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Programa de Eficiência Energética das distribuidoras  

Coelba, Celpe e Cosern e do Programa de P&D das 
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Saiba qual será a dinâmica das principais atra-
ções do projeto Aulas de Energia – Espaço 
Usina Solar Fernando de Noronha 

Espaço intErativo E víDEos – Além de 
assistir a vídeos sobre os princípios da gera-
ção solar fotovoltaica e eficiência energética 
em telas de vídeo wall com 2m de largura por 
1m de altura, os participantes poderão apren-
der ainda mais interagindo com as maquetes 
virtuais e brincando com o jogo Mega Quiz, em 
dupla ou individualmente, pelo sistema touch 

screen.

simulação DE gEração solar – No 
simulador de geração, o visitante será con-
vidado a interagir fisicamente com a imagem 
do Sol e, dependendo da posição colocada, 
o astro emitirá mais ou menos luz. Essa simu-
lação será demonstrada a partir da imagem 
real da Usina Solar Noronha II, apresentada em 
tela de 47”, e um medidor simulará a energia 
gerada nela. Para tornar a experiência ainda 
mais interativa e memorável, a luz de todo o 
ambiente será controlada por esta máquina. 
Em paralelo, informações correlatas serão exi-
bidas em tela e em áudio.

rEaliDaDE virtual – Por fim, os parti-
cipantes (até dez por vez) entrarão em uma 
viagem de 360º pela Usina Solar Noronha II 
utilizando os óculos Rift, equipamento que per-
mite que o visitante olhe para todos os lados 
e interaja com o ambiente apenas movimen-
tando a cabeça. Ao longo do trajeto, todas as 
informações pertinentes à usina serão dispo-
nibilizadas através de ilustrações e áudio, com 
foco na eficiência energética e na educação 
ambiental. 

sErviço

Aulas de Energia
Espaço Usina Solar Fernando de Noronha 

Horário de funcionamento: De terça-feira a domingo, 
das 14h às 19h. As visitas são pré-agendadas e poderão 
ser realizadas através do telefone: (81) 9 9507 4308. 

Entrada gratuita.

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

Patrimônio Mundial Natural reconhecido pela Unesco, a 
Ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, não é 
o lugar mais adequado para um projeto na área tecno-
lógica, com direito a jogos e realidade virtual, correto? 
Errado! Se antigamente ‘tecnologia’ e ‘natureza’ pareciam 
coisas que não se relacionavam harmonicamente, hoje 
o cenário mudou, e a utilização da tecnologia em proje-
tos de preservação é cada vez mais comum. E o Grupo 
Neoenergia, diante dessa tendência, não para de inovar, 
com o objetivo de tornar esse paraíso ainda mais susten-
tável. Após a criação das duas primeiras usinas solares 
fotovoltaicas do arquipélago, chegou a vez da inaugura-
ção do projeto Aulas de Energia – Espaço Usina Solar 
Fernando de Noronha, para informar sobre o uso racional 
de energia e geração sustentável. 

Segundo José Júlio Melo Machado, gestor de Eficiência 
Energética da Neoenergia, o projeto interativo tem como 
público-alvo, principalmente, estudantes, moradores da 
ilha e turistas. “A ideia é difundir para a sociedade os con-
ceitos básicos de eficiência energética e energias reno-
váveis por meio de soluções interativas, proporcionando 
aos visitantes o contato com a tecnologia de energia solar 
fotovoltaica”, explica Machado.

centro de visitação 
em noronha II tem 

jogos, interatividade e 
realidade virtual 

por João Gabriel Galdea | foto Fábio Borges

Os visitantes vão saber, por exemplo, como funciona o 
sistema que converte a radiação solar em energia elé-
trica e como as usinas solares fotovoltaicas instaladas 
pela companhia já contribuem para gerar 9% do con-
sumo de energia elétrica da ilha – energia essa 100% 
renovável.  O centro de visitação promete surpreender 
principalmente a turma mais jovem, já habituada com 
o uso de novas tecnologias. 

Compõem o espaço ferramentas de última geração, 
como as maquetes virtuais em telas touch screen 
(sensíveis ao toque), os óculos de realidade virtual 
para serem usados durante visita à usina (tecnologia 
Rift), ou ainda os jogos educativos que vão promover 
o aprendizado.

O projeto, que conta com investimento total de 
R$ 500 mil do Programa de Eficiência Energética da 
Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), regu-
lado pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
já está nas últimas etapas de implantação e foi desen-
volvido pela empresa Mediateam Comunicação Digital.
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de óleo diesel por ano pela Usina Termelétrica Tubarão. 
As três usinas de Fernando de Noronha, que atuam de 
forma interligada, são operadas pela Celpe, distribuidora 
do Grupo Neoenergia. 

Um ano após as respectivas implantações, estava pre-
vista a transição de operação entre a WEG Equipamentos 
Elétricos, que construiu e implantou o sistema, e os con-
sumidores beneficiados pela operação. No caso da 
Noronha I, a Aeronáutica, e da Noronha II, o Governo 
de Pernambuco. Por conta disso, servidores estaduais 
e federais precisaram ser capacitados para operar as 
usinas.

A capacitação é dividida em módulos, e parte dos novos 
colaboradores já concluiu o treinamento, como explica 
Reynaldo Alfredo dos Santos,  engenheiro de Eficiência 
Energética do Neoenergia. “Por parte da Aeronáutica, 
foram treinados oito militares. Destes, metade reside em 
Recife e metade, em Noronha. No caso do governo do 
estado, ainda estamos formatando a programação”, expli-
cou ele.

O tempo médio de capacitação é de 40 horas. As aulas 
são ministradas por técnicos da WEG Equipamentos 
Elétricos, que foi contratada para, além de instalar a usina, 
realizar a manutenção das unidades, até o momento de 
passar o bastão para a Aeronáutica e o governo pernam-
bucano. Os técnicos da Aeronáutica concluíram o curso 
no último dia 6 de maio. “O requisito básico para o profis-
sional atuar nas usinas é o conhecimento em eletricidade 
e informática”, informa Reynaldo.

Entre os conteúdos abordados no treinamento, estão 
conceitos básicos de energia solar, normas e boas 

práticas para a operação de módulos e inversores, informa-
ções sobre proteção e conexão à rede, procedimentos de 
manutenção preventiva e corretiva para cada equipamento 
e entrega do Manual de Operação da Usina.

O projeto foi contemplado dentro do Sistema de 
Compensação de Energia, regulamentado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para minigeração. Nele, 
a energia gerada é utilizada, principalmente, para compen-
sar o consumo de prédios públicos da administração esta-
dual e da área militar.

as usinas – Situada no Comando da Aeronáutica, em um 
terreno de 5.000 m², a Usina Solar Noronha I, inaugurada em 
2014, tem potência instalada de 400 kWp (quilowatt-pico), 
o que resulta na geração estimada de 600 MWh/ano, cerca 
de 4% do consumo da ilha. Composta por 1.644 painéis 
de silício policristalino,esta usina recebeu investimentos de 
R$ 5 milhões. 

Já a Usina Solar Noronha II, inaugurada no ano passado 
após investimentos de R$ 6,4 milhões, possui 1.836 módu-
los de silício policristalino instalados sob uma área de con-
creto de 8.000 m², pertencente ao Governo do Estado de 
Pernambuco, utilizada para captação de águas pluviais. A 
área, neste caso, tem dupla função, pois a captação solar 
convive com a de águas. O sistema que converte a radia-
ção solar em energia elétrica tem potência instalada de 550 
kWp (quilowatt-pico) e foi projetado para gerar cerca de 800 
MWh/ano.  Antes da entrada em operação das usinas sola-
res, todo o abastecimento da ilha era proveniente da Usina 
Termelétrica Tubarão.

