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 A 34ª edição do CINASE – Circuito 

Nacional do Setor Elétrico recebeu 

cerca de 1.000 pessoas durante os dias 

8 e 9 de maio, em Florianópolis, Santa 

Catarina. Comemorando seu décimo 

ano de existência e consolidado como o 

melhor evento itinerante do segmento, o 

CINASE contou com mais de 30 estandes 

de empresas nacionais e locais e mais de 

50 palestras que abordaram Smart Grid 

(Redes Inteligentes), Indústria 4.0, Internet 

das Coisas, entre outras inovações do 

setor, debatidas por especialistas da 

região e de todo o País. A resposta de 

todos os participantes foi unânime: o 

evento superou todas as expectativas em 

sua primeira edição de 2019.

 De acordo com Simone Vaiser, diretora 

da revista O Setor Elétrico e responsável 

pela coordenação da infraestrutura do 

evento, esta edição foi espetacular 

também na opinião dos patrocinadores e 

apoiadores. “Já conseguimos, inclusive, 

renovar as cotas de patrocínio para a 

O evento itinerante contou com mais de 30 expositores e debateu 
temas como Indústria 4.0, Smart Grid, além de conteúdos ligados à 

inovação em mais de 50 palestras
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realização do CINASE em outras regiões 

do País. A gerente de comunicação das 

Centrais Elétricas de Santa Catarina 

(Celesc), Lau Macarini, envolveu a 

concessionária em todo o programa do 

evento. Esteve presente na abertura 

e teve participação com palestras e 

debates em outras partes do congresso, 

além do trabalho de divulgação exemplar, 

abrangendo todas as divisões da Celesc”, 

afirmou.

 O CINASE já percorreu Santa Catarina, 

em Joinville, em 2011 e 2015, mas é a 

primeira vez na capital Florianópolis. O 

evento contou com o importantíssimo 

apoio de empresas e entidades ligadas 

ao setor elétrico regional, como Celesc, 

Eletrosul, Senge – SC – Sindicato 

dos Engenheiros de Santa Catarina, a 

Associação Catarinense de Engenheiros 

(ACE), todas as grandes universidades, 

entre elas a Udesc –  Universidade do 

Estado de Santa Catarina, entre outras, 

Engerey Painéis Elétricos e Reymaster 

Materiais Elétricos.

Programação

 Este CINASE contou com uma 

importante modificação em sua 

programação: novos temas e palestras 

inéditas dos especialistas do setor. 

Anteriormente, a concessionária só 

participava da abertura do evento, fazendo 

um panorama do setor na região. Agora, 

esteve presente em diversos painéis 

ao longo dos dois dias do evento, se 

aproximando ainda mais do público 

e tornando os temas do Congresso 

ainda mais dinâmicos. “O CINASE 

chega ao seu décimo ano de existência, 

percorrendo 15 cidades diferentes no 

auge do reconhecimento da indústria, 

que nos acompanha e que hoje enxerga 

esse modelo como um sucesso, não só 

por ser o maior, mas o melhor evento 

técnico itinerante. O congresso tem um 

propósito muito bem definido, misturando 

profundidade dos temas técnicos, 
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visibilidade e trabalho de divulgação total e 

diferenciado nas regiões por onde passa. 

Desde o ano passado, também levamos 

ao evento o “Prêmio O Setor Elétrico de 

Qualidade das Instalações Elétricas”, 

que agrega cada vez mais participantes. 

Tudo isso é o CINASE”, destacou Adolfo 

Vaiser, diretor da revista O Setor Elétrico e 

organizador do evento.

Agradecimentos e homenagens

 José Antônio Latrônico Filho, presidente 

da ABEE – Associação Brasileira de 

Engenheiros Elétricos de Santa Catarina, 

agradeceu à equipe do CINASE por 
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trazer o evento ao Estado e enfatizou 

sobre a importância da qualificação dos 

profissionais na nova era tecnológica, 

com a onda do ensino a distância (EAD). 

