


© Copyright 2012 Abradee - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica

1a Edição

ISBN: 





CONSELHO DIRETOR TITULAR 

Ana Maria Fernandes
Antonio Marcos Gavazzoni
Britaldo Pedrosa Soares
Carmem Campos
Danilo de Souza Dias
Firmino Ferreira Sampaio Neto 
Jose Alves de Melo Franco
José Carlos de Mattos
José Humberto Castro
Leonardo Lins de Albuquerque
Marcio Fernandes
Marcos Aurélio M. da Silva
Pedro Augusto do N. Neto
Rubem Cima
Rubem Fonseca Filho
Solange Ribeiro
Wilson Ferreira Junior

DIRETORIA 

Nelson Fonseca Leite 
Presidente 
Marco Delgado
Diretor 
Daniel Mendonça 
Diretor 

ABRADEE



SU
M

Á
RI

O
SU

M
Á

RI
O

SU
M

Á
RI

O
Homenagem   8
Apresentação  10
Sendi 1 Minas Gerais  12
1962: o ano que mudou o setor elétrico brasileiro  26
A fase áurea da distribuição  28
Sendi 2 Recife  32
Sendi 3 São Paulo  38
Sendi 4 Brasília  46
Os anos do milagre econômico  52
Sendi 5 Porto Alegre  56
Sendi, Codi, Abradee: três momentos históricos  62
Sendi 8 Curitiba  66
Mensagens  72
Os anos da democratização  74
Sendi 9 Salvador  78
Começa a era da internet  82
Sendi 11 Blumenau  86
Sendi 12 Recife  92
Sendi 13 São Paulo  98
Sendi 14 Foz do Iguaçu  104
Sustentabilidade e mudança  112
Sendi 15 Salvador  116
Sendi 16 Brasília  124
Sendi 17 Belo Horizonte  136
Sendi 18 Recife  148
Sendi 19 São Paulo  156
Rodeio  162
Centenário da CPFL - Uma pioneira grande 166
Memória 170
Sendi 20 Rio de Janeiro  172



8 50 Anos de Sendi

HOMENAGEMHOMENAGEM



Ronald Thadeu Ravedutti
Nasceu em 1950, em Santo Antônio da Platina. 

Casado com Tânia Mara Cestari Ravedutti, deixa os filhos 

Gustavo, Fernanda e Giovanna.

Ronald Thadeu Ravedutti era um homem único, singular. 

Em sua despedida, crianças do Lar Jesus Adolescente, 

que ele amparava entre outras instituições, 

cantaram em sua homenagem música sobre a amizade. 

Era sua mais celebrada qualidade.

Na véspera de sua morte em acidente, na volta do XIX Sendi de São Paulo, 

havia participado do Rodeio dos Eletricistas, 

em demonstração de perícia de difícil execução. 

A Copel ganhou o primeiro e o segundo lugares. 

Poucos sabiam que o eletricista perfeito era o presidente da Copel.

Um dos coordenadores, que o conhecia e o viu emocionado, 

propôs entrevistá-lo ao final da demonstração. 

E ouviu: 

“Filho, não vim aqui para falar. 
Vim para demonstrar a importância 
desses profissionais que estão diariamente na rua 
e que precisam de toda tecnologia 
para o dia a dia de trabalho. 
Deixa meus técnicos falarem, eles é quem conhece o processo.”

Ronald Thadeu Ravedutti era um homem plural.

Ronald Thadeu Ravedutti 

formou-se em Ciências 

Econômicas em 1975 pela 

Fundação de Estudos Sociais 

do Paraná e especializou-se 

em finanças, administração e 

economia em diversos cursos 

em instituições do país e do 

exterior. 

Iniciou sua longa carreira 

na Copel aos 21 anos. Foi 

gerente de divisões e assistente 

de diretoria. A partir de 

1994, assumiu as Diretorias 

Financeira e de Relações com o 

Mercado, Finanças e Relações 

com Investidores, Gestão 

Corporativa e Distribuição.

Em 2010 foi eleito Presidente 

da Copel pelo Conselho de 

Administração. 
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É uma grande satisfação, para mim, na 
qualidade de Presidente da Abradee, a 
Associação Brasileira de Distribuidores de 
Energia Elétrica, entregar a público um livro 
que comemora os 50 anos do Seminário 
Nacional de Distribuição de Energia 
Elétrica. É uma satisfação porque esse é 
um momento histórico do desenvolvimento 
do país, no qual o setor elétrico encontra-
se consolidado, com indicadores de 
desempenho de algumas empresas em 
igualdade com os melhores do mundo. 
E, ao mesmo tempo, a Abradee, também, 
vive um momento histórico, representado 
por seu redirecionamento estratégico, no 
ano passado, procurando definir um papel 
mais estratégico para a Associação e mais 
condizente com os desafios que o setor 
vive atualmente.

A Abradee está preparada para fazer que 
essa evolução continue. Para isso, é preciso 
que haja sustentabilidade, que é, então, 
a palavra do momento, no momento que 
marca o cinquentenário do Sendi. É uma 
coincidência interessante – quando se lembra 
que as empresas mais antigas do país estão 
completando cem anos – porque essa nova 
orientação da Abradee já vai aparecer nesta 
reunião do Sendi, nos trabalhos técnicos, 
nos debates, dando, como deu no passado, 
contribuição valiosa para a participação do 
setor elétrico na consolidação do país como 
grande potência mundial. 

O espírito de iniciativa e o entusiasmo dos 
participantes do Sendi em buscar solução 
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para os muitos desafios dos últimos 
cinquenta anos são, sem dúvida, o registro 
mais importante contido no livro que agora 
se publica. E assim nos serve de inspiração 
e estímulo na conquista dos caminhos 
novos para o setor e para repensar o 
próprio conceito de sustentabilidade. Para 
mostrar à sociedade que a distribuição 
de energia é um serviço de risco e 
exige destreza e investimento em capital 
humano e tecnológico. 

Assim como precisa responder à pressão 
da população para ter acesso à eletricidade 
– como serviço indissociável da 
contemporaneidade. Temos consciência 
disso pelo êxito obtido com o Programa 
Luz para Todos na universalização da 
distribuição – tirando milhões de pessoas 
da escuridão nos últimos poucos anos. 
Então, se, hoje, o norte da Abradee é a 
sustentabilidade, não é apenas da busca 
da eficiência técnica que se trata, mas 
também de articulação institucional e de 
regulação. 

Outro aspecto instigante que o livro do 
cinquentenário do Sendi traz à nossa 
reflexão são os momentos históricos 
anteriores, nesses cem anos, ou pouco 
mais, que as companhias do setor 
elétrico estão completando agora. É 
interessante mencionar, por exemplo, 
a atitude de empreendedores como 
Bernardo Mascarenhas, que fez, em 1888, 
a usina Marmelos Zero para alimentar 
uma fábrica de tecidos que ele tinha 

construído, em Juiz de Fora (MG). E como 
a fábrica funcionava apenas durante o 
dia, ele entrou com um projeto para usar 
a energia que ficava sobrando à noite, na 
iluminação da cidade. Foi uma iniciativa 
vitoriosa, porque é quando Juiz de Fora 
torna-se a primeira cidade da América 
Latina a ter iluminação pública.

O setor elétrico passou, depois disso, 
por uma série de fases, cuja descrição 
não cabe fazer aqui. Mas o aspecto 
para o qual eu acredito que vale a pena 
chamar atenção – nessa modesta reflexão 
histórica que o cinquentenário do Sendi 
nos dá a oportunidade de fazer – é que ela 
revela, com muita clareza, a importância 
do planejamento de longo prazo para a 
evolução bem-sucedida do setor elétrico 
brasileiro. Um desenvolvimento no qual 
os desafios que se colocam à nossa 
frente possam ser enfrentados com a 
determinação, o desprendimento e a 
criatividade que vemos ao longo de toda 
a história do Sendi. Essa é a mensagem 
que esperamos deixar registrada no livro 
do seu cinquentenário.

Se o passado nos inspira, o futuro nos 
desafia na busca de um setor elétrico cada 
vez mais capaz de cumprir sua missão 
de levar conforto aos lares brasileiros, 
com ações pautadas na sustentabilidade 
econômica, ambiental e social.

Nelson Fonseca Leite
Presidente da Abradee
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Sendi 1 Minas gerais
A idéia de um seminário em 1962 que reunisse em Belo Horizonte alguns 
profissionais e empresas da área da distribuição de energia elétrica resultou 
de uma notável conjunção de fatores. 

Pouco antes, havia sido formada a Eletrobrás, com a reunião de algumas 
empresas de estados do país que buscavam alavancar o desenvolvimento 
com a criação da infraestrutura para expansão do suprimento da energia 
essencial à instalação de empresas e ao processo de urbanização que se 
acelerava. Ao mesmo tempo, a eletrificação rural entrava na pauta dos temas 
urgentes, tanto quanto a iluminação pública. A Eletrobrás passou a adquirir 
pequenas empresas que forneciam luz, na maior parte dos casos, para uma 
cidade apenas, e tinham um sistema de distribuição precário, isso quando 
tinham luz, de tensão oscilante, sujeita a apagões.

Outra questão era a constituição de um cenário de padrões e normas que 
iriam concorrer para essa expansão com economia e maiores eficiência e 
eficácia. Necessário lembrar que nem mesmo as tensões eram sujeitas a 
padrões gerais, e as normas para construção, materiais, métodos e processos 
variavam bastante pelo país afora ao sabor de iniciativas nem sempre voltadas 
a bases estritamente profissionais.