As usinas solares Noronha I e Noronha II, na Ilha de Fernando 
de Noronha, em Pernambuco, já estão operando a pleno 
vapor e contribuem atualmente com 9% da energia elétrica 
que é consumida no paradisíaco arquipélago de origem vul-
cânica. Inauguradas em julho de 2014 e julho de 2015, res-
pectivamente, as unidades, após período de operação assis-
tida pela Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), 
foram entregues à Aeronáutica e, em seguida, ao governo 
de Pernambuco. Estes, como beneficiados com a energia 
gerada pelas usinas, devem manter em funcionamento os 
sistemas que convertem a radiação solar em energia elétrica 
e ajudam a reduzir, atualmente, o consumo de 375 mil litros 

servidores e 
militares são 
capacitados 
para atuar em 
usinas solares 
de fernando 
de noronha
por João Gabriel Galdea 
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O projeto, que prevê a troca de resíduos sólidos por des-
contos na conta de energia de instituições beneficentes, 
já passou por quatro escolas particulares de Salvador, 
envolvendo mais de 4.500 alunos. Além de aprenderem a 
minimizar os impactos negativos causados pelos resíduos 
no meio ambiente, os alunos já conseguiram arrecadar 
mais de 17 mil quilos de materiais recicláveis. Esses resí-
duos, que iriam parar em um aterro sanitário, acabaram 
beneficiando três instituições: a Associação Comunitária 
Estiva Buris de Abrantes, em Camaçari; o Lar da Criança 
e a Associação O Verbo de Vida, ambas em Salvador. 
Todas as entidades trabalham com educação infantil e 
abrigam crianças órfãs, carentes, em estado de vulnerabi-
lidade ou violência doméstica. Nestes espaços, os peque-
nos recebem acompanhamento pedagógico, psicológico, 
alimentação, atendimento médico, entre outros serviços.
 
“Participar na gincana com o projeto Vale Luz propor-
cionou o envolvimento contínuo dos alunos e familiares 
com o descarte adequado dos resíduos sólidos, além de 
contribuir para a preservação do meio ambiente e a gera-
ção de trabalho e renda para os catadores de materiais 
recicláveis das cooperativas parceiras do projeto”, afirmou 
Joilson Santana, coordenador do projeto.
 
O valor obtido através da pesagem do material é abatido 
da conta de energia de cada instituição escolhida pelos 
alunos. Para cumprir a tarefa, as equipes precisam atin-
gir uma meta determinada, pois, assim, conseguirão a 
pontuação total da prova. Aquela que apresentar o maior 
volume de resíduos, ganha pontuação extra.
 
Na competição, sempre acirrada, os principais materiais 
recolhidos são metal (latas de alumínio e ferro), papel 
(papel branco, revista, jornal, panfleto), papelão e plástico 
(garrafas PET, embalagens de detergente e de produtos 
de higiene).

vale luz nas 
gincanas 
escolares 
promove 
solidariedade 
em salvador
por Tálita Sampaio | foto Estúdio Gato Louco

Unir diversão com consciência social, estimulando o uso 
racional dos recursos naturais entre os jovens, é um dos 
objetivos do projeto Vale Luz nas Gincanas Escolares, que 
tem sido levado a escolas particulares de Salvador pela 
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), 
empresa do Grupo Neoenergia, com grande adesão de 
estudantes e educadores.
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Alguns cuidados, no entanto, devem ser tomados no 
momento da coleta. Papéis e plásticos, por exemplo, não 
podem estar sujos ou molhados. No caso das latas de alu-
mínio, devem estar sem areia, pedra ou materiais que com-
prometam a pesagem. Na capital baiana, os resíduos estão 
sendo encaminhados à Camapet (Companhia Cooperativa 
de Coleta Seletiva), no bairro periférico de Massaranduba. 
 
Para a Coelba e o Grupo Neoenergia, estimular a recicla-
gem entre os jovens é uma forma de criar multiplicadores 
de conteúdo, que vão levar isso para toda a vida. E atuar em 
equipe, em comunidade, tem sido o segredo para encur-
tar a distância entre a vontade de transformar o meio em 
que se vive e o mundo através da sustentabilidade e da 
solidariedade.
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O valor total do investimento, considerando-se os oito pré-
dios, foi de R$ 4 milhões. Ao todo, foram instaladas 17 mil 
lâmpadas de LED, 400 condicionadores de ar tipo janela e 
um chiller de 150 TR.
 
Ao final da adequação de todos os edifícios, a expectativa 
da Celpe é reduzir o consumo em 5.600 MWh/ano, equi-
valente ao consumo de cerca de 20 mil habitantes. A pre-
visão é que, em apenas quatro anos de operação, o valor 
investido nos edifícios seja recuperado, considerando-se a 
economia de energia obtida.

ATI IlumInAção 

antEs | DEpois

antEs | DEpois

cecon

                            

prédios públicos 
de pernambuco 

ganham sistemas  
eficientes de energia

por João Gabriel Galdea

O Programa de Eficiência Energética (PEE) da 
Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) con-
cluiu, em julho/2016, as modificações na iluminação e na 
refrigeração de oito prédios públicos de Pernambuco, a 
fim de eliminar os desperdícios relacionados à energia 
elétrica.
 
 “Participaram do programa o Centro de Convenções e 
outros sete prédios públicos. Todos os prédios já estão 
com os serviços 100% concluídos.”, explica Reynaldo 
Alfredo dos Santos, engenheiro de Eficiência Energética 
da Celpe.
 
A ação, em parceria com a Secretaria da Administração 
de Pernambuco (SAD), tem como objetivo estimular a 
gestão eficiente do uso da energia no serviço público 
como forma de redução de custos e promoção da 
sustentabilidade. “Queremos associar as ações do 

Programa de Eficiência Energética da Celpe com a 
estratégia do governo do estado de obter economia e 
redução do consumo nas suas instalações”, informa 
Reynaldo.

Além do Centro de Convenções de Pernambuco, 
que é o maior consumidor entre os prédios admi-
nistrativos eficientizados e contava com equipamen-
tos de iluminação de baixa eficiência, o programa 
também contempla os hospitais da Restauração 
(HR) e dos Servidores do Estado (HSE), a Fundação 
de Hematologia e Hemoterapia (Hemope), a Agência 
Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), a 
Escola Santos Dumont e a Escola Técnica Professor 
Agamenon Magalhães (Etepam). O oitavo da lista é o 
Hospital da Aeronáutica do Recife (HARF), que é de 
responsabilidade do governo federal.
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“A possibilidade de um 
acesso mais fácil da popu-
lação à concessionária, 
principalmente as comuni-
dades menos favorecidas, 
é um dos objetivos do pro-
jeto de Eficiência Energética 
da Coelba”, comentou Nara 
Marambaia.
 
Em Salvador, a Coelba está 
presente em sete prefeituras-
-bairro localizadas em Itapuã, 
Cabula, Cajazeiras, Cidade 
Baixa, Pau da Lima, Paripe 
e São Caetano. Nas prefeitu-
ras-bairro, a Coelba divide o 
espaço com órgãos da pre-
feitura, como INSS, Tribunal 
de Justiça, e o cadastro para 
os programas sociais do 
governo federal. Segundo 
Nara, essa junção é estraté-
gica, pois amplia e fortalece 
o campo de ação dos pro-
jetos do Grupo Neoenergia.

“A presença da Coelba na 
prefeitura-bairro é também 
uma forma de regionali-
zar, levando o atendimento 
para mais perto dos clien-
tes”, conclui a analista de 
Eficiência Energética.
 
E a população tem apro-
veitado estes espaços. De 
acordo com o último levan-
tamento da empresa, de 
maio de 2015 até abril deste 
ano, mais de 30 mil serviços 
foram realizados e cerca de 
nove mil clientes já foram 
atendidos. 

uniDaDEs: 

prefeitura-bairro subúrbio/ilhas 

Rua Pará, nº 15, Paripe.

prefeitura-bairro Cajazeiras 

Rua da Paciência, s/n, Cajazeiras.

Referência: Próximo da Rotatória da VIII.

prefeitura-bairro itapuã 

Av. Dorival Caymmi, nº 17, Itapuã. 

Referência: Próximo ao INSS.

prefeitura-bairro Cidade Baixa 

Rua Porto dos Mastros, nº 65, Itapagipe. 

Referência: Em frente à Biblioteca Edgar 

Santos.

prefeitura-bairro Cabula/tancredo neves 

Rua Silveira Martins, nº 185, Cabula.

Referência: Ao Lado da Vivo.

prefeitura-bairro pau da lima 

Av. São Rafael, nº 186, São Marcos. 

Referência: Logo após o Hospital São Rafael, 

em frente ao Colégio Municipal Orlando 

Imbassay.

prefeitura-bairro liberdade/são Caetano 

Av. San Martin,  s/n. 

Referência: Ao lado do Casarão dos Pisos.

prefeitura-bairro valéria 

Rua da Matriz, s/n, Valéria. 

Referência: Ao lado da JC Bomboniere e 

Posto Shell.

prefeitura-bairro Barra/pituba 

Rua Marquês de Monte Santo, Nº 300, 

Rio Vermelho. 