“Devemos reconhecer que é possível sim, 

termos EAD, mas devemos ter qualificação 

na parte técnica presencial. Formularemos 

uma proposta em nível nacional na área 

elétrica e definiremos o que deve ou não 

ser presencial. A qualificação profissional 

é um trabalho que empresas e entidades 

de classe devem se preocupar”, destacou.

 O diretor do CREA Santa Catarina, 

Evânio Ramos Nicoleit, também reforçou 

a importância de o CINASE ocorrer 

no Estado. “É uma honra acompanhar 

e participar desse evento de grande 

relevância para o setor. O CREA de 

Santa Catarina vem há mais de 60 

anos acompanhando os avanços do 

setor na região, que atrai cada vez mais 

investimentos, colocando o Estado em 

uma posição de excelência tecnológica”, 

disse. 

 O engenheiro Carlos Nakazima, 

da ACE – Associação Catarinense de 

Engenheiros ressaltou a importância da 

energia na vida das pessoas e também 

exaltou a participação da associação no 

CINASE.

Feedback dos participantes
 

 Na opinião dos participantes, o CINASE 

Florianópolis foi mais uma vez um sucesso. 

Para Celso Ternes Leal, os patrocinadores 

e os participantes com os quais conversou 

foram unânimes em dizer que o evento esteve 

sempre acima das expectativas, pois muitas 

novidades e diversas apresentações trouxeram 

valiosas informações. “Os profissionais 

de Santa Catarina tiveram a oportunidade 

de conversarem com os fabricantes e 

representantes da região; isso também foi 

muito proveitoso. Parabéns à equipe pelo 

grande sucesso do evento”, declarou.

 Segundo Rubipiara Cavalcante 

Fernandes, apoiador, o feedback dos 

participantes foi fantástico. “Parabéns pelo 

sucesso do evento! É muito gratificante 

ver o êxito pelo trabalho realizado. Os 

participantes chegaram a comentar que, 

devido à quantidade e relevância dos temas 

tratados, caberia mais um dia de congresso. 

Fica a sugestão. Muito obrigado pela 

oportunidade de ter participado!”, agradece.
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Inovação do setor elétrico e 
mercado fotovoltaico em pauta 
no CINASE SC

 A Celesc – Centrais Elétricas de Santa 

Catarina foi convidada a abrir o evento com Pablo 

Cupani Carena, diretor de GTD – Geração, 

Transmissão e Distribuição de Energia e novos 

negócios da concessionária, falando sobre 

inovação e investimentos da concessionária em 

GTD. Segundo ele, o carro chefe da Celesc é a 

distribuição e 92% da área de concessão estão 

no Estado de Santa Catarina.

 Do ponto de vista de inovação, um dos 

conceitos bastante válidos no setor é transformar 

novas ideias em resultados. De acordo com 

Cupani, a Celesc atua na melhoria da qualidade 

do serviço, na satisfação do consumidor, no 

atendimento às exigências regulatórias, na 

redução de custo operacional e na melhoria da 

segurança. A concessionária também investe 

em processos de sustentabilidade, tanto 

ambiental quanto corporativa. “Nos últimos oito 

anos, investimos R$ 3 bilhões na rede em novas 

subestações, ampliações, novos alimentadores, 

entre outros, uma média de R$ 390 milhões 

ao ano. Para 2019, o objetivo é injetar R$ 

530 milhões somente no sistema elétrico para 

que consiga dar vasão e atender à demanda 

crescente e requisitos de qualidade”, contou.

 Em Geração, Cupani afirmou que o foco é a 

ampliação de usinas mais antigas, como a Celso 

Ramos, na região Oeste, que operava com 5,6 

MW e será ampliada para mais 8,3 MW, e a usina 

em Blumenau que depende do licenciamento 

ambiental para finalizar o projeto. Hoje, opera com 

6,3 MW e a ideia é ampliar para 23 MW.

 Outro convidado na abertura do CINASE foi 

Mauro Passos, presidente do Instituto Ideal, que 

falou sobre o mercado de energia fotovoltaica (FV) 

no Brasil. “Este mercado ganhou conhecimento, 

legislação e investimento, crescendo a 50% ao 

ano, e crescerá mais. Hoje, o País já conta com 

quase quatro mil instaladores de painéis solares 

fotovoltaicos”, afirmou.