Temas novos iam se interpondo no meio dos trabalhos novos e de rotina. 
O alto preço do cobre levou a tentativas de uso de cabos de alumínio, bem 
mais barato e acessível, mas ainda carregado de incógnitas e problemas. 
A necessidade de formação de pessoal de distribuição em todos os níveis 
também se impunha entre os temas relevantes que deviam encontrar 
soluções rápidas, dada a quase inexistência de cursos profissionalizantes de 
nível médio e até mesmo em universidades.

A iniciativa
Partiu da empresa estadual de energia elétrica de Minas Gerais, Cemig, e do 
Instituto de Eletrotécnica da Escola de Engenharia da Universidade de 

1962
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Minas Gerais (IEEEUMG) a iniciativa de congregar pela primeira vez alguns 
profissionais e empresas do país,que tinham papel de relevo na distribuição, para 
diálogo e convergência de conhecimentos, tendo em vista o estabelecimento 
de um clima de práticas de troca de experiências e colaboração. Destaque-se 
que muitas empresas ocupavam-se não raro, ao mesmo tempo, de geração, 
transmissão e distribuição, caso da própria Cemig. 

O cenário era favorável, dada a opinião generalizada, ao menos entre os 
profissionais de empresas do poder público, sobre a importância da eletricidade 
para o desenvolvimento do país e o predomínio dessas empresas, tendência 
que viria a se fortalecer na construção do sistema nacional de produção, 
transmissão e distribuição de energia elétrica. Nem sempre o clima era de 
colaboração. O engenheiro aposentado Romeu Arantes expõe: 

Reunião da Comissão de 
Emprego de Condutores 
de Alumínio em Redes de 
Distribuição

Naquela época as empresas que tinham porte, Light São Paulo e Light Rio, 
eram fechadas. Só para dar um exemplo, em 1965, eu estava estudando ainda, 
fiz estágio na Light, e a Light não permitia que se levasse nada. Você estagiava 
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Da parte da Cemig, dois engenheiros formados no Instituto Eletrotécnico de 
Itajubá (posteriormente Escola Federal de Engenharia e atual Universidade 
Federal), José Condurú Pinto Marques e José Gabino Jr., entabularam 
contatos com algumas empresas, estatais, estaduais e particulares, com 
vistas a uma reunião técnica a ser realizada em Belo Horizonte. Agiam em 
conjunto com professores do IEEEUMG. 

O grupo organizador do seminário, batizado de I Seminário Nacional de 
Distribuição de Energia Elétrica, foi composto por João Camilo Penna, 
Condurú e Gabino, pela Cemig, e pelos professores Moacyr Duval de Andrade 
e Hélio Ribeiro da Silva, pelo IEEEUMG. Entre os oito conselheiros gerais, pela 
Eletrobrás, o seu presidente, Paulo Richer, e o engenheiro Antônio Aureliano 
Chaves de Mendonça, também formado no IEI. 

lá, via tudo, mas se quisesse tirar uma fotocópia não podia. Bem diferente da 
Cemig, que vendia o padrão Cemig. Eu queria levar tudo da Light. Eu podia 
ficar lá, copiar tudo na mão para levar, mas copiar com máquina, não. 

Quando fui para a Copel, a empresa já estava mergulhada numa grande 
mudança. Naquele tempo o pessoal estava preocupado com padrão, coisas bem 
elementares: desenho, etc. Hoje as coisas estão mais equacionadas, naquele 
tempo havia obras e equipamentos que eram super, hiperdimensionados. 
Porque a Light ganhava no investimento. O poste e o cimento, quanto maior o 
valor, maior o capital da empresa, maior a remuneração do investimento. Então 
o padrão Light era exagerado, coisa de doido, e aí estava entrando a Cemig 
com o seu padrãozinho racional, porem ainda meio copiado do americano. 

As cruzetas de madeira tinham o comprimento de 2,44 m, era cópia. Em 1967 
a Copel, novinha na praça, entra com um padrão bom para competir com a 
Cemig, no sentido de ter tudo disponível e escrito. Vejam bem, para trás o 
setor era fechado muito em si, Light e Eletropaulo; Cemig e Copel vieram com 
o pensamento de fazer e disponibilizar para todo mundo. 

19621962
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A presença do IE de Itajubá
Vale anotar, nessa altura, as razões do papel de relevância que era atribuído 
na época aos engenheiros formados no Instituto Eletrotécnico da cidade 
mineira de Itajubá entre as funções-chave das empresas de eletricidade. 
Originalmente Instituto Eletrotécnico e Mecânico, o IEI, fundado em 
1913, foi a primeira escola de eletricidade de toda a América Latina, o que 
significa que se adiantou a centros muito maiores e mais dinâmicos como 
São Paulo e Rio, Buenos Aires, Cidade do México, Lima, Santiago e outras. 
À sua frente esteve o educador Theodomiro Carneiro Santiago, que, após 
viagem à Europa, EUA e Canadá, trouxe consigo alguns pioneiros do ensino 
da eletricidade naquelas regiões.

Mas o grande diferencial do IEI não foi apenas o pioneirismo do ensino de 
matéria inovadora e de grande perspectiva de crescimento em todo o mundo. 
O programa de ensino do IEI nos seus primórdios mostra a importância 
atribuída por Theodomiro à prática de oficinas e laboratórios, que superava 
em carga horária o tempo das aulas ditas teóricas.

Outro diferencial do IEI foi a amplitude do conhecimento técnico ensinado 
aos alunos. À época do I Sendi, o currículo da escola incluía eletricidade, 
mecânica, astronomia, estradas, topografia, etc., e ao final do curso, no quinto 
ano, os alunos desenvolviam um projeto completo de uma usina hidrelétrica. 

Ou seja, os engenheiros formados no IEI eram detentores de conhecimentos 
teóricos amplos e de práticas que os habilitavam ao desempenho da profissão 
em campos variados. Isso transparece nas palavras de Romeu Arantes, 
ao explicar numa frase curta porque, nos primeiros tempos de Brasília, a 
Companhia de Eletricidade de Brasília, CEB, tinha 21 engenheiros formados 
no IEI no seu quadro de 23 profissionais: “O engenheiro de Itajubá não era 
teórico, era um fazedor, enfiava a mão na massa junto com os técnicos.” 

Pa
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A voz dos pioneiros 
José Condurú Pinto Marques é conhecido pelas opiniões desabridas e 
sinceras e pelo tom forte e incisivo que imprime a suas palavras. Ninguém 
melhor que ele, junto com José Gabino Jr, para expor os porquês da sua 
iniciativa em propor a realização da primeira reunião ampla de profissionais de 
distribuição de energia elétricada história da engenharia brasileira, o I Sendi, e 
alguns detalhes da organização do programa de debates. 

19621962

Nesta época, em termos de padronização de distribuição, havia o grupo 
Caeeb, formado com o acordo de 13 empresas no Rio de Janeiro, muito 
fechado, não se abriu pra ninguém, era até proibido imitar o padrão. Eles já 
dominavam de norte a sul do país. Esse era o retrato. [...]

Quando voltei da França, começamos a desenhar, a colocar tudo no papel, 
mas sempre com este espírito: “Nós vamos colocar aquilo que nós fazemos, 
não vamos inventar nada”, para, a partir disso, questionar, e não só ficar 
querendo criar coisas. Então eu e ele sentávamos um ao lado do outro com 
o papel e dávamos para os desenhistas. O padrão vivo ficava ali do lado, 
para que não houvesse dúvidas. Depois vinha a etapa do questionamento, 
e foi aí que se deu a origem do I Seminário, a promoção do Seminário foi 
feita para que houvesse o questionamento.”Vamos agora, então, mudar 
alguma coisa, tem de haver algo escrito (esse negócio de mudar na cabeça 
não dá não). 

A discussão ficou por nossa conta, não havia uma diretriz por parte dos 
outros; saímos, fomos para o Rio, São Paulo, convidar as empresas, o 
Gabino coletando tudo; e imprimi tudo. Nessa época, era padrão de material, 
instalações de distribuição, tínhamos uma área de medidores... Feito como? 
Feito na rua, não tinha essa história de laboratório, não; na rua, fazendo 
medição, mudando, colocando negocinho embaixo, com ou sem aquilo, 
aberto ou fechado, não sei o quê, de maneira bem prática. Um seminário, eu 
diria, feijão-com-arroz. Aprender o feijão-com-arroz, para depois sairmos 
para outras coisas e questionar.
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A adoção de padrões em termos nacionais nunca foi uma viagem amena em 
meio a colaborações e trocas de favores. Havia um consórcio de 13 empresas 
particulares, congregadas em torno da Caeeb, que dominava o ramo e proibia 
cópias de seus padrões. Condurú relata a disseminação dos primeiros padrões 
após o I Sendi:

A reunião ficou por isso mesmo; a Cemig iria se incumbir de tudo. Então é 
isso, a Cemig vai fazer... Aí nós pegamos o nosso e adicionamos algumas 
coisas para dar flexibilidade, respeitando, por exemplo, o Nordeste. Quando 
ficou pronto, fui até o Paulo Sá, da ABNT, no Rio de Janeiro, e ele ficou 
encantado, queria tornar aquilo o padrão nacional. A Eletrobrás estava 
começando, e fomos, Paulo Sá e eu, conversar com Paulo Richer, que disse: 
“A Eletrobrás apóia a normatização.” Paulo Richer veio à Cemig, pediu para 
que colocássemos os símbolos da ABNT, da Cemig e da Eletrobrás. E aí 
saíram as normas P45, P46.