Referência: Ao lado do BomPreço.

 fo
to

 D
ár

io
 Z

al
is

Quanto à distribuição lâm-
padas LED, já são 20.767 
unidades distribuídas desde 
novembro, 12.317 delas 
somente em 2016. Para ter 
direito a uma das lâmpadas, 
é preciso ser atendido pela 
Coelba em uma das prefei-
turas-bairro e, no ato, apre-
sentar a fatura de energia 
do último mês paga e sem 
débitos anteriores. Só têm 
acesso ao benefício os con-
sumidores que não tenham 
trocado lâmpadas em proje-
tos da empresa nos últimos 
seis anos.
 
Já para o Nova Geladeira – 
projeto que substitui refrige-
radores antigos e em mau 
estado de conservação por 
equipamentos novos, com 
Selo Procel –, além das 
contas em dia, é preciso ter 
média mensal dos três maio-
res consumos dos últimos 12 
meses igual ou maior que 80 
kWh/mês, possuir refrigera-
dor antigo para entregar e, 
finalmente, não ter partici-
pado ou estar participando 
de outro projeto de eficien-
tização da Coelba.

A Coelba, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 
(Semps) de Salvador, lançou uma iniciativa que tem 
como objetivo facilitar a vida dos soteropolitanos. 
Para isso, a Coelba passou a realizar atendimentos 
nas estruturas das prefeituras-bairro de Salvador. Ali 
são oferecidos os principais serviços, como o cadas-
tro na Tarifa Social de Energia, e o acesso aos pro-
jetos da área de Eficiência Energética – a exemplo 
do Nova Geladeira Doação e da distribuição gra-
tuita de lâmpadas LED, modelo mais eficiente para 
iluminação.
 
De acordo com Nara Marambaia, analista de 
Eficiência Energética da Coelba, a presença da dis-
tribuidora nas prefeituras-bairro é resultado de outra 
parceria, realizada no ano passado com a própria 
Semps, para cadastramento de famílias carentes na 
Tarifa Social.

Com as chuvas que atingiram a cidade em abril de 
2015, foi realizada uma campanha para doação de 
geladeiras às famílias vítimas do temporal e, com 
isso, surgiu a oportunidade de realizar o atendimento 
nas unidades municipais descentralizadas.

parceria com 
prefeitura de 
salvador amplia 
atendimento a 
consumidores
por Tátila Sampaio
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O engenheiro eletricista e coordenador dos projetos edu-
cativos do Grupo Neoenergia, Ruinilton Ribeiro, explica que 
o ‘Aulas de Energia’ conta a história da eletricidade e reúne 
experimentos nas áreas de geração, transmissão e uso 
de energia elétrica, magnética e ótica. “Visitar o Aulas de 
Energia é uma oportunidade de conhecer, de forma lúdica, 
os princípios da eletricidade e suas aplicações, além de 
aprender métodos de economia de energia”, acrescenta 
Ribeiro.  

O local reúne cerca de 50 experimentos que utilizam energia 
elétrica e eletromagnetismo, entre outros, além de maque-
tes, brinquedos e jogos temáticos instalados, com o intuito 
de fazer com que os visitantes aprendam os princípios da 
eletricidade e suas aplicações de forma interativa e lúdica. 
Além disso, o espaço abriga o ‘Memorial da Energia Elétrica’ 
que traz informações que vão desde a descoberta do fogo 
até o núcleo atômico, abordando ainda o panorama de 
evolução da cadeia energética no Brasil e na Bahia. Como 
exemplo, destaque para a utilização da energia térmica nos 
meios de transporte durante a Revolução Industrial e como 
isso facilitou o desenvolvimento do homem. O memorial 
conta ainda a história da Companhia de Energia Elétrica da 
Bahia (Coelba).

“A proposta é fazer com que os visitantes conheçam a his-
tória da eletricidade e a evolução da cadeia energética no 
Brasil e na Bahia, através do uso de experimentos científi-
cos, com painéis e monitores, e linguagens adaptadas aos 
mais diversos públicos”, explica Ribeiro. Todo este conhe-
cimento também é compartilhado fora do museu. Ruinilton 
explica que a equipe dos projetos educativos, quando soli-
citada, participa de feiras científicas, realiza visita em insti-
tuições de ensino, entre outros eventos. Existe, também, a 
Unidade Móvel Educativa que funciona como um ‘Aulas de 
Energia’ itinerante e atende a instituições públicas de ensino 
no interior do estado da Bahia. 

Que tal aprender mais, cronologicamente (desde o perí-
odo Paleolítico até os dias atuais), sobre a utilização da 
energia (em suas variadas formas) e como isso favoreceu 
o desenvolvimento humano? E conhecer, na prática, os 
princípios da eletricidade? Esta é a proposta do ‘Aulas 
de Energia – Espaço Museu de Eletricidade’, projeto 
da Coelba que funciona na Praça da Sé, em Salvador 
(BA) e que acaba de passar por uma ampla reforma. O 
espaço recebe visitas guiadas, previamente agendadas 
para escolas públicas e particulares. O telefone para mais 
informações e agendamento de visitas é (71) 3324-9608. 
A entrada é gratuita.
 

projeto aulas 
de energia 
faz viagem 
na história 
e mostra 
princípios da 
eletricidade
por Yara Vasku | foto Estúdio Gato Louco
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sErviço

Aulas de Energia
Espaço Museu de Eletricidade 

Horário de funcionamento: 
• Segunda a quinta-feira, das 8h às 18h
   Sexta-feira, das 8h às 17h 
• Fecha das 12h às 13h
• O atendimento às instituições de ensino se           
inicia às 9h (tempo médio de visita: 1h30)

Entrada gratuita.

local: 1º andar do prédio histórico da Coelba, 
na Praça da Sé, Salvador (BA)

telefone: (71) 3324 9608 

o Espaço

O ‘Aulas de Energia – Espaço Museu de Eletricidade’ 
é uma iniciativa da Coelba que faz parte do Programa 
Anual de Eficiência Energética, regulamentado pela Aneel 
(Agência Nacional de Energia Elétrica), e foi inaugurado 
em 16 de agosto de 2007. 

Aprovado pelo Ministério da Cultura e reconhecido 
como museu pelo Sistema Brasileiro de Museus (SBM), 
o espaço recebeu, em 2015, 1.035 educadores, 10.542 
alunos e 755 de público avulso, totalizando 12.332 visi-
tantes. Em 2016 (dados do primeiro semestre), foram 382 
educadores, 3.759 alunos, 421 de público, totalizando 
4.562 visitantes. 

visitas guiaDas

O ‘Aulas de Energia’ recebe visitas guiadas, previamente 
agendadas por escolas públicas e particulares. As visitas, 
que duram em média 1h30, são realizadas por monito-
res que utilizam linguagens adaptadas aos mais diversos 
públicos. A visitação é gratuita, porém é necessário soli-
citar previamente o agendamento através do telefone (71) 
3324-9608. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, 
e os horários das visitas já são predefinidos: 9h, 10h30, 
14h e 15h30.

Nas visitas, os alunos e professores recebem um kit edu-
cativo que é composto por duas revistas com o tema 
de eficiência energética e segurança na utilização da 
energia elétrica (Revista Passe o Tempo e Manual do 
Consumo Consciente) e um CD com o software intera-
tivo da maquete virtual. Este software simula três formas 
de energia renovável; eólica, solar e hidroelétrica; além do 
uso da energia em uma casa eficiente (como funciona e 
dicas de eficiência energética).

Os monitores também estão disponíveis para realizar 
essas visitas guiadas para grupos menores. Para isso, é 
preciso que o grupo seja maior que cinco pessoas e que 
algum monitor esteja disponível no momento. 
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CUIDE DA NATUREZA,
QUE ELA CUIDA DE VOCÊ!

doe.wwf.org.br 

A cada dia que passa, cresce 
o nosso débito com a natureza, 
e se ela não tiver futuro, nós 
também não teremos!

Então, acesse o site, apoie 
nosso trabalho e faça a diferença!

O WWF-Brasil atua há 20 anos em projetos para a conservação 

de recursos naturais, redução do impacto ambiental, crescimento 

sustentável e combate à extinção de espécies ameaçadas.