 Outras duas iniciativas importantes dentro 

do âmbito do Programa, explicou Passos, foram 

as criações do Selo Solar e do Fundo Solar. 

O primeiro é uma certificação concedida para 

empresas, instituições públicas e privadas e 

proprietários de edificações que consomem um 

valor mínimo anual de eletricidade vinda de fonte 

solar, lançado em parceria com a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Já 

a segunda, é fruto de uma parceria com a alemã 

GLS – Grüner Strom Label, que oferece apoio 

financeiro para instalar microgeradores FV com 

uma potência de até 5 kW. Também integra o 

América do Sol o projeto 50 telhados, executado 

em 25 cidades brasileiras por empresas do setor 

FV que foram responsáveis pela instalação de 

pelo menos 50 telhados FV (ou 100 kWp de 

potência) em cada município, até o final de 2015.

 A confiabilidade da geração fotovoltaica 

foi uma questão bastante trazida por Ricardo 

Ruther, diretor do Instituto Ideal e do Laboratório 

Fotovoltaico da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Segundo ele, a resolução 482 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 

que trata da compensação de energia para 

microgeração ou minigeração distribuída, sofreu 

revisão em 2015 e está em consulta pública 

para definir se a compensação de energia para 

os consumidores de energia solar FV terá um 

retorno de 0,72% do total de 1kW investido. 

“Não podemos deixar esse mercado morrer 

antes de pegar o embalo que precisa”, declarou.

 Conheça alguns outros assuntos que foram 

destaques no CINASE SC

Subestações digitais
 Com o avanço tecnológico, a digitalização 

e a automatização de subestações de média e 

baixa tensão são uma realidade. O setor atinge 

uma transformação significativa da forma como 

o usuário e o time de manutenção interagem, 

monitoram e operam suas instalações elétricas. 

Segundo Vinicius Rocha, Engenheiro de 

Aplicação ABB, as subestações digitais trazem 

uma série de benefícios, entre eles: aumento 

da previsibilidade de falhas, fornecimento de 

informações mais precisas e detalhadas para a 

engenharia e manutenção, conseguindo assim 

tomar decisões ou analisar históricos e eventos, 

gerenciamento móvel das subestações elétrica, 

entre outros. “Componentes elétricos, que 

tinham sua estrutura puramente mecânica, como 

disjuntores, se tornam autônomos e inteligentes 

e são capazes de antecipar algumas falhas no 

sistema elétrico, diagnosticar falhas, armazenar 

informações a longo prazo, conseguem se 

comunicar em redes de comunicação industriais 

e auto gerenciando sua vida útil”, destacou 

Rocha.

Indústria 4.0
 A WEG apresentou suas principais soluções 

da WEG Automação dentro da indústria 4.0. 

Entre elas, a Soft-starter SSW900, ideal para 

controle total da partida, parada e proteção de 

motores. A solução possui módulos plug-in 

para conectividade em redes Ethernet-based 

(Modbus-TCP, EtherNet/IP e PROFINET IO) e 

redes Fieldbus (CANopen, DeviceNet, Modbus-

RTU e Profibus-DP), além de comunicação por 

Bluetooth, permitindo programar, monitorar, fazer 

backup de parâmetros, salvar log de eventos e 

enviá-los por mensagem.

  Outra tecnologia é o WEG IoT Platform 

voltado para indústria, geração de energias 

e cidades inteligentes, permitindo gerenciar 

produtos, conectando serviços de análise 

de dados e armazenamento em nuvem. A 

WEG ainda desenvolveu o Smart Machine, 

especialmente para proporcionar controle total 

do processo e dos parâmetros de desempenho 

de máquinas, possibilitando o gerenciamento por 

meio de coleta e visualização online de dados; 

dashboards customizáveis para cada cliente; 

controle de performance e medição de OEE 

(Overall Equipment Effectiveness); determinação 

de planos de manutenção e rastreamento e 

monitoramento de máquina: localização, controle 

de falhas, correções e ajustes de programação e 

tempo de operação.