Gabino: “Mas aí começou a acontecer um problema: você vendia energia para 
a cidade, o prefeito não pagava... e como é que você corta uma cidade? De 
fato, a idéia inicial não previa a atividade de distribuição. Uma curiosidade: 
um belo dia encontrei, em Três Marias, a cópia de um bilhete com a letra de 

Depois daquilo, ficou independente da Caeeb; quem tinha alguma coisa eram 
Rio, São Paulo e Caeeb, e a Cemig querendo se impor, causando algum 
ciúme, porque eu tenho esse jeitão assim meio agressivo. Então éramos eu 
e Gabino, eu mais na parte de ação, e ele, de coordenação. Na parte de 
iluminação era o professor Vinícius.

José gabino Jr. trabalhava junto com Condurú em busca das normas e 
padrões que iriam facilitar os trabalhos, tanto das empresas de distribuição, 
quanto dos fabricantes de materiais. A Cemig foi criada originalmente como 
empresa de produção e transmissão de eletricidade, e foi conduzida para a 
área de distribuição pela própria força dos fatos.
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Juscelino: ‘Esteves, estou decidido a criar uma holding para cuidar da energia 
elétrica’. Ali estava o primeiro sinal para a criação da Cemig, que, de fato, não 
foi criada para cuidar de distribuição. A necessidade levou a empresa a essa 
atividade. [...]

A seguir, comecei a definir os padrões, sempre perguntando, observando, 
tentando acertar. Foi um trabalho muito bom, desenvolvido com uma equipe 
pequena, mas altamente motivada. Naturalmente, nada teria sido feito se eu 
não tivesse recebido uma cobertura total do Condurú, que era meu supervisor 
naquela ocasião. O enfoque sempre foi bastante prático. Por exemplo: qual a 
resistência de tal madeira? Não sabemos? Vamos quebrar umas 20 postes e 
descobrir. Dessa forma foram estabelecidos os padrões.

Sobre o I Sendi, Gabino teceu comentários interessantes, reproduzidos a seguir.

É importante ressaltar que o I Seminário foi importante demais, porque vimos 
o que existia e criamos confiança no que estávamos fazendo. A Eletrobrás 
foi oficializada durante a organização do I Seminário. Nós estávamos com o 
programa equacionado e nos disseram: “A Eletrobrás foi oficializada. E então?” 
Então, teremos que mexer na composição da mesa porque a Eletrobrás tem 
que estar lá, e foi o que dissemos. E assim foi. 

O I Seminário foi um passo muito importante. Acho, também, que muitos tiveram 
medo dos padrões, sem motivo. Um padrão nunca deve ser estabelecido para 
amarrar. Ele deve ser algo que sirva de referência, algo que concorra para 
melhorar as instalações e, ao mesmo tempo, consiga torná-las mais baratas. 

O I Seminário teve uma grande repercussão e a Chesf, de Recife, apresentou-
se como candidata para patrocinar o seguinte. Lembro-me, com satisfação 
pessoal, de que, 15 dias antes da abertura do Seminário, o pessoal do Recife 
telefonou à Cemig: “Manda o Gabino para cá, que estamos precisando!.”

Não sei se o que vou falar pode ser útil nos atuais Seminários, mas no primeiro 
foi um fator-chave para o sucesso do encontro. Fizemos o seguinte: todas as 
comissões tinham que escolher um relator; todo relator tinha a obrigação de 
apontar entre três e cinco sugestões sobre o assunto. Tais sugestões, após 
discussão do grupo, deveriam gerar, pelo menos, duas ou três recomendações. 

19621962
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Coordenador Comissão de Iluminação Pública no I Sendi, o prof. Vinicius de 
Araújo Moreira, do IEEEUMG, é citado por Gabino com veemência: “E outra 
questão que foi enfrentada aqui foi a iluminação. Naquela época, a iluminação 
pública era uma vergonha. E o que tirou a vergonha da iluminação foi o 
trabalho realizado sob a batuta do prof. Vinicius.”

O prof. Vinicius explica: 

Com isso, tive oportunidade de conhecer esta turma da Cemig. Em 1962 nós 
estávamos no I Sendi, eu estava junto porque a Escola de Engenharia cedeu 
as instalações; naquele tempo, era diretor Mário Werneck, e o diretor do 
Instituto de Eletrotécnica era Moacir Durval Andrade. Hoje, no local, funciona 
o Centro de Cultura da Universidade. Lá aconteceu o I Seminário patrocinado 
pela Cemig, com o co-patrocínio e apoio do Instituto de Eletrotécnica. 

No I Sendi, elaborei e apresentei um trabalho sobre lâmpadas e luminárias para 
iluminação pública. Esse trabalho foi mais ou menos provocado pelas visitas 

Com isso, o Seminário teve que dar frutos, mesmo que alguns deles pudessem 
ser equivocados. Discussões muito longas costumam gerar algumas idéias 
sem sentido ou não aproveitáveis. Forçando um pouco, as pessoas acabam se 
tornando mais objetivas. 

Um fator muito favorável ao nosso trabalho era a necessidade de referências e 
de parâmetros, numa fase em que o crescimento da distribuição era enorme. 
Em determinado ano, a Cemig assumiu cento e tantas novas localidades... 
Como enfrentar um problema desses, com diversos empreiteiros trabalhando, 
sem normas bem definidas? 

Outra luta, ligada à padronização e que achei fantástica, foi a da utilização dos 
cabos de alumínio. Ninguém tinha experiência no assunto e o cobre estava cada 
vez mais escasso e mais caro. Tivemos que correr atrás dos conhecimentos 
necessários e, muitas vezes, experimentar soluções ainda não consagradas. 
Um desafio e tanto!
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Abertura e encerramento
A abertura do I Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (que só 
veio a ser chamado Sendi no VIII, realizado em Curitiba em 1980) contou com 
as presenças do governador José de Magalhães Pinto, e dos engenheiros 
Paulo Richer, presidente da Eletrobrás; Antônio Aureliano Chaves de 
Mendonça, diretor da Eletrobrás; Celso Mello de Azevedo, presidente da 
Cemig; cons. Mário Canto de Oliveira, do DAG (sic); Hélio Ribeiro da Silva, do 
IEEEUMG; toda a Diretoria da Cemig; os participantes do seminário; técnicos 
e empregados da Cemig.

Celso Mello de Azevedo abriu a sessão e discursou, sendo seguido na palavra 
por Paulo Richer, prof. Hélio Ribeiro da Silva em nome do IEEEUMG. A sessão 
foi encerrada com uma alocução de improviso do governador Magalhães 
Pinto, em que destacou que seus antecessores haviam cuidado da produção 
de energia, cabendo a ele a tarefa de distribuição.

A sessão plenária de encerramento deu-se na manhã de 28 de julho. O diretor 
técnico da Cemig, engenheiro João Camilo Penna, indicou o presidente da 
Eletrobrás para conduzir a reunião. Foram distribuídos os relatórios finais das 
comissões e as folhas de votação sobre as recomendações, com a decisão de 
que votos contrários fossem registrados também, por escrito, junto com as 
conclusões e recomendações. 

Por aclamação, aprovou-se proposta da Chesf de realizar o II Sendi em Recife. 
A recomendação de formação de comissão para apresentar, em prazo de seis 
meses, projeto definitivo de padrão de entradas de instalações consumidoras 
não encontrou unanimidade, razão pela qual resolveu-se constituir a comissão 
no II Sendi. Após a entrega dos certificados de participação, foram encerrados 

de Condurú à França. Com a pequena experiência que tive de laboratório, 
consegui montar um laboratório de medições na escola de engenharia. 
Quando tive aula de física, vi que havia um laboratório sucateado lá. Então, 
quando estava lecionando, peguei aquele material e montei o laboratório, que 
passou a funcionar.

19621962
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os trabalhos do I Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Não 
consta que tivesse havido continuidade ou almoço.

Reproduzem-se a seguir alguns dados sobre o I Seminário Nacional de 
Distribuição de Energia Elétrica, como foram publicados no volume 1 da série 
A Mão e a Luz:

Apresentação
Ao apresentar esta separata do I Seminário Nacional de Distribuição de 
Energia Elétrica, a Eletrobrás, que participou do certame, tem a satisfação 
de colocar ao alcance dos interessados valiosa documentação a respeito de 
assunto da maior importância para o desenvolvimento do País, no campo da 
energia elétrica.

Todas as teses em debate foram tratadas com a profundidade compatível com 
os objetivos do Seminário. Assim, o que foi realizado representa, sem dúvida, 
um primeiro passo no longo caminho que temos a percorrer.

Embora o assunto constitua, desde muito, objeto de cogitações por parte de 
quantos se esforçam pela solução dos grandes problemas relacionados com 
a distribuição de energia elétrica, foi a empresa Centrais Elétricas de Minas 
Gerais S. A. – Cemig a principal artífice da realização de um seminário reunindo 
representantes das principais empresas existentes no País. Instituída em 11 
de julho de 1962, a Eletrobrás apenas começava suas atividades no momento 
em quase se realizava o I Seminário Nacional de Distribuição de Energia 
Elétrica. Mesmo assim, dando apoio ao certame, a Diretoria da Sociedade 
quis, antes de tudo, demonstrar o seu empenho em colaborar com todas as 
iniciativas que concorram para o amplo desenvolvimento técnico de que o 
País necessita, na área de sua especialidade.