Junte-se ao WWF-Brasil! 
Você vai perceber que cuidar do 
meio ambiente é mais simples 
do que você imagina.
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• Quem é o WWF Brasil?
O WWF Brasil é uma organização não governamental brasileira dedicada à con-
servação da natureza com os objetivos de harmonizar a atividade humana com a 
conservação da biodiversidade e promover o uso racional dos recursos naturais em 
benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações. O WWF Brasil existe desde 
1996 e integra a Rede WWF, a maior rede independente de conservação da natu-
reza, com atuação em mais de 100 países e o apoio de cerca de cinco milhões de 
pessoas, incluindo associados e voluntários.
 

entrevista
foto Ricardo Fuji

• Como a organização atua?
O WWF Brasil executa dezenas de projetos em parce-
ria com ONGs regionais, universidades e órgãos gover-
namentais. Desenvolve atividades de apoio à pesquisa, 
legislação e políticas públicas, educação ambiental e 
comunicação. Além disso, há também projetos de via-
bilização de unidades de conservação, por meio do estí-
mulo a alternativas econômicas sustentáveis envolvendo 
e beneficiando comunidades locais. Nossa atuação está 
dividida em programas temáticos, como Mudanças 
Climáticas e Energia, Agricultura, Água, Finanças para 
a Sustentabilidade, e programas voltados aos biomas 
Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal e Cerrado. Somos 
comprometidos com o fortalecimento do movimento 
ambientalista brasileiro e com o engajamento da socie-
dade na conservação. Para isso, contamos com ampla 
base de apoio social, buscando unir os diferentes setores 
da sociedade, como empresas, poder público, pessoas 
físicas e outras organizações sociais.
 
• Fale um pouCo soBre a parCeria da WWF 
Brasil Com as DistriBuiDoras CoElBa, 
Celpe e Cosern no projeto energia Que 
transForma.
A parceria com as distribuidoras visa ajudar na forma-
ção de professores da região Nordeste na área de meio 
ambiente, mostrando como incorporar a questão da ener-
gia e sustentabilidade na sala de aula e no dia a dia de 
professores e alunos. O setor de energia representa a 
maior fonte global de emissões de gases de efeito estufa, 
causado principalmente pelas áreas de transporte e gera-
ção de eletricidade. Trazer estas questões para o debate 
é o primeiro passo para uma mudança de atitude. O pro-
grama Mudanças Climáticas e Energia tem como objetivo 
contribuir para que o país reduza suas emissões de gases 
de efeito estufa e faça a migração para uma economia de 
baixo carbono, gerando mais empregos e garantindo um 
futuro de segurança climática para as futuras gerações. A 
educação é parte importantíssima para se conseguir isso.

 
• Como Foi desenvolvido o Conteúdo para 
o projeto?
Buscamos trazer conceitos que os professores possam 
usar no dia a dia com seus alunos. Assim, incorporamos 
desde o entendimento da importância da transdisciplinari-
dade da educação ambiental até o papel de cada indivíduo 
na redução da sua pegada ecológica (em que se inclui o 
consumo de energia). Em dezembro de 2015, 196 países se 
comprometeram com metas globais de redução de emis-
sões de gases de efeito estufa, buscando esforços para que 
o aumento médio da temperatura no planeta não ultrapasse 
o 1,5º C em relação aos níveis pré-industriais. O Brasil não 
conseguirá atingir suas metas se continuar apostando em 
geração de energia por fontes fósseis ou perdendo parte do 
que produz em suas linhas de transmissão ou no desperdí-
cio doméstico. Sem a participação ativa da sociedade, não 
cumpriremos a meta brasileira. Por isso, trazer esse assunto 
presente para a escola será crucial para o futuro desta e das 
próximas gerações.
 
• Como as pessoas e empresas podem Con-
triBuir Com o WWF Brasil?
O apoio de empresas e pessoas físicas é fundamental para 
impedirmos a degradação do meio ambiente e construir 
um futuro no qual os seres humanos possam viver em har-
monia com a natureza. Qualquer pessoa pode nos ajudar 
nesta tarefa que é atuar pela conservação da natureza. Pelo 
nosso site (doe.wwf.org.br) é possível tornar-se associado 
com uma contribuição mínima de R$ 30,00 mensais. Já 
as empresas podem contribuir apoiando nossos projetos, 
desenvolvendo novas ações em parceria ou ainda fazendo 
parte do nosso Clube Corporativo.

supErintEnDEntE 

DE ConsErvação Do 

WWF-Brasil, mário Barroso.
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exposição 
Vida em Jogo: 
uma parceria 
do grupo 
NeoeNergia      
com o uNicef

um jogo 
a ser vencido

por Tátila Sampaio | foto Estúdio Gato Louco

Todo dia, ao descer da van que o leva à escola e o 
traz de volta para casa, o menino lança a mochila no 
sofá e corre direto para o computador, onde inicia sua 
maratona de jogos online que costuma durar a tarde 
inteira. A cena, comum em grandes centros urbanos 
como Recife e Salvador, está longe da realidade de 
Alejandro, Damião, Rafaela e Ana Raquel, que estão 
entre os milhares de crianças do semiárido brasileiro 
que, diariamente, enfrentam desafios para chegar à 
escola.
 
A exposição Vida em Jogo, uma parceria do Grupo 
Neoenergia com o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef), contou as histórias de alguns 
desses pequenos guerreiros que, além da dificul-
dade de acesso à escola, encontram nela também 
poucos motivos para continuar estudando e seguindo 
em busca de um sonho. A iniciativa, portanto, con-
vidou as pessoas a conhecerem essa realidade e a 
contribuírem para a mudança. Entre 5 e 17 de abril, 
a exposição esteve no Shopping RioMar Recife e, 
entre 4 e 29 de maio, no Salvador Shopping, na capi-
tal baiana. Visitaram a exposição 5.942 pessoas em 
Pernambuco e 9.572 em Salvador. 
 
Na mostra, histórias de vida distantes da realidade 
dos visitantes, como a de Alejandro, 9 anos, que 
enfrenta um duro expediente no lixão em busca de 
materiais com algum valor antes de chegar – quando 
consegue – à escola. Ou a saga de Ana Raquel, 13 
anos, que até pouco tempo não tinha como atraves-
sar a longa distância de chão de terra até a sua escola 

por falta de uma cadeira de rodas. Ou ainda, o coti-
diano de Damião e Rafaela, de 10 e 11 anos, respec-
tivamente, que até conseguiam chegar à escola, mas, 
lá, encontravam um ambiente completamente precário, 
em que sequer havia banheiro para as crianças.
 
Entre textos, fotos e vídeos sobre esses personagens, 
o visitante foi transportado para a realidade difícil 
vivida por eles. “O meio urbano nos faz cosmopolitas, 
conectados, envolvidos em tantos temas, mas também 
ausentes, desconectados e pouco ligados com a rea-
lidade de determinadas regiões do Brasil”, observou o 
publicitário Hugo Souza, após conhecer as histórias.
 
A pedagoga Síria Marques visitou a exposição em 
Salvador com as duas filhas, Amanda Alves, de 10 
anos, e Ane Alves, de 7. A família mostrou-se curiosa 
com a possibilidade de saber como essas crianças 
vivem, apesar da realidade tão oposta à dela, e ver 
como é possível ajudá-las a ter um destino melhor 
daqui pra frente. “Achei interessante a história das 
crianças porque muitas pessoas não têm ideia do que 
elas passam. A forma de ajudar é doando o que elas 
precisam”, afirma a pequena Ane. “São realidades que 
precisam mesmo ser divulgadas porque muitas vezes 
passam despercebidas por todos nós. Se cada um tiver 
a consciência e puder colaborar da forma que puder, 
será muito interessante. É importante que se faça esta 
ligação entre a realidade das crianças e adolescentes 
do semiárido com a crianças da zona urbana”, observa 
a mãe, Síria.
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prEsEnça ilustrE – Quem também viveu esta 
experiência durante a infância e a adolescência foi o 
ator Lázaro Ramos, que foi conferir a exposição Vida 
em Jogo montada no shopping da capital baiana. 
Nascido e criado na periferia de Salvador, e embai-
xador do Unicef desde 2009, ele conhece bem a 
realidade dessas crianças e registrou sua presença 
na exposição em uma rede social, estimulando seus 
seguidores a fazerem o mesmo. 
 
Uma das mais importantes missões do Unicef no 
Brasil é garantir que todas as crianças e todos os 
adolescentes, sem exceção, estejam na escola e com 
acesso a um ensino de qualidade, mas, para isso, o 
Fundo conta com o apoio de parceiros e cidadãos 
que se engajam na mudança das vidas que estão 
em jogo. “Faz parte da missão do Unicef no Brasil 
garantir que cada criança e cada adolescente, sem 
exceção, esteja na escola, com acesso a um ensino 
de qualidade”, acrescentou Helena Oliveira, chefe do 
escritório do Unicef em Salvador.
 