  Para Fábio Amaral, diretor da Engerey 

Painéis Elétricos, o evento surpreendeu pela 

qualidade do público visitante, tornando-se uma 

boa oportunidade de apresentar as soluções da 

empresa, como quadros elétricos, certificados, 

bancos de capacitores, quadros de tomadas, 

entre outros. “Como demonstração, levamos 

alguns painéis de nossa linha de modelos 

portáteis e padrões e que chamaram a atenção 

dos profissionais da área, como o QTCO 

(Quadro de Tomadas para Canteiro de Obras 

Compacto). Foi extremamente positiva a nossa 

participação no CINASE, ainda mais em Santa 

Catarina, que é para onde estamos expandindo 

ainda mais a nossa atuação”, comentou.

 Marco Stoppa, diretor da Reymaster 

Materiais Elétricos, também celebra a ocasião e 

conta que, participar de um evento do segmento 

elétrico como o CINASE, em Florianópolis, veio 

ao encontro dos objetivos comerciais da empresa 

na região de Santa Catarina. “Recentemente, 

abrimos uma unidade em Joinville, onde 

distribuímos materiais elétricos, de conectividade, 

mas, principalmente, de automação, como 

sensoriamento, monitoramento e manutenção 

preditiva. O Estado tem um setor industrial 

que vem evoluindo a cada dia, caracterizando 

a região como promissora para os negócios”, 

explicou.

Construção virtual em 3D
 O mercado está passando por uma quebra 

de paradigma com a metodologia BIM, que 

vem ganhando espaço e se consolidando 

na indústria da construção civil como uma 

ferramenta de inovação para todo o ciclo de vida 

da edificação. Iniciando pelo projeto, passando 

pela construção, manutenção e até a demolição, 

essa consolidação tem alcance mundial e agora 

também no Brasil. O tema foi abordado por 

Francisco de Assis Araujo Gonçalves Junior, da 

ALTO QI.

 Segundo o especialista, o BIM está 

baseado na construção virtual da edificação em 

3D, proporcionando a antecipação e resolução 

de problemas, trata-se de um modelo virtual 

rico em informações e que será utilizado em 

todo o ciclo da edificação do projeto, execução 

e operação. “Com o BIM é possível entregar 

projetos de maior qualidade e mais detalhados e 

compatibilizados, com uma relação de materiais 

para a geração de orçamentos mais assertivos”, 

destacou.

Revisão da NBR 5410
 A NBR 5410, que estipula as condições 

adequadas para o funcionamento usual e seguro 

das instalações elétricas de baixa tensão, é 

bastante complexa e passa por uma revisão 

detalhada. Segundo o especialista Paulo Barreto, 

o CINASE foi uma oportunidade de debater sobre 

as principais novidades discutidas na Comissão, 

responsável pela redação da norma.

 Para Roberto Krieger, convidado especial da 

ABEE SC para falar sobre a norma, a revisão, 

assim como todas as normas publicadas pela 

ABNT, deve levar em consideração aspectos 
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de segurança e funcionalidade de sua 

aplicação, sempre atentando para as inovações 

tecnológicas e desenvolvimentos na área da 

engenharia. 

Eficiência energética
 “A energia mais barata é aquela que não se 

consome”, afirmou o especialista Jose Starosta, 

indicando que não adianta iniciar um projeto 

de instalação elétrica sem pensar em eficiência 

energética.  Outra questão importante na 

hora de iniciar um projeto, segundo Starosta, 

é a inclusão de todas as ações de eficiência 

energética no plano de medição e verificação 

baseado no Protocolo Internacional de Medição 

e Verificação de Performance - PIMVP para que 

tragam confiabilidade nos resultados. 

 Dentro desse conceito, Starosta também 

citou alguns aspectos do ISO 50001, criado para 

auxiliar as empresas a usar a energia de maneira 

mais eficiente, através da implementação de um 

Sistema de Gestão de Energia. 