Foi também com esse propósito que, recentemente, não obstante as 
solicitações urgentes de sua instalação e estruturação, se aplicou a Eletrobrás 
a estudar o convênio a ser estabelecido com a Escola de Engenharia da 
Universidade de Minas Gerais, para criação do Curso de Sistemas Elétricos, 
no Instituto de Eletrotécnica, destinado ao preparo de técnicos especializados 
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em sistemas elétricos, e que deverá iniciar-se no primeiro semestre do 
próximo ano.

A presente separata, visando à mais ampla divulgação dos resultados do I 
Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, faz parte, pois, de um 
programa a que a Empresa se dedica no sentido de cooperar para o conhecimento 
dos problemas relativos à energia elétrica no Brasil, para busca de soluções 
adequadas e a formação de profissionais de elevado nível nesse setor.

Estas as razões por que a Eletrobrás oferece aos interessados este trabalho, 
na certeza de que ele se enquadra nos objetivos da Empresa.

Eng. Paulo Richer
Presidente da Eletrobrás

I Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica

Sumário do Relatório Final da Eletrobrás

Introdução

Dados Gerais Ilustrativos

Trabalhos especiais

Alumínio nas Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Prof. Jerzy Lepecki, do IEEEUMG

Formação de Pessoal Técnico de Nível Superior para Distribuição de Energia Elétrica

Prof. Hélio Ribeiro da Silva, do IEEEUMG

Lâmpadas e Luminárias para Iluminação Pública

Prof. Vinícius de Araújo Moreira, do IEEEUMG

Postes de Madeira

Eng. Radenko Gorkic, da São Paulo Light

Emprego de Condutores de Alumínio em Redes de Distribuição

Eng. Cláudio Gillet Soares, da São Paulo Light

Formação de Pessoal Técnico para Distribuição

Eng. Emer de Biaggi, da São Paulo Light

Estudo sobre o Emprego de Condutores de Alumínio em Redes de Distribuição

Eng. João Canellas Pires de Mello, da Chesf

Eletrificação Rural

Engs. Amaury Alves Menezes e Antônio Ferreira de Bragança Filho, da Chesf
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Padronização da Tensão

Eng. Amaury Alves Menezes, da Chesf

Algumas Considerações sobre Eletrificação Rural

Eng. Luiz Cláudio de Almeida Magalhães, da Ermig

Tensão Secundária de Utilização – Situação Atual dos Estados Unidos e Canadá – 

Comparação com o Brasil

Eng.João Camilo Penna, da Cemig

Componentes Básicos para Estudo Econômico de Eletrificação dos Municípios

Econs. Afrânio Amaral e José Gonçalves Santos Júnior, da Cemig

Problemas de Formação de Pessoal – Pessoal Técnico para Distribuição

Eng. Luiz Figueiredo Cabral, da Cemig

O Problema de Postes em Distribuição

Engs. José Condurú Pinto Marques e José Gabino Júnior, da Cemig

A CEMIG e o Emprego de Condutores de Alumínio em Distribuição 

Engs, José Condurú Pinto Marques e José Gabino Júnior, da Cemig

Tensão Secundária

Eng. José Gabino Jr.

Sessão Plenária de Instalação

O Instituto de Eletrotécnica da Escola de Engenharia da UMG

Relatórios Finais das Comissões

Folha de Apuração

Sessão Plenária Final

Justificativas de Voto Contrário

INTRODUÇÃO

Sob o patrocínio das Centrais Elétricas de Minas Gerais, S.A. - Cemig – e 
com valiosa colaboração especial do Instituto de Eletrotécnica da Escola de 
Engenharia da Universidade de Minas Gerais, realizou-se em Belo Horizonte, 
de 23 a 28 de julho de 1962, o I Seminário Nacional de Distribuição de 
Energia Elétrica.

DO OBJETIVO

O principal objetivo do I Seminário Nacional de Distribuição de Energia 
Elétrica foi um intercâmbio de dados e de idéias sobre problemas técnicos de 
distribuição, visando à redução de custos e melhoria de qualidade. Constituiu, 

Sob o patrocínio das Centrais Elétricas de Minas Gerais, S.A. - Cemig – e 
com valiosa colaboração especial do Instituto de Eletrotécnica da Escola de 
Engenharia da Universidade de Minas Gerais, realizou-se em Belo Horizonte, 
de 23 a 28 de julho de 1962, o I Seminário Nacional de Distribuição de 

O principal objetivo do I Seminário Nacional de Distribuição de Energia 
Elétrica foi um intercâmbio de dados e de idéias sobre problemas técnicos de 
distribuição, visando à redução de custos e melhoria de qualidade. Constituiu, 
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além disso, uma oportunidade para o contato entre profissionais da mesma 
especialidade. Pretendeu o Seminário, mostrando aos diversos participantes 
uma visão panorâmica atual das tendências gerais relativas aos problemas 
de distribuição de energia elétrica, possibilitar a fixação de rumos e diretrizes 
básicas de caráter nacional.

DA ORgANIZAÇÃO

Foi estabelecido pela Cemig, de acordo com as diversas entidades convidadas, 
um temário. Com exceção do item DIVERSOS do temário, cada tema foi 
relatado, preliminarmente, por uma das entidades participantes. Cada relator 
presidiu, durante o Seminário, uma comissão que estudou o assunto e redigiu 
um Relatório Final, contendo CONCLUSÕES e RECOMENDAÇÕES.

As comissões foram constituídas de comum acordo com os diversos 
participantes, levando-se em conta o interesse geral do Seminário. Tanto nas 
comissões, como nas sessões plenárias, todos os assuntos sujeitos a votação 
foram decididos considerando-se apenas um voto por entidade representada, 
independentemente do número de representantes presentes.

Além dos membros das comissões foram escolhidos, entre as pessoas 
inscritas, conselheiros gerais e observadores, ambos com acesso aos 
trabalhos de qualquer comissão.

Os conselheiros gerais participaram dos trabalhos com direito a voto; os 
observadores, sem direito a voto, votando excepcionalmente apenas os 
Relatórios Finais das comissões.

O grupo organizador do Seminário foi composto pelos Srs. Engs. João Camilo 
Penna, José Condurú Pinto Marques, José Gabino Júnior, da Cemig, e pelos 
Profs. Moacyr Duval de Andrade e Hélio Ribeiro da Silva, do Instituto de 
Eletrotécnica da Escola de Engenharia da U.M.G.

19621962

uma visão panorâmica atual das tendências gerais relativas aos problemas 
de distribuição de energia elétrica, possibilitar a fixação de rumos e diretrizes 
básicas de caráter nacional.

DA ORgANIZAÇÃO

Foi estabelecido pela Cemig, de acordo com as diversas entidades convidadas, 
um temário. Com exceção do item DIVERSOS do temário, cada tema foi 
relatado, preliminarmente, por uma das entidades participantes. Cada relator 
presidiu, durante o Seminário, uma comissão que estudou o assunto e redigiu 
um Relatório Final, contendo CONCLUSÕES e RECOMENDAÇÕES.

As comissões foram constituídas de comum acordo com os diversos 
participantes, levando-se em conta o interesse geral do Seminário. Tanto nas 
comissões, como nas sessões plenárias, todos os assuntos sujeitos a votação 
foram decididos considerando-se apenas um voto por entidade representada, 
independentemente do número de representantes presentes.

Além dos membros das comissões foram escolhidos, entre as pessoas 
inscritas, conselheiros gerais e observadores, ambos com acesso aos 
trabalhos de qualquer comissão.

Os conselheiros gerais participaram dos trabalhos com direito a voto; os 
observadores, sem direito a voto, votando excepcionalmente apenas os 
Relatórios Finais das comissões.

O grupo organizador do Seminário foi composto pelos Srs. Engs. João Camilo 
Penna, José Condurú Pinto Marques, José Gabino Júnior, da Cemig, e pelos 
Profs. Moacyr Duval de Andrade e Hélio Ribeiro da Silva, do Instituto de 
Eletrotécnica da Escola de Engenharia da U.M.G.

Foram as seguintes as Comissões 
do Seminário:

Comissão de Padronização de Tensão

Presidente: João Canellas Pires de Mello 

– Chesf

Comissão de Emprego de Condutores 

de Alumínio em Redes de Distribuição

Presidente: Cláudio Gillet Soares – São 

Paulo Light

Comissão de Postes de Madeira, 

Concreto e Metálicos

Presidente: Maurício Duchesne – Rio Light

Comissão de Iluminação Pública

Presidente: Vinícius de Araújo Moreira – 

IEEEUMG

Comissão de Eletrificação Rural

Presidente: Luiz Cláudio de Almeida 

Magalhães – Ermig

Comissão de Formação de Pessoal 

Técnico para Distribuição

Presidente: Luiz Figueiredo Cabral – Cemig

Comissão de uniformização de 

Métodos, Visando ao Estabelecimento 

de uma Norma Brasileira de 

Distribuição Elétrica e à Padronização 

de Materiais

Presidente: Carlos Ferraz de Faria – Caeeb

Comissão de Instalações Consumidoras

Presidente: José M. Brito de Carvalho – 

Uselpa
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Depoimento do engenheiro José Augusto de Souza Sarmento sobre o 
I Sendi

Comecei a trabalhar em janeiro e o trabalho era o seguinte: no dia 30 de junho 
a norma da Cemig sobre subestações de consumidores deveria estar pronta 
para o I Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Começamos 
a trabalhar; Milton me ajudou muito; eu não tinha carro, o que havia era o 
carro-correio, que levava todo mundo. Ali pelas sete da noite, o Milton me 
pegava e me levava para a Cidade Industrial, onde ficávamos até dez e meia 
da noite, e depois voltávamos para casa; no dia seguinte, era a mesma coisa. 
O desenhista ficava lá todo dia, até meia noite, tocando o trabalho. 