Durante o evento, Unicef e Neoenergia criaram uma 
forma de facilitar a ligação entre as crianças caren-
tes do semiárido e as pessoas que se sensibiliza-
ram com suas histórias e desejaram contribuir para 
vencer o jogo contra a injustiça social. Os clientes 
Coelba e Celpe tiveram a oportunidade de doar um 
valor específico através da sua conta de energia. 
“Muito simples, muito prático e, com certeza, muito 
eficiente aos que precisam. Me sensibilizei e resolvi 
doar”, afirmou o administrador Samuel Santos, que 
mora em Salvador. 

parCEria - Em 2014, o Grupo Neoenergia, por 
meio das suas distribuidoras: Companhia Energética 
de Pernambuco (Celpe), Companhia de Eletricidade 
do Estado da Bahia (Coelba) e Companhia Energética 
do Rio Grande do Norte (Cosern), firmou parceria 
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com o Unicef com o objetivo de apoiar as metodolo-
gias do Selo Unicef Município Aprovado nos estados 
da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte 
e na Plataforma dos Centros Urbanos em Salvador/
Bahia, além de levar às comunidades do semiárido do 
Nordeste informações sobre sustentabilidade, segu-
rança e eficiência energética. O Selo Unicef Município 
Aprovado é uma iniciativa para melhorar os indicado-
res sociais que impactam a vida de crianças e adoles-
centes do semiárido, em nível municipal, mobilizando 
e estimulando os municípios em torno de objetivos e 
metas que devem ser alcançados para melhorar a qua-
lidade de vida da população e a gestão das políticas 
públicas. As distribuidoras do Grupo Neoenergia par-
ticipam desses fóruns com orientações sobre o uso 
eficiente e seguro da energia elétrica. Consta em sua 
proposta de ação a capacitação dos adolescentes do 
Núcleo de Cidadania do Adolescente (NUCA), através 
da parceria com o Selo Unicef Município Aprovado, 
que promove ciclos de encontros com representantes 
desses núcleos durante um ano, aplicando o jogo Se 
Liga (www.jogoseliga.com.br). Trata-se de um game 
colaborativo que visa estimular uma competição saudá-
vel entre os NUCA dos municípios participantes do Selo 
Unicef Município Aprovado, para facilitar e aprofundar o 
conhecimento dos jovens quanto ao uso seguro e efi-
ciente da energia elétrica. O objetivo principal do jogo 
é o desenvolvimento sustentável de uma cidade virtual 
representada pelos jogadores de cada município parti-
cipante. Para gerar os créditos necessários à evolução 
da cidade virtual, os jogadores precisam cumprir os 
desafios lançados, que são validados por pedagogas. 
Ao todo, 1.505 usuários dos estados de PE, BA e RN 
participam do jogo.

Em 2015, as distribuidoras do Neoenergia reforçaram 
a parceria com o Fundo. Dessa vez para permitir que 
seus clientes realizassem doações mensais, por meio 
da conta de energia. As contribuições estão sendo des-
tinadas a projetos desenvolvidos pelo Unicef nas áreas 
de educação, saúde e proteção de crianças e adoles-
centes. Essa ação foi divulgada na abertura da expo-
sição Vida em Jogo, nas cidades de Recife e Salvador.
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neoenergia investe em 
plataformas digitais para 
aperfeiçoar ensino sobre 
uso racional de energia

por Tátila Sampaio

Em um mundo cada vez mais digital e conectado, 
desenvolver conteúdos, para o ambiente virtual, sobre 
o uso seguro e eficiente da energia elétrica se transfor-
mou em uma das prioridades do Grupo Neoenergia, 
que criou estratégias para aproximar as pessoas, espe-
cialmente os jovens, dessas importantes temáticas e, 
assim, formar multiplicadores dos conceitos de segu-
rança e eficiência energética. As distribuidoras Coelba 
(Bahia), Celpe (Pernambuco) e Cosern (Rio Grande do 
Norte) decidiram investir em plataformas digitais para 
potencializar as informações sobre o tema.
 
“A ideia é tornar mais fácil o acesso à informação dos 
conceitos de segurança e eficiência energética e poten-
cializar o aprendizado”, explicou Júlio Machado, gestor 
de Eficiência Energética do Neoenergia.
 

aulas DE EnErgia – Um dos projetos do grupo é o site Aulas 
de Energia, voltado para a marcação de visita aos centros de 
eficiência energética da Celpe (PE), da Coelba (BA) e da Cosern 
(RN). O principal objetivo dos espaços é conscientizar os visitan-
tes sobre a importância da geração e do uso correto da energia, 
em especial das energias renováveis, como a eólica e a solar, 
além de promover experimentos diversos.
 
Em um dos espaços focado em energia eólica, é possível assistir 
às aulas sobre geração e distribuição de energia no Ecoposto 
em Maracajaú, que fica na Área de Preservação Ambiental (APA) 
dos Recifes de Corais, no município de Maxaranguape (RN). O 
local, que se transformou na sede do projeto, passou por refor-
mas recentes e agora recebe estudantes – a maioria do 6º ao 
9º ano do Ensino Fundamental – e professores em um moderno 
auditório, com equipamento de projeção de audiovisual, e duas 
novas áreas para atividades interativas: a sala de maquetes e a 
sala de eficiência energética. 
 
Na primeira foram instaladas cinco maquetes que simulam o 
processo de produção de energia elétrica. Na segunda, os 
estudantes participam de um estimulante jogo para testar seus 
conhecimentos sobre eficiência energética e uso adequado da 
energia. As atividades ainda incluem a exibição de alguns vídeos 
seguidos de debates.

Além desse espaço, o Aulas de Energia acontece em:

Usina Solar Pituaçu, no Estádio de Pituaçu (Salvador – BA).
Usina São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco (Recife – PE).
Usina Solar Fernando de Noronha (Fernando de Noronha – PE).
Museu de Eletricidade, na Praça da Sé (Salvador – BA).
Unidades Móveis da Celpe, Coelba e Cosern.
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plataForma se liga na energia – A proposta é 
desenvolver uma plataforma de educação a distância 
na qual os participantes passem por etapas de apren-
dizado até conseguir a pontuação mínima para receber 
um certificado. A plataforma está em fase de finalização. 
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vale luz – Outro aplicativo relacionado a projetos 
da Neoenergia também está em fase de desenvolvi-
mento. É o App do Projeto Vale Luz, no qual resíduos 
sólidos recicláveis são trocados por descontos na 
fatura de energia elétrica. A ideia é que os partici-
pantes do projeto possam acompanhar, por meio da 
plataforma digital, os pontos de coleta e indicar qual 
unidade consumidora será beneficiada, podendo 
reverter o desconto para entidades beneficentes 
cadastradas.  
 
O objetivo central do Neoenergia ao desenvol-
ver esses aplicativos de forma simples e didática, 
abordando uma temática interdisciplinar, é atingir o 
máximo de pessoas possível, tornando-as cientes do 
uso seguro e correto da energia elétrica. 
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neoenergia 
investirá mais de 
R$ 10 milhões 
em pesquisa e 

desenvolvimento 
este ano

Ligar uma simples lâmpada clicando no interrup-
tor é bem fácil, não é verdade? Mas dá pra ima-
ginar quanto tempo levou para se chegar a esse 
simples conceito? Pouco não foi. Só para se ter 
uma ideia, quase meio século separa a criação 
do primeiro gerador de energia elétrica, pelo físico 
britânico Michael Faraday, em 1831, da invenção 
da lâmpada elétrica incandescente, pelo ameri-
cano Thomas Edison, em 1879. Mas nada – nem 
apagar a lâmpada ligada lá no início – seria pos-
sível sem muita pesquisa e desenvolvimento de 
ideias, e nelas o Grupo Neoenergia não para de 
investir.

por João Gabriel Galdea

p&D Apenas nos quatro primeiros meses deste ano foram 
R$ 3,6 milhões financiados pelo programa de Pesquisa 
& Desenvolvimento (P&D) através das distribuidoras de 
energia Coelba (Bahia), Celpe (Pernambuco) e Cosern 
(Rio Grande do Norte), sempre com o objetivo de aper-
feiçoar procedimentos e melhorar a vida dos seus clien-
tes, parceiros e colaboradores. De maio a dezembro de 
2016, a previsão de investimento em P&D é de cerca 
de R$ 5,2 milhões, totalizando, durante o ano, mais de 
R$ 10 milhões de aporte na área.

