupo neoenerGia 

de conTribuir 
para uma maTriz 

enerGéTica 
mais limpa e, 

consequenTemenTe, 
para a redução das 

emissões de Gases 
do efeiTo esTufa”



sensor inteligente: 
coelba comemora 
prêmio internacional
por Tátila Sampaio | foto Estúdio Gato Louco

Inovador, inteligente, eficiente
e, agora, reconhecido interna-
cionalmente. Os títulos dados 
ao Programa de Pesquisa & 
Desenvolvimento (P&D) do Grupo 
Neoenergia não são poucos, mas 
um dos projetos criados a partir 
dele deu novo status à iniciativa. 
Isso porque, no último dia 15 de 
setembro, o ‘Sensor Inteligente 
para Monitorar Eventos nas Linhas 
de Distribuição’, equipamento 
desenvolvido no programa de P&D 
da Coelba, levou o Latin American 
Utility Week Awards. A premiação 
integrou a programação do 14º 
Latin America Smart Utility, evento 
que reuniu utilities, empresas e 
especialistas de toda a América 
Latina para debaterem boas prá-
ticas nos segmentos de energia, 
água e gás. 

Idealizado pelo engenheiro 
Francisco José Rocha Santana, 
da Coelba, e desenvolvido pelo 
Lactec - Institutos de Tecnologia 
para o Desenvolvimento de acordo 
com especificações da Coelba, 
o projeto de inovação é fruto de 
um investimento da ordem de R$ 

7 milhões da distribuidora e tem 
como parceiro industrial o Grupo 
Tecsys Smart Power, de São 
Paulo. 

O engenheiro responsável pelo 
desenvolvimento do sensor, 
Francisco José Rocha Santana, 
comemorou o resultado e desta-
cou as dificuldades para se chegar 
a esse resultado. “A transição 
de um projeto de pesquisa para 
um produto é uma tarefa difícil, 
visto que os processos internos 
necessitam ser adaptados e esta 
tecnologia aportada. O sensor inte-
ligente requer atuação de diversos 
setores da empresa”, afirmou ele, 
ao agradecer o apoio dos colegas 
das demais áreas da Coelba e do 
Neoenergia.

Para o gerente corporativo de 
Pesquisa & Desenvolvimento, José 
Antônio Brito, o reconhecimento 
é um incentivo a mais para que o 
grupo continue se aperfeiçoando e 
proporcionando um serviço cada 
vez melhor. “Este prêmio foi muito 
relevante para a equipe, conside-
rando que estamos desenvolvendo 

tecnologias para aplicação em 
nossas redes, em lugar de sim-
plesmente importá-las a um preço 
maior. Este tipo de reconheci-
mento indica que estamos bem 
situados com relação às iniciativas 
de outras empresas que têm tido 
algum tipo de dificuldade quanto 
à aplicação de produtos similares 
importados, considerando custos 
e a transferência de conhecimen-
tos para os nossos colaboradores”, 
comentou Brito.

A ideia do Sensor Inteligente surgiu 
da necessidade de melhorar 
os indicadores da qualidade do 
fornecimento. Durante o desen-
volvimento e o aperfeiçoamento 
do dispositivo, foram identifica-
das outras aplicações para ele, 
estruturando um projeto de P&D 
de Redes Inteligentes, de forma 
a integrar as informações dos 
diversos sistemas corporativos 
(gestão de ocorrências, sistema 
supervisório, cadastro de rede, 
gestão das medições, entre outros) 
com os dados fornecidos pelo 
sensor e por outros componentes 
da rede de distribuição, em uma 

P&D
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ferramenta computacional para a 
gestão da qualidade, das perdas e 
da segurança.

O sensor é utilizado pelo Centro de 
Operações da Coelba para reduzir 
o tempo de atendimento da ocor-
rência, quando há defeito ou falha 
que interrompa o fornecimento de 
energia à clientela. A partir da infor-
mação enviada pelo equipamento, 
o Centro de Operações aciona a 
equipe de manutenção para res-
tabelecer a energia. Dessa forma, 
o tempo para restaurar o sistema 
é reduzido substancialmente. Em 

toda a rede existem mais de 400 
conjuntos de sensores instalados. 

Em aplicações futuras, o dispo-
sitivo será usado para objetivos 
adicionais, como a melhoria da 
segurança das instalações – com 
a detecção de eventuais rompi-
mentos de condutores aéreos, 
que podem ocorrer após colisão 
de veículos, por exemplo, além do 
balanço energético de alimenta-
dores e ramais da rede de distri-
buição, contribuindo para reduzir 
os indicadores de desperdício 
energético e, consequentemente, 

melhorar a eficiência do sistema.