O mais interessante era que os normógrafos eram umas pecinhas de plástico 
comuns, com os recortes com letras e números. Se fosse para normografar 
a lista de material e todos os desenhos, não iríamos terminar nunca. Então 
apelamos para um colega que trabalhava na seção de serviço de campo, o 
Nélio Batista, que tinha uma letra boa; fizemos um teste com a sua letra e foi 
ótimo, e ele deixou de ser eletrotécnico para ser assistente de desenhista. E 
tudo foi feito a mão. 

A parte escrita era feita num papel chamado oxalídeo: batia-se a máquina 
naquela folha para depois se fazer a cópia. E aí, aos trancos e barrancos, tudo 
ficou pronto, mas ainda faltava montar as normas. Eram muitos exemplares, 
não havia gráfica para ajudar, e eu me perguntei: “Como vamos fazer?” 

E aconteceu o mutirão. Todo mundo parou de fazer seus serviços para 
dedicar-se a dobrar desenhos, porque os desenho eram em A3, era preciso 
furar, dobrar, encadernar... Montaram-se aquelas pilhas de documentos para 
enviar, e aí faltavam uns três ou quatro dias. Fui levar um exemplar para o dr. 
Condurú, para ouvir que eu não ia perder o emprego... 

E assim se deu minha participação inicial no I Seminário e meu primeiro 
trabalho na Cemig. Conseguiaté perder uns cabelos até que tudo ficasse 
pronto, e esses cabelos, nunca mais recuperei.
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1962: o ano que mudou 
o setor elétrico brasileiro
Ao analisar a história do setor elétrico brasileiro, podemos afirmar que 
o ano de 1962 foi marcado por uma profunda transformação, graças ao 
nascimento de duas instituições fundamentais para o setor. Uma delas é a 
Eletrobrás, maior holding de geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica da América Latina e uma das maiores do mundo na geração de 
energia limpa. Empresa que tenho o privilégio de presidir, no momento em 
que ela assume o instigante desafio de ser, até 2020, o maior conglomerado 
empresarial de energia limpa do mundo. Nesses 50 anos, a Eletrobrás 
deu sua contribuição inequívoca à expansão e ao desenvolvimento do 
setor elétrico nacional, garantindo o atendimento à demanda brasileira e 
fornecendo um dos insumos básicos que permitiram o progresso alcançado 
por nosso país nas últimas décadas.

Outra instituição, que também completa 50 anos em 2012, foi fundamental para 
esse crescimento do setor. Trata-se do Seminário Nacional de Distribuição de 
Energia Elétrica (Sendi), cuja vigésima edição será realizada no Rio de Janeiro. 
Ao promover a troca de experiências e desafios enfrentados pelas empresas 
concessionárias desse serviço público vital, o Seminário se consolidou como 
fórum qualificado de debate, atraindo palestrantes nacionais e internacionais. 
Se todas as áreas do setor elétrico são essenciais, aquela que é a mais 
sensível, por lidar com as pessoas, é a área de distribuição. Por isso, esse 
debate é ainda mais importante, para que o setor possa prestar um serviço 
cada vez melhor de distribuição de energia elétrica para todos os brasileiros. 

A Eletrobrás parabeniza a todos que fazem e fizeram o Sendi por essa marca 
de meio século de conhecimento acumulado e serviços prestados ao Brasil, e 
sente um grande orgulho por fazer parte desta história.

José da Costa Carvalho Neto
Presidente da Eletrobrás
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O Brasil chegou ao final dos 

anos 1950 movido por um 

entusiasmo incomum – cuja 

memória, meio século mais 

tarde, e mesmo depois de 

muitas transformações, 

aqui e no resto do mundo, 

ainda aperta o peito de 

orgulho. Havia uma música 

nova – a Bossa Nova –, 

uma alegria nova no futebol 

– o campeonato mundial na 

Suécia –, e a expectativa 

de uma nova capital – 

Brasília, que era inédita 

até como concepção, 

propriamente, de cidade. 

Foi nesses “anos dourados” 

– conforme a expressão 

sintética, redonda usada 

pelo escritor Gilberto Braga 

para caracterizar esse 

período extraordinário – 

que um pequeno grupo 

de profissionais começou 

a pensar no desafio de 

iluminar o Brasil por inteiro.

A eletricidade, 

naturalmente, não era 

novidade no país. Ela 

havia sido implantada 

no Brasil praticamente 

ao mesmo tempo que 

em outros países, desde 

as últimas décadas do 

século 19, evoluindo 

rapidamente, desde 

então, e disseminando-se 

por praticamente todo o 

território nacional. Mas, 

da mesma forma que o 

resto do país, a energia 

elétrica estava ganhando 

uma dimensão nova, na 

década de 1950. A começar 

pelo desenvolvimento 

econômico, que vinha, 

nos anos anteriores, 

abandonando a ênfase 

histórica nos bens de 

consumo imediato, e 

ampliando a produção de 

máquinas, equipamentos 

e materiais essenciais, 

especialmente aço, cimento 

e produtos químicos. Do 

lado do consumo, estavam 

surgindo os carros e 

a gama completa dos 

eletrodomésticos – ou 

seja, os componentes 

simbólicos por excelência 

dos anos dourados. 

Mas se a população 

conhecia largamente os 

nomes públicos da época 

– Tom Jobim, Vinícius de 

Moraes e João Gilberto, na 

música; Pelé e Garrincha, 

no gramado; ou mesmo 

do presidente Juscelino 

Kubitschek, na política –, 

quase não tinha notícia 

dos profissionais dos 

fios, dos postes e dos 

transformadores. Vale 

dizer, dos engenheiros que 

arregaçaram as mangas 

e reinventaram, nos anos 

seguintes, o sistema 

nacional de eletricidade, 

de modo a garantir, em 

escala sem precedente, o 

suprimento de energia para 

os toca-discos, televisores, 

geladeiras, assim como para 

as fábricas de automóveis, 

de aço e de cimento, 

características da nova 

indústria nacional. 

A fase áurea da distribuição

conhecia largamente os 

nomes públicos da época 

– Tom Jobim, Vinícius de 

Moraes e João Gilberto, na 

 e Garrincha, 

no gramado; ou mesmo 

do presidente Juscelino 

Kubitschek, na política –, 

quase não tinha notícia 

dos profissionais dos 

fios, dos postes e dos 

transformadores. Vale 
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A produção industrial, no início dos anos 1960 havia dado um salto de 80%, em um 

prazo relativamente curto, e estava crescendo ao ritmo de 8% ao ano. Entre 1961 e 1968, 

a taxa média de expansão foi superior a 5% ao ano, elevando a renda nacional ao nível 

mais alto da história brasileira, até então.

Do ponto de vista dos profissionais do setor elétrico, tal como aparece no registro 

histórico, o desafio consistia em criar uma padronização comum aos diversos sistemas 

em uso no país àquela época, dependendo da região ou das empresas envolvidas. A 

solução, idealmente, deveria conciliar não apenas os aspectos estritamente técnicos – 

como os valores de voltagem ou de frequência –, como também os custos das mudanças 

necessárias. A equação mais difícil, rememoram os engenheiros, era a que contrapunha 

os padrões da Light, já com longa tradição nos mercados da região Sudeste, aos padrões 

das demais regiões do país. 

O crescimento da produção de energia elétrica, que vinha acompanhando de perto o 

movimento da indústria, mexeu com o imaginário nacional com a conclusão, em 1963, da 

hidrelétrica de Furnas, cujo vasto reservatório, estendendo-se por 34 municípios do 

estado de Minas Gerais, ficou conhecido à época como o “Mar de Minas.” Uma iniciativa 

do governo federal, Furnas criou um lago artificial que combinava a descarga do Rio 

Grande com a de outros rios de cursos próximos.
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Diversas outras hidrelétricas estavam sendo 

construídas ou tinham sido concluídas, nesse 

período. Um registro excelente, publicado em 

2003 pelo Centro de Memória da Eletricidade 

no Brasil, destacou, por exemplo, as usinas de 

Itutinga e de Três Marias, em Minas Gerais, 

a de Salto grande e Euclides da Cunha, em 

São Paulo, e a da Canastra, no Rio Grande do 

Sul, que também inaugurou a termelétrica de 

Candiota. A capacidade instalada das usinas 

brasileiras, em 1950, era de 1 900 MW.

Além da ampliação da produção energética, o 

Centro de Memória da Eletricidade mencionava 

também, como uma evolução relevante do 

período, a reorganização do sistema elétrico, 

apoiado em planos estaduais de eletrificação. 

Surgiram assim, importantes empresas 

estaduais em Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa 

Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, 

Goiás, Amapá, Maranhão, Sergipe, Alagoas e Rio 

Grande do Norte.”Ao final do período”, escreve a 

historiadora Maria Letícia Correa, autora daquele 

levantamento histórico, “configurou-se radical 

alteração do setor de energia elétrica brasileiro.”