No ano passado, os investimentos próprios na área de 
P&D totalizaram quase R$ 18 milhões, com 32 proje-
tos em desenvolvimento, sendo que 15 deles foram 
concluídos até dezembro passado – os demais proje-
tos continuam em fase de desenvolvimento. Este ano, 
11 projetos de P&D ainda estão em andamento, com 
previsão de conclusão de cinco destes projetos até o 
final de 2016.

De acordo com o diretor executivo de Regulação, José 
Eduardo Tanure, o tema inovação foi definido como um 
dos valores da Neoenergia e “confirma a intenção do 
grupo em manter seu parque tecnológico atualizado 
e, ao mesmo tempo, a pretensão de desenvolver e 
manter em suas empresas os conhecimentos neces-
sários para a adequada prestação de seus serviços 
e a consolidação de seu posicionamento estratégico”.

Além de inovação, figuram entre os novos valores: 
pessoas, segurança, respeito pelo cliente, empreen-
dedorismo, atuação sem fronteiras, sustentabilidade, 
criação de valor, integridade e excelência. A partir 
desses valores, os projetos giram em torno de cinco 
temas estratégicos: Redes Inteligentes (Smart Grid), 
Qualidade e Confiabilidade, Segurança de Instalações 
e de Pessoas, Combate às Perdas e Sustentabilidade 
do Negócio. São eles que norteiam a prospecção e o 
desenvolvimento das novas ações no setor de P&D.

“Dessa forma, o tema inovação, para o grupo, está 
diretamente relacionado com iniciativas que possam 
agregar valor ao negócio de suas empresas e, como 
consequência, atender às necessidades de seus 
stakeholders”, acrescenta Tanure.

Atualmente, a equipe de gestão do programa de P&D 
do Neoenergia é composta por 13 profissionais, entre 
eles o gerente José A. S. Brito, que possui mais de 15 
anos de experiência na área. Além desta equipe, 81 
profissionais de diversas áreas da empresa (principal-
mente engenharia, operação, manutenção e perdas) 
atuam como pesquisadores nos projetos de P&D que 
são desenvolvidos pelo grupo.

prinCipais proJEtos – O projeto de P&D conside-
rado como o mais ambicioso é o de “Desenvolvimento 
de tecnologia nacional para Redes Inteligentes”, de 
acordo com o diretor executivo de Regulação. Na 
primeira etapa, com início previsto para este mês de 
julho, participarão as três distribuidoras do Grupo 
Neoenergia, sendo a Coelba a empresa proponente. “A 
primeira parte desse projeto, já aprovada pela diretoria 
do grupo, terá a duração de três anos e um custo de 
cerca de R$ 28 milhões”, pontua José Eduardo Tanure.

Na Coelba destaca-se ainda o projeto “Desenvolvimento 
de ferramental, equipamentos e metodologia para reali-
zação de poda com rede energizada em áreas urbanas 
através de braços mecânicos com comando remoto”. 
Nele, o objetivo é desenvolver um braço articulado 
extensível e isolado, adaptável a veículos e operável 
remotamente, contendo em sua extremidade superior 
um sistema que permita a adaptação de ferramenta 
para a realização de poda em áreas urbanas. “O braço 
telescópico desenvolvido viabilizará, de forma segura, 
a poda das árvores à distância, já que o eletricista fará 
a poda do solo, através da manipulação de um joys-
tick que comanda o braço telescópico, não correndo o 
risco de encostar nos cabos energizados”, exemplifica 
Tanure.

Na Celpe, o destaque é o projeto “Desenvolvimento 
e implementações de provas de conceito de Redes 
Inteligentes (RI) em localidade piloto com elevadas res-
trições ambientais”, como no caso da Ilha de Fernando 
de Noronha. “Esse projeto tem como objetivo a implan-
tação de um modelo de rede inteligente, utilizando a 
rede de distribuição de Noronha, com foco na avalia-
ção e experimentação da sua aplicabilidade”, destaca 
o diretor.
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Já na Cosern, o principal projeto em andamento é o 
“Cabeça de série do aferidor de medidores de ener-
gia elétrica sem interrupção no fornecimento”. A ideia, 
nesse caso, é transformar o protótipo (desenvolvido em 
projeto anterior) em um equipamento resistente para 
uso profissional em campo, visando à futura comercia-
lização e à produção em larga escala. “O equipamento 
desenvolvido permite aferir os medidores de energia 
elétrica, sem retirá-los da unidade consumidora, ou 
seja, sem interrupção do fornecimento”, aponta Tanure.

Nas empresas geradoras e transmissoras do Grupo 
Neoenergia, o principal destaque é o projeto “Smart-
Sen – Um modelo de simulação do sistema elétrico 
nacional com presença de geração de renováveis 
intermitentes”. Nele, o objetivo é desenvolver uma nova 
metodologia de extração e manipulação de dados de 
geração de fontes intermitentes de energia em interva-
los de tempo adequados para a simulação da operação 
do Sistema Interligado Nacional (SIN), “em curtíssimo 
prazo, e um software simulador da operação eletro-
-energética de curtíssimo prazo e tempo real para o 
SIN”, conclui Tanure.

mais inovação – No momento, as empresas do 
Grupo Neoenergia estão em fase de avaliação e confi-
guração de algumas propostas para futuros projetos de 
P&D. “Essas propostas envolvem temas como geração 
heliotérmica, smart grid, qualidade do fornecimento de 
energia e segurança. O projeto de P&D de tecnologia 
nacional para Redes Inteligentes, citado acima, inte-
gra relevantes inovações a infraestrutura e a gestão 
do sistema elétrico, consolidando a sua posição de 
vanguarda na fronteira tecnológica”, destaca o diretor 
executivo.

O projeto é constituído por dois grandes vetores tecnoló-
gicos: Infraestrutura para Redes, Automação Avançada 
e Inteligência de Negócios. “A primeira fase do projeto já 
foi aprovada em reunião de diretoria. A segunda encon-
tra-se em fase de detalhamento de sua configuração 
pelos executores. Deverão participar desse projeto 
empresas como Lactec, Tecsys, Sinapsis, Romagnole 
e Universidade de São Paulo (USP)”, finaliza.

cumPRInDo A leI – Além de 
beneficiar empresas, parceiros 
e usuários, através do desenvol-
vimento de produtos inovadores 
para o sistema elétrico, o investi-
mento do Grupo Neoenergia em 
P&D cumpre o que determina a 
Lei 9.991/2000. De acordo com 
ela, as empresas de distribuição, 
como são os casos da Coelba, da 
Celpe e da Cosern, devem separar 
0,75% da sua receita operacional 
líquida para investir em Pesquisa 
e Desenvolvimento, e mais 0,25% 
em Eficiência Energética (EE). Já 
as empresas de geração (o grupo 
possui 13 delas) e transmissão 
(duas pertencem ao grupo), devem 
aplicar 1% de sua receita apenas 
em P&D. Tudo isso sob regulação 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

Esse acompanhamento da Aneel 
tem como objetivo garantir que as 
empresas disponham de escala 
apropriada para desenvolver 
conhecimento e transformar boas 
ideias, experimentos laboratoriais 
bem-sucedidos e qualidade de 
modelos matemáticos em resul-
tados práticos que melhorem o 
desempenho das organizações e 
a vida das pessoas.

Reduzir perdas, melhorar a qualidade do serviço e do pro-
duto e aumentar a segurança da rede elétrica. Estes são os 
principais objetivos do novo programa de redes inteligentes 
(smart grids) que o Grupo Neoenergia irá desenvolver. O pro-
grama consiste na instalação de equipamentos (sensores) 
na rede elétrica que passarão a enviar informações para um 
sistema de tecnologia da informação. “Smart grid, de uma 
forma geral, consiste na integração dos equipamentos da 
rede elétrica e dos sistemas de informação por meio das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), de modo 
a permitir inserir funcionalidades com objetivo de garantir 
uma operação do sistema elétrico mais confiável, eficiente 
e segura”, explica o engenheiro Gustavo Travassos, do 
Departamento Corporativo de P&D do Neoenergia.

smart grid: 
inteligência 
na rede 
elétrica
por Yara Vasku | foto Estúdio Gato Louco

p&D
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A utilização dessas novas informações permitirá o aprimora-
mento dos processos de apuração de perdas, de alocação 
de equipamentos para melhoria da confiabilidade (redução 
da frequência e duração das interrupções), o aumento da 
eficiência energética e a melhoria da gestão de qualidade 
do produto e do serviço. “Espera-se ainda a obtenção de 
outros benefícios indiretos como, por exemplo, a melhoria do 
índice de satisfação do consumidor”, acrescenta Travassos. 