Debate
 Em debate entre especialistas sobre 

eficiência energética no CINASE, Leandro 

Silva, convidado da WEG Motores, reiterou que 

a eficiência energética deve ser considerada 

desde a fase de projeto e aquisição dos 

equipamentos. Segundo ele, há uma diretriz 

dominante sobre o custo dos projetos, que 

inclui os equipamentos e as instalações. Se 

foca muito a implantação e pouco a operação, 

em palavras simples, se compra o mais barato 

e basicamente não se consideram os custos 

operacionais. “Desta forma, se deixam de 

aproveitar muitas oportunidades, ou o que é pior, 

se criam problemas. Em eficiência energética, a 

simples avaliação na especificação / compra dos 

equipamentos do custo de energia ao longo da 

vida útil já permite evitar decisões desastrosas 

nas contas que serão pagas mensalmente por 

muitos anos”, salientou.

  Para Thiago Jeremias, convidado da Celesc, 

a eficiência energética vai além de sua viabilidade 

econômica, existe um bem comum relacionado 

a sustentabilidade que não é mensurada 

nessas análises. Existe o retorno aliado a marca 

de empresas sustentáveis, a satisfação de 

profissionais envolvidos em processos eficientes.

Redes subterrâneas 
 As redes subterrâneas de energia deixam o 

visual da cidade limpo, garantem maior segurança 

operacional, de risco de morte e contra eventos 

climáticos, trazendo mais eficiência para a rede 

de distribuição de energia. Mas por que o Brasil 

não investe em rede subterrânea? A grande 

questão, segundo Daniel Bento, diretor executivo 

da Baur do Brasil, é que quando se fala nesses 

investimentos, a pergunta sempre é: quem vai 

pagar a conta de um sistema caro como esse? 

Os benefícios de retorno são enormes, trazendo 

maior de produtividade e confiabilidade da 

rede. “Na Alemanha, por exemplo, para cada 

um alemão precisamos de cinco brasileiros. O 

DEC – Duração Equivalente de Interrupção por 

Unidade Consumidora médio do Brasil é de 18 

horas, enquanto na Alemanha é, 23 minutos. O 

FEC – e Frequência Equivalente de Interrupção 

por Unidade Consumidora no Brasil é de 11, na 

França 0,3 e isso impacta muito na produtividade 

e eficiência, explicou Bento.

 Dentro desse tema, Celso Ternes Leal, 

especialista em redes subterrâneas, afirmou que 

já deveria existir uma lei na Aneel de que todo 

novo empreendimento só poderia ser construído 

com rede subterrânea. “Os custos estão 

reduzindo com cabo polietileno e utilização do 

alumínio”, reforçou.

 Em Santa Catarina, a Celesc reforçou 

como tem investido em redes inteligentes. 

Segundo Rogério Benedicto, chefe da 

divisão de automação do sistema elétrico da 

concessionária, na região, a Celesc trabalha 

com o projeto Self Healing (Sistema para 

Reconfiguração Automática de Rede). Hoje, o 

Estado de Santa Catarina conta 174 religadores 

envolvidos nesses sistemas reiniciando mais de 

200 mil unidades consumidoras.

Sistema de Alerta de Tempestade 
A discussão sobre aterramento e proteção de 

áreas abertas volta à tona com a nova NBR 

5419, que trata da proteção de estruturas 

contra descargas atmosféricas. Segundo o 

especialista Jobson Modena, um dos principais 

pontos da NBR 5419 é a normalização do 

novo equipamento SAT – Sistema de Alerta 

de Tempestade que detecta a tempestade 

antecipadamente e dá condição de tomar 

medidas de precaução, minimizando risco em 

relação ao raio.

 Outro ponto enfatizado na nova norma é a 

categorização da forma de utilização do SAT. “A 

norma indica a forma correta de se proceder uma 

análise de risco, determinando quais são os tipos 

e categorias que podem ser utilizadas”, orientou.

Capacitação profissional
 A falta de mão de obra qualificada é um 

desafio quando se fala em energia fotovoltaica. 

Na visão de Juarez Guerra, diretor da Comissão 

GT Fotovoltaico (FV) da Associação Brasileira da 

Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), o governo 

precisa dar um passo à frente, caso contrário 

não haverá mão de obra suficiente, devido à 

velocidade cada vez maior de crescimento de 

FV. “Em 2040, a previsão é de que 32% da 

nossa matriz energética seja solar. Na geração, 

a parte de instalação é a que vai gerar mais 

emprego: entre 25 a 30 empregos direto para 

cada MW instalado. Não há dúvida de que tem 

muito emprego a vista, mas precisamos de 

capacitação”, comentou.