A mudança mais importante, de acordo com 

a pesquisadora, foi que as empresas federais 

e estaduais ganharam peso considerável na 

geração de eletricidade, no Brasil. Elas passaram 

de pouco mais de 5% para 31% da produção de 

energia, o que levou a uma maior diversificação 

do mercado, tendo em vista que, até 1950, 

apenas uma empresa – a norte-americana Light 

– respondia por 52% do parque gerador do país. 
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Em 1962 apenas um terço
dos domicílios brasileiros
tinha iluminação elétrica.

DOMICÍLIOS BRASILEIROS COM ENERGIA ELÉTRICA

3,7

32,9

67,4

A fase áurea da distribuição
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A produção de energia cresceu 

velozmente, durante todo esse período, 

chegando ao final dos anos 1960 a uma 

capacidade quase dez vezes maior do 

que no início da década anterior. E, com 

ela, cresceu também a distribuição da 

eletricidade ao consumidor final – isto é, a 

área sobre a qual vinham debruçando-se 

os engenheiros eletricistas ao longo de 

todo esse período. 

Da forma como esses profissionais 

reconstituem agora esse trabalho, os anos 

1960 foram a “fase áurea” da distribuição 

de energia elétrica no Brasil. Pode-se 

avaliar o desenvolvimento da distribuição, 

a título de ilustração, pelo desempenho 

de uma das grandes empresas do ramo, 

a Cemig (Centrais Elétricas de Minas 

Gerais). Partindo de 150 mil clientes 

finais, em 1961, a empresa ampliou 

regularmente seu atendimento para 

chegar ao seu milionésimo consumidor 

em 1976.

Evolução semelhante havia ocorrido nas 

outras regiões do país. Os números mais 

altos, naturalmente, eram os dos estados 

mais populosos, como Minas e São Paulo, 

nos quais a Cesp (Centrais Elétricas de 

São Paulo) concorria com a Cemig bem 

de perto. Mas a rede de distribuição, 

gradualmente, chegou à maioria dos 

lares brasileiros, ao menos nas áreas 

urbanas – que, por sua vez, passaram a 

concentrar a maioria da população.



Sendi 50 Anos32

Sendi 2 Recife
Conforme decisão da plenária do I Sendi, de Belo Horizonte, em atendimento 
a solicitação de representantes da Centrais Elétricas do São Francisco, Chesf, 
o II Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica foi realizado em 
Recife. A presença da Chesf num seminário de distribuição de energia elétrica 
desde seu início é explicada pelo engenheiro Mário Santos, futuro diretor da 
Eletrobrás e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e que trabalhou 
durante muitos anos na Chesf desde 1962. Mário Santos relata: 

1964

A Chesf conviveu com a distribuição. Porque, ao contrário do que ocorreu 
em Furnas e na Eletrosul e Eletronorte, Eletrosul é um exemplo, em que 
chegaram depois em relação às empresas que já existiam, Cemig, Copel, Cesp, 
Cerj, com os nomes de hoje e com outros nomes, mas as empresas que 
existiam chegaram para complementar e fazer a grande conexão, a geração 
e o transporte, o negócio. Mas as empresas já estavam instaladas, já tinham 
tradição, o grupo Light, etc. No caso do Nordeste, a Chesf praticamente fez 
também muita distribuição. 

Nos anos de 1977, 1978, definiu-se que o governo federal deveria fazer só o 
suprimento e a Chesf então foi orientada, digamos, determinada a transferir 
seus ativos de distribuição, eram 170 subestações na época, para com isso se 
fundarem as empresas estaduais. Daí as empresas municipais ou de capitais, 
como as da Bahia, onde havia duas ou três empresas, como em Pernambuco...
foram criadas as grandes empresas estaduais de hoje, como a Celg, a Coelba, 
essas empresas eram conjuntos de empresas, e essas empresas, então, 
dentro de cada estado, foram fundidas, e, ao serem fundidas, inicialmente 
se organizaram e começaram a operar os próprios ativos das empresas 
municipais locais, para depois, com uma certa maturidade, receberam as 170 
subestações da Chesf. 

E quando se conseguia trocar o transformador, e fazer voltar a luz naquela 
cidade, a gente era abraçado, beijado, feito o que hoje se faz com jogador 
de futebol brasileiro no Haiti. A gente via isso, é emocionante. Daí a minha 
dificuldade de entender energia como uma commodity. Não tem paga. Como 
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Paralelos
De modo similar ao que havia ocorrido com o I Sendi, o II Sendi de Recife foi 
organizado com patrocínio da Eletrobrás (além da própria Chesf e da Sudene, 
para Recife), e com a colaboração da Escola de Engenharia da Universidade 
do Recife. Com base em diversos depoimentos colhidos para os dois volumes 
de A Mão e a Luz, editados simultaneamente aos Sendi XVI, da CEB Brasília, 
e XVII, da Cemig Minas Gerais, anota-se que o ensino de distribuição chegou 
tarde à escola no Brasil, após as disciplinas de produção e transmissão já 
estarem consolidadas. Assim, muitos dos engenheiros antigos envolvidos 
na construção dos sistemas de distribuição não haviam participado de aulas 
teóricas nem de práticas sobre o tema durante sua vida acadêmica. 

Dessa forma, a presença de universidades junto com o Sendi desde seus 
primórdios pode ser vista também como genuíno interesse da Academia em 
integrar-se ao movimento nacional da construção do sistema de distribuição 
de eletricidade do país. No I Sendi funcionou a Comissão de Formação de 
Pessoal Técnico para Distribuição, e no II, a Comissão de Formação de 
Pessoal, dirigida por Alfredo de Melo, da Sudene. Havia iniciativas de formação 
e treinamento, mas eram episódicas, e partiam principalmente das próprias 
empresas. Destaque-se também a presença, entre as comissões de temas 
técnicos, no Recife, da Comissão de Aspectos Econômicos da Distribuição de 
Eletricidade, conduzida por José Angelo Augusto Casagrande, da Chesf.

Presenças e trabalhos
A importância da realização do Sendi pode ser avaliada pela presença do 
ministro das Minas e Energia, engenheiro Mauro Thibau, que presidiu a sessão 

eu, muitos viveram isso. Muitos colegas viveram isso, e têm essa sensação 
da importância desse momento. Por isso me toca muito essa idéia de vocês 
registrarem o Sendi. No fundo, é o que Paulo falou, vocês não estão registrando 
o Sendi, mas sim a história do setor, num capítulo tão mais importante que é 
a distribuição, que é a que chega à casa de cada um de nós.

teóricas nem de práticas sobre o tema durante sua vida acadêmica. 

Dessa forma, a presença de universidades junto com o Sendi desde seus 
primórdios pode ser vista também como genuíno interesse da Academia em 
integrar-se ao movimento nacional da construção do sistema de distribuição 
de eletricidade do país. No I Sendi funcionou a Comissão de Formação de 
Pessoal Técnico para Distribuição, e no II, a Comissão de Formação de 
Pessoal, dirigida por Alfredo de Melo, da Sudene. Havia iniciativas de formação 
e treinamento, mas eram episódicas, e partiam principalmente das próprias 
empresas. Destaque-se também a presença, entre as comissões de temas 
técnicos, no Recife, da Comissão de Aspectos Econômicos da Distribuição de 
Eletricidade, conduzida por José Angelo Augusto Casagrande, da Chesf.

A importância da realização do Sendi pode ser avaliada pela presença do 
ministro das Minas e Energia, engenheiro Mauro Thibau, que presidiu a sessão 
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solene de instalação, seguida de coquetel, dia 20 de julho de 1964, realizada 
no Clube Português. Abriu a sessão o secretário executivo do II Sendi, Marcílio 
Lina Reinaux, que a seguir passou a palavra ao sr. Murilo Paraíso, secretário 
de Viação e Obras Públicas do Estado de Pernambuco e que representava o 
governador. O secretário foi seguido pelo presidente da Chesf, sr. Apolônio 
Jorge de Faria Soares, que falou em nome de sua empresa e também da 
Eletrobrás e da Sudene. Na ocasião, afirmou o ministro Mauro Thibau: 

Funcionamento 
O II Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica foi organizado por. 
Ernani da Mota Rezende e Oldegar Vieira, profs. da Universidade do Recife, 
Roberto Browne, da Eletrobrás, João Canelas e Marcílio Reinaux, da Chesf, 
e José Bolsay T. de Mello, da Sudene. Participaram mais de 50 entidades, a 
maioria de caráter basicamente técnico. Entre as outras, citam-se: Comissão 
de Desenvolvimento de Pernambuco, Companhia de Transportes Urbanos, 

O Brasil precisa nos próximos anos, de duplicar o potencial energético. Para 
isso se faz necessário os recursos da ordem de três trilhões de cruzeiros, 
neles incluindo, pelo menos um trilhão para atendimento das necessidades 
e expansão da distribuição da energia elétrica em todo o território brasileiro. 
Pare enfrentar um programa financeiro tão vultoso o governo conta mobilizar 
recursos tão inflacionários, como sejam, financiamentos externos e o 
reinvestimento dos lucros e reservas. Para isso é necessário termos coragem 
de eliminar o subsídio de preços nos serviços públicos e obter pagamento 
pontual de todos os consumidores, sejam eles particulares ou poderes públicos.