O programa foi elaborado para atendimento das necessi-
dades das empresas distribuidoras do Grupo Neoenergia. 
Diante da preocupação que o grupo possui com a segu-
rança, está previsto o desenvolvimento de funcionalidades 
para manutenção preditiva, gestão de ativos e proteções 
especiais, que farão uso das informações dos sensores 
desenvolvidos, tornando o sistema ainda mais seguro. 

A nacionalização das tecnologias de redes inteligentes 
deverá resultar em redução nos custos de aquisição dos 
equipamentos desenvolvidos, o que também causa impacto 
financeiro às empresas distribuidoras. “Assim, espera-se 
que o projeto possa melhorar a relação entre custo e bene-
fício da implantação das tecnologias de redes inteligentes 
para as distribuidoras da Neoenergia”, informa Gustavo.

Uma das informações que devem ser trabalhadas com 
smart grid, por exemplo, refere-se à tensão e à corrente elé-
trica dos circuitos. “O sensor instalado em um determinado 
ponto pode informar que a corrente elétrica está acima da 

capacidade daquele condutor. Isso pode acontecer, por 
exemplo, se o condutor apresentar algum defeito. Com 
essa informação, enviada e tratada em tempo real, iso-
lamos o defeito naquele ponto, restabelecemos a ener-
gia em outros trechos ‘saudáveis’, ao mesmo tempo que 
providenciamos o reparo do defeito. Tudo isso de forma 
automática e mais rápida que atualmente, quando ainda 
temos que contar com o cliente para termos informações 
sobre interrupções de energia”, exemplifica Travassos.

A integração dos sistemas de informação, através de 
uma base de dados única, e a implantação de uma ferra-
menta de análise de grande volume de dados (Analytics 
ou Big-Data), possibilitarão um melhor conhecimento 
dos fatores de influência para melhoria dos resultados, 
permitindo estratégias mais assertivas para a priorização 
de investimentos e a redução de custos de operação e 
manutenção. 
  
A configuração do projeto estabelece que os desenvolvi-
mentos do vetor de sistemas de tecnologia da informação 
serão utilizados internamente nas três distribuidoras do 
Grupo Neoenergia e terão abrangência para toda a área 
de concessão. Já o vetor de infraestrutura de rede, que 
se refere ao desenvolvimento de equipamentos a serem 
instalados na rede elétrica, será aplicado, através de um 
projeto piloto, em redes de distribuição com característi-
cas urbanas e rurais.
 

smart-griD

As redes inteligentes de energia elétrica – smart 

grids – já estão relativamente bem difundidas 
nos Estados Unidos, em alguns países da 
Europa, da Ásia e até do Oriente Médio, onde 
empresas de distribuição têm investido na 
aquisição de medidores eletrônicos inteligen-
tes, em automação e em plataformas de comu-
nicação de dados, a fim de otimizar a operação 
de suas redes elétricas, tornando os serviços 
oferecidos por elas mais eficientes e possibili-
tando aos clientes serem mais participativos no 
consumo de sua energia. No Brasil, a adesão 
ao programa smart grid caminha em passos 
mais lentos. Um dos problemas para a maior 
difusão das redes inteligentes no Brasil é o seu 
alto custo de implantação. 

Estrutura Do proJEto

O programa de redes inteligentes do Grupo Neoenergia foi 
estruturado em 11 módulos, sendo que os seis módulos 
que estavam previstos no cronograma para começar em 
2016 foram aprovados pela diretoria do grupo. Esses seis 
módulos correspondem aos seguintes desenvolvimentos:
 
Vetor 1 – Desenvolvimento de Infraestrutura de Rede. 
Módulos: desenvolvimento experimental para aprimora-
mento do sensor inteligente para tensões de até 69 kV; 
cabeça de série do transformador inteligente e qualímetro 
com oscilografia contínua.

 Vetor 2 – Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia da 
Informação. Módulos: sistema de cossimulação de rede 
elétrica e de Telecom para alocação ótima de equipa-
mentos; sistema de automação avançada da distribuição; 
integração de sistemas e Anaytics.

Os módulos estão em fase de contratação das empresas 
executoras com previsão de início em julho de 2016. Os 
módulos do Vetor 2, que correspondem aos desenvolvi-
mentos de sistemas de tecnologia da informação, serão 
implantados primeiramente na empresa proponente que 
é a Coelba e, logo em seguida, na Celpe e na Cosern – 
que participam do projeto como empresas cooperadas. 
O mesmo vale para os produtos do Vetor 1, que corres-
pondem a desenvolvimentos de equipamentos de infra-
estrutura de rede.  
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A geração heliotérmica de eletricidade apresenta-se como 
uma opção para o setor elétrico brasileiro (predominan-
temente hidráulico), pois à medida que os recursos hídri-
cos diminuem nos períodos de seca, aumenta o potencial 
energético solar devido à menor interferência de nuvens 
e à radiação solar mais intensa. Em função desse fato, a 
região Nordeste brasileira apresenta boas condições cli-
máticas para a instalação de plantas heliotérmicas. 

oeste 
da bahia 
ganhará 
planta piloto 
de geração 
heliotérmica
por Yara Vasku 

A s  t ec n o l o g i A s 
h e l i o t é r m i c A s 
c o n c e n t r A m 
r A d i A ç ã o  s o l A r 
p o r  m e i o  d e 
r e f l e t o r e s 
o u  l e n t e s  q u e 
r A s t r e i A m  o  s o l , 
f o c A l i z A n d o  o s 
r A i o s  s o l A r e s 
s o b r e  u m 
r ec e p t o r ,  o n d e  A 
e n e r g i A  s o l A r  é 
A b s o r v i d A  c o m o 
c A l o r  pA r A ,  e m 
s eg u i d A ,  s e r 
c o n v e r t i d A  e m 
e l e t r i c i d A d e  o u 
i n c o r p o r A d A 
A  p r o d u t o s  n A 
f o r m A  d e  e n e r g i A 
q u í m i c A ,  c o m o 
n o  c A s o  d A 
p r o d u ç ã o  d o  g á s 
d e  s í n t e s e . 

Em sintonia com esta realidade, o Grupo 
Neoenergia está avaliando a proposta de um 
projeto de P&D sobre geração heliotérmica que 
inclui desenvolvimento, projeto e instalação de 
uma planta piloto de geração térmica (com con-
centrador cilíndrico parabólico, com capacidade 
de 5,2 MWt e bloco de potência de 0,5 MW). O 
grupo tem a intenção de realizar a implantação 
dessa primeira planta heliotérmica no oeste do 
estado da Bahia. 

O engenheiro eletricista Giovani Natal dos 
Santos, do Departamento Corporativo de P&D, 
explica que atualmente o projeto encontra-se em 
fase de avaliação inicial. “Como se trata de um 
projeto estratégico da Aneel, ele foi submetido 
a uma avaliação inicial da agência reguladora. 
Temos a previsão de receber essa avaliação até 
o fim do mês de junho, de acordo com o crono-
grama estabelecido no edital da chamada estra-
tégica”, informa.

Entre os benefícios do projeto, Giovani enu-
mera a redução da dependência tecnológica do 
país no campo da heliotermia (proporcionando 
oportunidade de domínio do ciclo tecnológico); 
o fornecimento de subsídios para o aprimora-
mento ou a formulação de atos normativos que 
assegurem o funcionamento efetivo da geração 
heliotérmica; a proposta de aperfeiçoamentos 
regulatórios e/ou desonerações tributárias que 
favoreçam a viabilidade econômica da tecnolo-
gia; a expansão da matriz elétrica renovável e a 
construção de bancada de testes para ensaios 
óticos e térmicos de secção de calhas parabó-
licas na Universidade Federal de Pernambuco.

Planta piloto – A planta heliotérmica a ser insta-
lada no oeste da Bahia será associada a uma 
unidade industrial que está em fase de estudo 
de viabilidade. Giovani explica que a planta piloto 
pode vir a suprir totalmente ou de forma parcial 
a necessidade energética dessa unidade indus-
trial. A primeira planta heliotérmica do grupo 
deve produzir 8.815 MWht (megawatts hora tér-
micos) por ano. 