O Grupo Neoenergia é o maior 
grupo privado em número de clien-
tes na distribuição de energia, com 
mais de dez milhões de consu-
midores, a maior parte da classe 
residencial. O principal objetivo 
do sensor é justamente melhorar 
a qualidade do fornecimento de 
energia aos clientes, identificar 
áreas com baixa eficiência ener-
gética e direcionar iniciativas para 
implantação de melhorias na rede 
e na gestão do consumo. 
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P&D

regulador de 
tensão de redes 
de distribuição 
de baixa tensão 
passa por testes
por Tátila Sampaio | foto Estúdio Gato Louco

Um projeto inovador do Grupo Neoenergia promete reduzir o tempo 
de resposta aos consumidores que identificarem variações no nível 
de tensão de fornecimento. O ‘Regulador de Tensão de Redes de 
Distribuição de Baixa Tensão’, que atenderá principalmente aos con-
sumidores residenciais, já está em fase de testes e é desenvolvido por 
uma equipe da Coelba e do Lactec - Institutos de Tecnologia para o 
Desenvolvimento. 

Na prática, o equipamento será instalado sempre que a variação no 
nível de tensão for confirmada na unidade consumidora. Desenvolvido 
pelo Lactec, o Regulador de BT começou a ser pensado há quatro 
anos e tem investimento previsto de R$ 1,8 milhão. O trabalho está 
envolvendo cerca de dez profissionais do Lactec e outros três da 
Coelba que, em 2014, começaram a colocar o projeto em prática para 
trazer mais agilidade na adequação do nível de tensão fornecido ao 
consumidor.
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COMO FUNCIONA –  O equipa-
mento opera de forma automática, 
a partir da sua instalação, monito-
rando a tensão de entrada e corri-
gindo-a, caso ela saia da faixa de 
125V a 129V. Esta correção é feita 
em ‘taps’ (níveis de comutação do 
autotransformador) de 3V, sendo 
disponíveis para correção dois 
‘taps’ abaixadores e quatro ‘taps’ 
elevadores. Em caso de sobrecor-
rente ou sobretemperatura, o equi-
pamento desliga a carga e reinicia 
no ‘tap’ zero (sem correção).
 
Durante a operação, o Regulador 
de BT faz uma espécie de fotogra-
fia das variáveis. Desta maneira, 
ele registra a integralização das 
tensões de entrada e saída, 
corrente de carga e temperatura 
interna. Os dados são coletados 
via sistema remoto ou copiados via 
sistema local (computador próximo 
ao equipamento). Com os dados 
coletados, o sistema de análise 
permite acompanhar os sinais 
monitorados, bem como reforma-
tar a base de integralização para 
dez minutos, conforme previsto em 
norma.

A ideia é que, após ser testado e 
aprimorado, o Regulador de BT 
se transforme em um produto 
industrial a ser comercializado pelo 
Grupo Neoenergia.
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entrevista 
solange ribeiro
Um ano de superação, diante 
das conjunturas política e econô-
mica, mas de absoluto sucesso 
nos projetos desenvolvidos, com 
aperfeiçoamento dos processos 
de trabalho e reorganização das 
operações da Neoenergia. É esse 
o balanço que a diretora-presi-
dente do Grupo, Solange Ribeiro, 
faz de 2016, ano em que o papel 
de vanguarda para o uso seguro 
e eficiente da energia elétrica foi 
reforçado e ampliado na empresa. 
“Formamos milhares de multipli-
cadores dos conceitos do uso 
seguro e eficiente de energia entre 
crianças, adolescentes e professo-
res”, lembra a diretora-presidente, 
que é Engenharia Elétrica formada 
pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), com mes-
trado na mesma área pela PUC-
Rio, e foi pesquisadora visitante 
do Imperial College of Science, 
Technology and Medicine, em 
Londres.  

Nesta entrevista exclusiva, ela 
também prevê um 2017 de gran-
des avanços, e fala da expecta-
tiva de ampliar as parcerias nos 
projetos de conscientização e na 
racionalização do consumo, como 
os planos de eficientização de pré-
dios públicos e de uso da energia 
solar. Colaboradora da Neoenergia 
desde 2004, Solange implan-
tou e dirigiu a área de Regulação 
e Meio Ambiente do Grupo até 
setembro de 2012, quando assu-
miu a Presidência da holding. No 
ano que vem, Solange coloca 
entre as prioridades do Grupo a 
melhoria da qualidade da rede de 
Distribuição e a conclusão das 
obras de  empreendimentos de 
grande porte na Geração, sempre 
com foco no crescimento sobre 
bases sustentáveis.