Referindo-se especialmente ao II Seminário Nacional de Distribuição de Energia 
Elétrica, que no momento o Ministro presidia os trabalhos de instalação, disse 
ele: ‘Isto é uma evidência do interesse do governo pelos assuntos de energia 
elétrica em geral e da distribuição em particular. Este seminário especialmente, 
adquiriu cunho bem particular, por sua realização ocorrer no Nordeste, embora 
sendo ele de âmbito nacional, área na qual as atenções do governos e mantêm 
cada vez mais fortalecidas.’

19641964
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Comissão do Vale do São Francisco, Comissão Interestadual da Bacia Paraná 
Uruguai, Societé Anonyme Du Gaz. 

O caráter eminentemente técnico dos trabalhos do II Sendi pode ser visto no 
esquema de organização e funcionamento, já estabelecido em Belo Horizonte, 
principalmente por inspiração do engenheiro José Gabino Jr., que coordenou 
o I Sendi junto com o engenheiro José Condurú Pinto Marques. No II Sendi, 
Gabino coordenou a Comissão de Iluminação Pública. Ele relata que, 15 dias 
antes do início, telefonaram do Recife para a Cemig e disseram: “Manda o 
Gabino pra cá, que estamos precisando.” 

Formavam-se comissões, que discutiam os temas atribuídos e entregavam 
seus relatórios finais, com no mínimo três recomendações obrigatoriamente. 
As conclusões eram votadas com um voto por entidade, independentemente 
do número de representantes de cada uma. Os votos contrários e as 
discordâncias eram manifestados por escrito e registrados junto com as 
conclusões e recomendações. Gabino expõe:

Foram seis dias de seminário, com quatro dias plenos de trabalho e atividades; 
o primeiro foi reservado à instalação e coquetel, e o último, dedicado aos 
relatos das doze comissões, após o que ocorreuo almoço de encerramento. 
As sessões eram iniciadas às 8h30 e encerradas às 22 horas, com as pausas 
para refeições de praxe. Curiosamente, o local da constituição das comissões, 
salão nobre da Escola de Engenharia, situava-se na rua do Hospício. Havia 
também tempo para atividades sociais. 

Não sei se o que vou falar pode ser útil nos atuais Seminários, mas no 
primeiro foi um fator-chave para o sucesso do encontro. Fizemos o seguinte: 
todas as comissões tinham que escolher um relator; todo relator tinha a 
obrigação de apontar entre três e cinco sugestões sobre o assunto. Tais 
sugestões, após discussão do grupo, deveriam gerar, pelo menos, duas ou 
três recomendações. Com isso, o Seminário teve que dar frutos, mesmo que 
alguns deles pudessem ser equivocados. Discussões muito longas costumam 
gerar algumas ideias sem sentido ou não aproveitáveis. Forçando um pouco, 
as pessoas acabam se tornando mais objetivas.
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Uma presença a ser registrada é a de empresas do ramo, que promoviam 
exposições, sorteios e distribuíam brindes, entre outras atividades paralelas. 
O engenheiro Paulo Victor Rada de Rezende relata:

Os trabalhos, palestras e atividades podem ser vistos no programa a seguir.

DIA 19 – DOMINgO

20 horas – Sessão solene inaugural de instalação do 

Seminário e inscrição dos participantes. 

Local – Clube Português.

Após o encerramento foi oferecido um coquetel aos 

presentes. 

DIA 20 – SEgUNDA-FEIRA 

8 às 8,30 horas – Continuação da inscrição do 

Seminário, na Secretaria Geral. 

Local – Salão térreo da Escola de Engenharia.

8,30 às 9,30 horas – Notícia sobre o I Seminário. 

9,30 às 10,30 horas – Constituição das Comissões que 

discutiram os diversos assuntos do Temário. 

Local - Salão térreo da Escola de Engenharia à rua 

do Hospício. 

10,45 às 11,45 horas – Instalação das Comissões e 

início dos trabalhos. 

14,15 às 18 horas- Continuação dos trabalhos das 

Comissões. 

20 às 22 horas – Palestra a cargo da Sudene. 

DIA 21 – TERÇA-FEIRA 

8 às 12 horas – Continuação dos trabalhos das 

Comissões. 

15 às 18 horas – Continuação dos trabalhos das 

Comissões. 

20 às 22 horas – Continuação dos trabalhos das 

Comissões. 

DIA 22 - QUARTA-FEIRA 

8 às 11 horas – Continuação dos trabalhos das 

Comissões. 

11,15 às 16 horas – Visita à cidade industrial com 

almoço no local. 

20 às 22 horas – Palestra a cargo da Chesf. 

Em relação aos Seminários de Distribuição, quero registrar que participei do 
primeiro, em 1962 em Belo Horizonte, e participei do segundo, que ocorreu 
em Recife em 1964. Fato pitoresco daquele momento foi que havia uma 
interação entre as empresas de distribuição e os tradicionais fornecedores 
de equipamentos e materiais elétricos, que aproveitavam, já naquela época, 
o seminário para divulgar os seus produtos. A Asea Elétrica sorteou, como 
fizeram outras empresas, um brinde que era o melhor entre todos. No final do 
sorteio ficamos Cândido Raimundo Mendes Pinto, que também era do DFL, e 
eu. Eu fui sorteado e ganhei uma viagem Recife - New York, passagem aérea 
no valor de 527 dólares, que eu aproveitei muito bem. Eu fiz essa viagem em 
seguida, no ano de 1964. 

19641964
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DIA 23 - QUINTA-FEIRA 

8 às 12 horas – Conclusão dos trabalhos das Comissões com entrega à Secretaria 

Geral, de seus relatórios finais. 

14 às 18 horas – Visita à Olinda. 

20 às 22 horas – Palestra a cargo da Eletrobrás 

DIA 24 - SEXTA-FEIRA 

6,30 horas – Partida para Paulo Afonso e regresso à tarde. 

DIA 25 – SÁBADO 

8 às 12 horas – Reunião especial para apresentação das conclusões e votação das 

recomendações dos relatórios finais das Comissões. 

12 horas – Encerramento solene dos trabalhos 

13 horas – Almoço de despedida. 

TEMAS

Alguns dos temas presentes no I Sendi continuaram na pauta do II; entre 
outros, destacam-se, além de formação de pessoal, condutores de alumínio, 
regulação e padronização de tensão, distribuição subterrânea, iluminação 
pública. Um tema presente, que praticamente foi a raison d’être do I Sendi, 
também comparece no II: trata-se de normas e padrões.

A relação de participantes das comissões e de trabalhos especiais e o 
temário do II Sendi são vistos a seguir, retirados dos anais do seminário 
elaborados pela Eletrobrás.

COMISSÕES E TEMÁRIO

Foram as seguintes as comissões e 
seus relatores (grafia original): 

Comissão de Regulação de Tensão

Relator: Clodoveu Holzmann – Copel

Comissão de Estudos de Normas para 

Projetos de Rêdes Aéreas

Relator: Roberto Marx Browne – Eletrobrás

Comissão de Distribuição Subterrânea

Relator: Hilton Puertas – Rio Light

Comissão de Eletrificação Rural

Relator: Walter Santos de Lima Silva – 

Cerne

Comissão de Proteção de Redes de Linhas 

de Distribuição

Relator: Arthur Cohen – SP. Light

Comissão de Formação de Pessoal

Relator: Alfredo de Melo – Sudene

Comissão de Iluminação Pública

Relator:José Gabino Jr. - Cemig

Comissão de Emprego de Capacitadores 

Estáticos

Relator: Heribert Johann Katzer– Caeeb

Comissão de Contrôle de Cargas e Rêdes

Relator: José Prazeres Coelho – DAE-PE

Comissão de Instalações Consumidoras

Relator: Natércio Pereira – Chesf

Comissão de Aspectos Econômicos da 

Distribuição de Eletricidade

Relator: João Ângelo Augusto Casagrande – 

Chesf

Comissão de Condutores de Alumínio

Relator: Nelson da Silva Rosa – Celca/Chesf

Comissão de Estudos de Normas para 

Projetos de Rêdes Aéreas

Relator: Roberto Marx Browne – Eletrobrás
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Sendi 3 São Paulo
Por aprovação da plenária do II Sendi, realizado no Recife, com base em 
sugestão da Light São Paulo, o III Seminário Nacional de Distribuição de 
Energia Elétrica foi realizado em São Paulo, sob coordenação da empresa, 
com duração de 6 dias, entre 4 e 9 de junho de 1966. De modo similar ao 
que ocorrera nos dois eventos anteriores, o III Sendi, patrocinado também 
pela Eletrobrás, foi organizado pela Light São Paulo com a colaboração de 
instituição de ensino superior, o Instituto Mackenzie.

Como se enfatizou no relato do II Sendi, as universidades passaram a 
colaborar com os Sendi também porque precisavam recuperar o tempo e o 
terreno perdidos, num momento em que a distribuição, “patinho feio” da área 
elétrica, assumia cada vez mais o papel de “cisne da sociedade”, conforme o 
engenheiro Wilson Marques. Formado pelo Instituto Eletrotécnico de Itajubá, 
Wilson, que participou da Eletrobrás durante alguns anos, esclarece de modo 
cristalino a questão na entrevista concedida ao engenheiro Paulo Roberto 
Vilela Pinto para a confecção do volume 1 do livro A Mão e a Luz:

Paulo Roberto: As próprias escolas não ministravam a matéria, certo?