A energia solar é a forma mais abundante de energia 
disponível do mundo, mas também é uma das mais 
diluídas e intermitentes. É uma alternativa importante 
para a geração de eletricidade que oferece vanta-
gens econômicas e ecológicas: inesgotável, fonte de 
energia renovável e gratuita; geração de eletricidade 
livre de contaminantes gasosos; níveis de poluição 
aceitavelmente baixos quando complementada com 
combustíveis fósseis; reduzida necessidade de área 
quando comparada a outras fontes renováveis, isto 
é, impacto ambiental mínimo ao meio ambiente.

A conversão da energia solar em energia mecânica 
e/ou elétrica tem sido objeto de experiências por 
mais de um século. Em 1872 foi demonstrada uma 
imprensa acionada a vapor durante a Exposição 
de Paris, e, em 1913, um sistema de irrigação solar 
começou seu breve período de operação em Maadi, 
no Egito. Estes e outros desenvolvimentos utilizaram 
coletores concentradores que forneciam vapor para 
acionar estas máquinas. 

Durante o início dos anos 1980 foram construídas 
importantes plantas pilotos que operaram satisfato-
riamente, estabelecendo-se assim a viabilidade da 
tecnologia. Hoje, mais de 354 megawatts de eletri-
cidade são gerados através de plantas heliotérmicas 
comerciais nos Estados Unidos.

O Brasil é um país com elevado potencial para a 
implementação de plantas heliotérmicas, por causa 
das grandes áreas com disponibilidade de radiação 
solar e da proximidade do Equador. Energia solar 
em quantidade suficiente para uso em grande escala 
comercial é predominantemente disponível na área 
do Semiárido, localizada principalmente na Região 
Nordeste brasileira. Esta área apresenta as melho-
res condições climatológicas para a instalação de 
plantas térmicas solares, como: baixa nebulosidade, 
precipitação reduzida, baixa umidade, alta insolação 
e o mais alto nível de radiação solar direta disponível 
no Brasil. 
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O departamento de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
da Coelba desenvolveu um projeto de isolador polimérico 
que apresenta melhores características de comportamento 
elétrico em ambientes agressivos, com custo reduzido 
e maior flexibilidade para ser usado nas duas classes de 
Média Tensão MT: 15 kV e 34,5 kV. De acordo com um dos 
responsáveis, Mário José Costa Pinheiro, da Unidade de 
Programação e Controle da Manutenção da Subtransmissão 
da Coelba, o projeto foi desenvolvido em parceria com 
o Lactec e o Senai Cimatec. “O Lactec já havia realizado 
outros projetos relacionados a isoladores e o Cimatec tem 
experiência na área de formulação de polímeros, daí a esco-
lha das duas instituições”, acrescenta.

coelba testa 
isolador 
polimérico 
com melhores 
características 
em ambientes 
agressivos
por Yara Vasku 

Pinheiro explica que os isoladores, na rede elétrica, têm a 
finalidade de isolar um corpo condutor de outros corpos 
condutores ou não. Esses novos isoladores do projeto 
da Coelba são construídos por polímeros que são com-
postos químicos de elevada massa molecular e grandes 
cadeias. “Polímeros são macromoléculas formadas por 
unidades básicas, os monômeros. Os polímeros são 
vários monômeros interligados, formando uma longa 
cadeia que se repete. Existem polímeros naturais, como, 
por exemplo, DNA e RNA (ácido ribonucleico) presentes 
na maioria das células do corpo humano e na borracha 
retirada das seringueiras. Também existem os artificiais ou 
sintéticos, formados por reações de polimerização, exem-
plo: silicones, polietileno, policarbonato, nylon, vários tipos 
de plásticos”, explica Pinheiro.

Os isoladores poliméricos são recomendados na subs-
tituição a isoladores cerâmicos ou vítreos por apresen-
tarem expressivas vantagens como: bom desempenho 
sob contaminação em ambientes agressivos com polui-
ção salinas ou industrial (que é o principal motivo para o 
uso na Coelba), leveza e fácil instalação. “Atualmente, a 

Coelba utiliza isoladores híbridos – um mix de polímero e 
cerâmico – que têm apresentado os melhores resultados 
nestes ambientes, mas são caros. O isolador polimérico 
modular do P&D apresentou resultados elétricos melhores 
ou similares aos híbridos nas tensões testadas, e a preten-
são é que possam substituir o híbrido com custos menores 
quando produzidos em escala industrial”, informa Pinheiro.

O P&D está na segunda fase de continuidade do projeto, 
com aperfeiçoamento do produto. No momento, uma nova 
proposta de P&D está sendo configurada, visando à imple-
mentação de uma produção industrial limitada de 600 uni-
dades para teste de processos de industrialização e uso em 
instalações elétricas da Coelba e de outras distribuidoras 
do Grupo Neoenergia. O projeto tem previsão de 36 meses 
para a sua conclusão.

“Os direitos serão compartilhados entre a Coelba, Lactec e 
o parceiro industrial, sendo o isolador polimérico modular 
um produto deste P&D que pode ser aplicado nas distri-
buidoras do Grupo Neoenergia, bem como em qualquer 
distribuidora de energia elétrica nas classes de 15 e 34,5 
kV”, finaliza Pinheiro.
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solução simplEs E ECológiCa

A ONG Litro de Luz utiliza uma 

solução simples e ecológica para 

iluminar comunidades em áreas 

distantes das redes de energia elé-

trica. Inspirado na ideia do brasileiro 

Alfredo Moser, que usou garrafas 

plásticas com água e alvejante para 

iluminar a própria casa, o projeto da 

ONG usa esta técnica para mudar a 

vida de pessoas. 

Alocadas em pequenos buracos nos 

telhados, as garrafas recebem luz 

solar na parte superior e, por meio 

do efeito de refração, os raios se 

espalham e iluminam a parte interna 

do ambiente, equivalendo à clari-

dade de uma lâmpada de 60 watts, 

em média. Voltado à iluminação 

pública, a ONG trabalha com a lâm-

pada noturna, que conta com uma 

pequena placa solar anexada à gar-

rafa, permitindo a iluminação durante 

a noite. A economia gerada supera o 

seu custo em apenas três meses e 

ainda possibilita a redução de cerca 

de 250 kg na emissão anual de CO2.

Fonte: www.akatu.org.br

energia zero

Os edifícios “energia zero” – que 

geram toda a energia que conso-

mem, ou mais – estão agora mais 

perto de se transformar em realidade 

graças à viabilização de um conceito 

de energia solar longamente espe-

rado. Uma equipe da Austrália alcan-

çou a maior eficiência já registrada 

em células solares flexíveis não tóxi-

cas e com baixo custo de produção, 

que poderão ser usadas para enve-

lopar todo o edifício, transformando 

suas paredes em gigantescos pai-

néis solares.

Fonte: EcoD

grupo Chinês instalará 

FáBriCa de plaCas solares 

no rn

O Rio Grande do Norte contará em 

2016 com uma das primeiras indús-

trias do Brasil especializada na fabri-

cação de placas solares fotovoltai-

cas. Na manhã do dia 25/07/16 o 

vice-governador Fábio Dantas rece-

beu representantes da empresa Bras 

Solar para intermediar a concessão 

de incentivos fiscais e infraestrutura 

para viabilizar a instalação da indús-

tria no município de São José de 

Mipibu. A previsão é que a fábrica 

comece a operar em 2017.

Fonte: Portal N10

o telhado verde e a eFiCiênCia 

energétiCa

Desde o Egito antigo, ideia de telhado 

verde já vinha sendo desenvolvida, 

mas apenas em 1920 foi definido 

como conceito arquitetônico por Le 

Corbusier com seus terraços-jardins. 

O uso do telhado verde ajuda na redu-

ção do impacto das ilhas de calor 

muito presentes nos grandes centros 

urbanos, além de solucionar o pro-

blema da falta de áreas verdes, garan-

tindo ganho na qualidade ambiental e 

para a sociedade como um todo.

O telhado verde reduz a temperatura 

e aumenta a umidade relativa do ar no 

topo das edificações, proporcionando 

conforto térmico nestas e reduzindo a 

necessidade de uso de equipamentos 

elétricos para refrigeração (seja con-

dicionadores de arou ventiladores). 

Além disso, melhora a qualidade do 

ar e o escoamento pluvial dos gran-

des centros. O Museu Biesbosch, 

em Werkendam na Holanda, passou 

por uma reforma sustentável recen-

temente e, entre diversas ações, a 

instalação do telhado verde ajudou 

a amenizar a temperatura interna, 

melhorando a eficiência energética 

do edifício.

Fonte: EcoD
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