 Para Marco Aurélio Gianesini, chefe do 

Departamento de Planejamento do Sistema 

Elétrico, a Geração Distribuída focada na energia 

solar fotovoltaica traz diversos benefícios às redes 

de distribuição de energia, entre eles, baixo impacto 

ambiental, tempo reduzido de implantação, redução 

nas perdas dos sistemas de distribuição, redução 

de gases de efeito estufa, geração de empregos, 

diversificação da matriz energia e aumento da 

confiabilidade no atendimento.
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Celesc garante três premiações

 Na noite de realização da 4ª edição do 

Prêmio O Setor Elétrico de Qualidade das 

Instalações Elétricas 2019, realizado pela 

revista O Setor Elétrico durante a abertura 

do CINASE SC, no dia 8 de maio, dois 

engenheiros de Santa Catarina, que tiveram 

uma enorme contribuição no setor elétrico 

nacional, foram homenageados. O primeiro 

deles foi o engenheiro eletricista Hamilton 

Nazareno Ramos Schaefer. “Quando fazemos 

um trabalho, já existe uma realização interior, 

que aumenta cada vez mais quando recebemos 

de uma comunidade importante e organizada 

uma homenagem desse tipo. Estou realmente 

sensibilizado e agradeço ao Adolfo por essa 

oportunidade”, afirmou.

 O segundo homenageado foi o Engenheiro 

Geraldo Kindermann, autor de 10 livros 

publicados, três deles em espanhol, e 

atualmente professor da Unisul – Universidade 

do Sul de Santa Catarina. “A energia elétrica faz 

parte da natureza. A ciência da eletricidade tem 

apenas 250 anos de vida e hoje a humanidade 

usufrui de todos os dispositivos que criamos 

apenas nesse período. Mas a energia também 

deixou a sociedade apavorada pelo seu rápido 

desenvolvimento, principalmente nesta era 

digital. Talvez tudo que exista nesse mundo é 

uma forma de energia e se mostra em várias 

formas. Nós somos energia, mas o que é energia 

talvez nunca vamos descobrir. Agradeço a 

homenagem”, destacou.

 A Celesc foi premiada em três categorias 

no Prêmio OSE. No total, foram 18 projetos 

do Estado de Santa Catarina inscritos no 

prêmio, dividido em seis categorias: Instalações 

Elétricas Industriais e Comerciais, Energia 

Renovável, Pesquisa & Desenvolvimento, 

Projeto Luminotécnico, Inovação Tecnológica e 

Projeto do Ano. 

 A Celesc venceu nas categorias Pesquisa 

& Desenvolvimento e Prêmio OSE 2019 edição 

SC, com o Eletroposto Celesc “Abrindo um 

novo caminho”. A solução desenvolvida pela 

Fundação CERTI integra estações de recarga 

de veículos, sistemas de armazenamento de 

energia e uma plataforma de gerenciamento 

de eletropostos para aplicações no conceito 

de cidades inteligentes. Outra premiação 

aconteceu na categoria Energia Renovável, 

com o Projeto Bônus Fotovoltaico, com o 

objetivo de incentivar a geração residencial de 

energia solar, instalando sistemas completos de 

produção de energia solar fotovoltaica em até 

1.000 residências (casas). O projeto é parte do 

Programa Eficiência Energética Celesc, sendo 

operacionalizado pela ENGIE Geração de 

Energia Fotovoltaica e pretende beneficiar os 

participantes com bônus de 60% na aquisição 

a aquisição de um sistema fotovoltaico e cinco 

lâmpadas de LED.

 A Franzmann Engenharia e Consultoria 

também venceu duas categorias. Em 

Instalações Elétricas Industriais e Comerciais, 

a companhia garantiu o prêmio com o projeto 

de Viabilidade Técnica para implementação 

de Barramentos Blindados em Edifícios 

Residenciais, e em Inovação Tecnológica, 

com o projeto de Garantia de abandono em 

edificações de grandes alturas.