46



COMO vOCê vê A IMPOR-

tâNCIA DA EFICIêNCIA ENER-

GétICA DENtRO E FORA DO 

NEGóCIO?

Temos um papel de vanguarda 
no campo da educação para o 
uso seguro e eficiente da energia 
elétrica. Nossos projetos nesse 
campo começaram em 1998, 
e envolvem parceiros como o 
UNICEF e o artista Carlinhos 
Brown – com ele acabamos de 
desenvolver um belo projeto 
voltado para crianças, com os 
personagens Paxuá e Paramim, 
largamente difundido nas redes 
sociais. Formamos milhares de 
multiplicadores dos conceitos do 
uso seguro e eficiente de energia 
entre crianças, adolescentes e 
professores. No momento em que 
governos e empresas de todo o 
mundo discutem como implemen-
tar o Acordo de Paris, celebrado 
durante a COP-21, em Paris, em 
dezembro de 2015, nossa área de 
Eficiência Energética tem papel 
estratégico para enfrentarmos 
as mudanças climáticas e contri-
buir para que nosso crescimento 
ocorra em bases sustentáveis.

qUAIS AS EXPECtAtIvAS DO 

GRUPO NESSA áREA PARA 

2017?

Nossa expectativa é de ampliar 
parcerias, mantendo o foco em 
educação para o uso seguro e 
eficiente, e desenvolver soluções 

voltadas à racionalização do 
consumo, como os projetos de 
eficientização de prédios públicos 
e de uso da energia solar. Vamos 
continuar atuando junto a escolas, 
empresas e comunidades para 
difundir o uso racional de energia.

qUAl O PAPEl DA INOvAçãO 

NOS NEGóCIOS DO GRUPO 

NEOENERGIA?

É cada vez maior. Temos pro-
jetos promissores, como o de 
Redes Inteligentes em Fernando 
de Noronha (PE), e estimulamos o 
desenvolvimento de novas tecnolo-
gias, como a geração heliotérmica. 

qUAIS SãO OS PlANOS DO 

GRUPO NO qUE DIz RESPEItO 

àS ENERGIAS RENOvávEIS? 

A ampliação do uso de fontes 
renováveis alternativas, como a 
solar e a eólica, está em nosso 
foco.

COMO vOCê AvAlIA O ANO DE 

2016 PARA O GRUPO E qUAl 

SERá O FOCO NO PRóXIMO 

ANO?

O ano de 2016 foi atribulado 
devido às conjunturas econô-
mica e política, mas conseguimos 
chegar até aqui com um grande 
esforço na revisão de nossos 
processos de trabalho e na reor-
ganização de nossas operações. 
Vamos nos concentrar na melho-
ria da qualidade de nossa rede 
de Distribuição e na Geração de 
grande porte. 
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O Aeroporto Internacional Cochin, na 

Índia, é o primeiro do mundo a ser 

atendido inteiramente com energia 

solar fotovoltaica. São 46 mil painéis 

solares em 45 acres de terra com 

potência de 12 MWp.

Fonte: Revista Time

A TÜV Rheinland desenha uma par-

ceria com a Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) e a Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Governo do Estado da Bahia (SECTI) 

para instalar o primeiro laborató-

rio na América Latina. A instalação 

será no Laboratório de Certificação 

de Módulos Solares, equipamento 

doado à SECTI e à UFBA pela Coelba 

e localizado no Parque Tecnológico.

A Árvore do Vento (Arbre à Vent) é 

uma árvore artificial com 72 turbi-

nas verticais plásticas em forma de 

folhas que funcionam como aero-

geradores. Instalada na Place de la 

Concorde, em Paris, ela gera energia 

para alimentar 15 postes de ilumina-

ção pública, segundo a New Wind, 

empresa que a concebeu. 

Fonte: Naturlink

A cidade de João Pessoa sediará o IX 

Congresso de Inovação Tecnológica 

em Energia Elétrica (IX Citenel) e o V 

Seminário de Eficiência Energética 

no Setor Elétrico (V Seenel), no perí-

odo de 9 a 11 de agosto de 2017. 

Organizado pela Energisa, o evento 

terá como tema central “Inovação e 

integração: respostas locais a barrei-

ras globais”.

A Holanda implantou a primeira ciclo-

via do mundo que capta energia 

solar. Com 70 metros de extensão, 

a ciclovia conseguiu produzir energia 

suficiente para abastecer três casas 

durante um ano.

Fonte:  Akatu
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