 Na categoria Projeto Luminotécnico, 

os vencedores foram Rodrigo dos Passos, 

engenheiro eletricista, e Luis Eduardo Palomino 

Bolivar, professor e engenheiro eletricista, com 

a medição real do consumo energético da carga 

atual da iluminação no bloco C da Universidade 

do Contestado – Campus Marcílio Dias, visando 

à substituição por lâmpadas LED. “Acreditamos 

que essa iniciativa incentivará os profissionais a 

respeitarem as normas técnicas e a proverem 

soluções cada vez mais sustentáveis e 

eficientes para as instalações brasileiras”, 

afirmou Adolfo Vaiser, diretor da revista O Setor 

Elétrico e organizador do CINASE.

 A divulgação do prêmio teve início em 

janeiro de 2019, com forte empenho das 

No total, foram 18 projetos inscritos para concorrer em seis categorias

OS PREMIADOS

Pesquisa & Desenvolvimento – Celesc 

Eletroposto Celesc “Abrindo um novo caminho”

Prêmio OSE 2019 edição SC – Celesc

Eletroposto Celesc “Abrindo um novo caminho”

Energia Renovável – Celesc

Projeto Bônus Fotovoltaico

Instalações Elétricas Industriais e Comerciais – 

Franzmann Engenharia e Consultoria 

Viabilidade Técnica para implementação de barramentos 

blindados em edifícios residenciais 

Inovação Tecnológica – Franzmann Engenharia e Consultoria

Garantia de abandono em edificações de grandes alturas

Projeto Luminotécnico – Rodrigo dos Passos, engenheiro eletricista, 

e Luis Eduardo Palomino Bolivar, professor e engenheiro eletricista

Medição real do consumo energético da carga atual da iluminação no 

bloco C da Universidade do Contestado – Campus Marcílio Dias, 

visando a substituição por lâmpadas LED.

associações e entidades da região de Santa 

Catarina. Os critérios de avaliação foram 

atribuídos por notas de um time formado pelos 

especialistas do CINASE, que avaliaram 12 

itens.  O resultado foi obtido através de média 

ponderada devido à especificidade e aplicação 

de cada trabalho. 

 O que disseram alguns dos ganhadores

Elton Pivato
 "O fato de poder participar do evento 

CINASE e ser premiado em duas categorias, 

Inovação Tecnológica e Projetos Elétricos, nos 

deixa muito feliz, afinal é o reconhecimento 

de muito trabalho e comprometimento com a 

Engenharia. Também motiva outros profissionais 

a promoverem soluções tecnológica cada 

vez mais sustentáveis e eficientes para o 

desenvolvimento da sociedade como um todo."

Rodrigo dos Passos 
"É com imensa satisfação e alegria que recebo 

o prêmio OSE de Qualidade nas Instalações 

Elétricas. É uma honra ser reconhecido com 

um dos melhores projetos do Estado de 

Santa Catarina. Esse reconhecimento é a 

demonstração de que estamos no caminho 

correto e de que o trabalho que estamos 

desenvolvendo está sendo bem executado. 

Mais do que isso, o Prêmio OSE de Qualidade 

nas Instalações Elétricas coroa um projeto 

que teve como objetivo demonstrar que 

com as tecnologias disponíveis no mercado 

é possível diminuir o consumo, mantendo 

ou melhorando a qualidade da iluminação. 

No caso da Revista "O Setor Elétrico" e o 

Evento "CINASE" em específico, são dos 

principais elos de comunicação do público 

e dos profissionais da área da Engenharia 

com o mercado e as novidades apresentadas 

por ele, o que engrandece ainda mais o meu 

orgulho em estar entre os premiados."

Sandro Levandoski
 "Ter o nosso trabalho reconhecido pelo 

mercado energético brasileiro demonstra que 

estamos no caminho certo e alinhados às 

principais tendências e inovações do setor, além 

de ser, também, uma excelente oportunidade 

para prestarmos conta à sociedade dos 

trabalhos realizados pela empresa.”