Certo. Quando eu estudava no IEI [Instituto Eletrotécnico de Itajubá, hoje 
Universidade Federal, Unifei], foi-nos dado um exercício de instalação de um 
transformador num poste, na rede. Nós nem tivemos a criatividade de olhar como 
eram as instalações nas redes da cidade e saiu cada projeto!!! Não tínhamos a 
mínima noção do que era a distribuição, e saímos para trabalhar na distribuição: “e 
agora, como é que eu aprendo?”, porque se tinha de aprender. Nunca estudamos 
projeto de rede, materiais de rede, e tudo o mais. Então enfrentávamos dificuldade, 
porque a gente saía zerinho-zerinho da escola e se defrontava com aqueles 
velhos encarregados, altamente experientes, que olhavam pra nós, quase garotos: 
Puxa, esse moleque vai mandar em mim?! Tínhamos de ter um cuidado danado 
pra conquistar a confiança dessas pessoas. E a gente não sabia nada, porque 
a escola não nos tinha dado conhecimento. E não havia tempo para aprender 
naquela época. Poucas empresas, como a Cemig e a Light, tinham uma fase de 
estágio para engenheiros recém-formados. Nas demais, ia-se direto pro batente.

1966
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O engenheiro Cláudio gillet Soares, da Light São Paulo, participante dos 
Sendi I e II e um dos organizadores do III Sendi (veja seu depoimento), 
destaca o importante papel mais tarde desempenhado pelo Instituto 
Mackenzie no ensino da distribuição: “Além dos Sendis, a Engenharia 
da Distribuição ainda se distinguiu com a existência do Cedis – Curso 
Especial de Distribuição, iniciado em 1974 no Mackenzie, por iniciativa de 
Sergio Eduardo Fronterotta, Nivaldo Oranges (colegas que nos deixaram 
saudades) e eu. Esse curso, que depois que foi patrocinado pela Eletrobrás, 
passou, também, a ser ministrado na Universidade Federal de Pernambuco, 
a partir de 1975, designado Cedisne. Dessa forma, engenheiros de Brasília 
até o Sul vinham para o Cedis em São Paulo, e acima de Brasília iam para 
o Cedisne, no Recife.”

Organização e funcionamento 
Fizeram parte da Comissão Organizadora do III Sendi, que teve como 
presidente de honra o engenheiro Octavio Marcondes Ferraz, da Eletrobrás, 
os engenheiros Ernesto A. Roesler, também da Eletrobrás, e os engenheiros 
da Light São PauloCláudio Gillet Soares, Clyde Milton Capps, José Antônio 
da Rocha Costa Neto e Mário Savelli. Participaram 57 entidades de todas 
as regiões do país, com absoluta predominância da área técnica; a Sudene 
estava entre as poucas entidades fora da área de eletricidade. 

Como nos dois Sendis anteriores, o principal objetivo do III Sendi foi 
“proporcionar intercâmbio de dados e idéias sobre problemas da distribuição” 
para que se configurasse “uma visão atual das tendências gerais relativas a 
problemas de distribuição de energia elétrica, de modo a possibilitar a fixação 
de rumos e diretrizes básicas de caráter nacional.” 

O esquema de funcionamento reforçava o concebido para o I Sendi pelo 
engenheiro José Gabino Jr., da Cemig, e aplicado no II, em Recife, com 
oito comissões técnicas compostas por coordenador, relator, membros 
executivos e observadores. Os assuntos eram sujeitos a votação, com um 
voto apenas por entidade ou empresa participante, independentemente 
do número de representantes presentes. Todas as comissões elaboravam 
um relatório final com conclusões e recomendações, que eram sujeitas a 
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eventual voto contrário, justificado por escrito e registrado também nos anais 
e documentos referentes. No III Sendi, as comissões foram compostas por 
mais que o dobro de engenheiros e técnicos que nos dois Sendis anteriores, 
o que reflete significativo crescimento das participações. Além disso, 45 
engenheiros acompanharam os trabalhos das comissões como observadores. 

COMISSÕES E TEMÁRIO 

Foram as seguintes as comissões atuantes no III Sendi, algumas das quais 
davam continuidade à existência de similares nos dois Sendi anteriores:

O programa do seminário previa, além das atividades de caráter técnico, 
também palestras, visitas às empresas São Paulo Light em Cubatão e Willys 
Overland, e atividades sociais como teatro e baile. Houve uma palestra sobre 
segurança no trabalho e distribuição. 

Abertura 
A sessão plenária de instalação deu-se em auditório do Instituto Mackenzie, 
sob a presidência de honra do engenheiro Octávio Marcondes Ferraz, também 
presidente de honra do III Sendi, e a presidência efetiva do engenheiro William 
Roberto Marinho Lutz, da Light São Paulo. Citando os dois Sendi anteriores, 
Lutz destacou o crescimento das participações: no I, 63 representantes de 29 
empresas; no II, 144 representantes de 81 empresas. Lutz enfatizou também 
resultados concretos, como a publicação, em estágio experimental pela ABNT, 
de padronização para redes e linhas aéreas (fruto do I), e a fase de elaboração 
final, também pela ABNT, de padrão preliminar de entrada para instalações 
consumidoras (fruto do II).

Em seguida, abrindo oficialmente os trabalhos, usou da palavra o presidente 
de honra, que afirmou: 
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Roberto Marinho Lutz, da Light São Paulo. Citando os dois Sendi anteriores, 
Lutz destacou o crescimento das participações: no I, 63 representantes de 29 
empresas; no II, 144 representantes de 81 empresas. Lutz enfatizou também 
resultados concretos, como a publicação, em estágio experimental pela ABNT, 
de padronização para redes e linhas aéreas (fruto do I), e a fase de elaboração 
final, também pela ABNT, de padrão preliminar de entrada para instalações 
consumidoras (fruto do II).

Em seguida, abrindo oficialmente os trabalhos, usou da palavra o presidente 
de honra, que afirmou: 

Comissão dos Aspectos Econômicos da 

Distribuição 

Relator Engº Arthur Carlos Bahin Moreira 

– Pernambuco Tramways&powerCo. Ltd. 
Comissão de Regulação da Tensão e 

Proteção 

Relator Engº Raphael Murillo Goldschmidt 

– Rio Light S/A

Comissão de Critérios para Projetos de 

Linhas Aéreas 

Relator Engº Walter Mainieri – Companhia 

Paulista de Força e Luz 

Comissão de Eletrificação Rural 

Relator Engº Evandro Barbosa – 

Eletrificação Rural de Minas Gerais S/A.

Comissão de Instalações Consumidoras 

Relator: Engº Abrahão Schevz – Cia. de 

Eletricidade de São Paulo e Rio 

Comissão de Construção e Manutenção 

Relator Engº Walter Santos – 

Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – Sudene 

Comissão de Distribuição Subterrânea

Relator Engº Renato Jorge de Carvalho – 

São Paulo Light 

Comissão de Formação de Pessoal 

Relator: Engº Antônio de Souza Cunha – 

Centrais Elétricas de Minas Gerais

Light São Paulo
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Temas, trabalhos e frutos 
Dezenove trabalhos técnicos foram apresentados no âmbito temático das oito 
comissões. Destacaram-se como entidades a Cemig, com sete trabalhos, e a 
Light São Paulo, com quatro. Os temas mantêm-se ao longo dos três primeiros 
Sendis, e os frutos começam a destacar-se, como apontou o engenheiro Lutz 
na sua fala de abertura e como mostra a segunda nota registrada após a lista 
dos trabalhos técnicos:

Agradeço a honra que me foi conferida ao convidarem-me para pronunciar as 
palavras inaugurais desta reunião de técnicos que é o III Seminário Nacional 
de Distribuição de Energia Elétrica. 

A distribuição – a grande esquecida por muitos – foi deixada de parte durante 
longos anos. Enquanto com a construção de usinas era possível dar a idéia 
de estarem os seus realizadores plantando decisivos marcos do nosso 
desenvolvimento, a distribuição – como violeta demasiado modesta era, com 
frequência, olvidada.

Os homens de Estado – sobretudo os políticos, e, especialmente quando 
políticos com “p” minúsculo – desinteressavam-se dêsse setor pouco vistoso 
dos sistemas de eletricidade. Para eles era sempre mais proveitoso, em termos 
eleitorais, informar da construção de uma grande usina do que noticiar que 
100 km de linhas de distribuição haviam sido construídos nos bairros de uma 
cidade qualquer. 

O estudo da distribuição – como todos sabem – requer grandes e múltiplos 
cuidados, pelos numerosos e complexos detalhes, pelas muitas interferências 
com obras preexistentes e pelo vulto das cargas que se instalam – embora o 
avanço seja, em regra, por pequenas parcelas. A avaliação dos crescimentos das 
cargas e a procura da melhor técnica e a maior economia para atendê-los geram 
numerosos problemas que, somente experientes especialistas podem resolver. 



Sendi 50 Anos42

A Comissão de Formação de Pessoal, talvez refletindo a presença da Cemig 
na relatoria e da Light São Paulo como coordenadora do III Sendi, sendo 
ambas as empresas reconhecidas como pioneiras na formação e treinamento 
de pessoal para distribuição, inclui entre as recomendações: “Que o tema 
‘Formação de Pessoal’ conste, obrigatòriamente, do temário dos próximos 
Seminários Nacionais de Distribuição de Energia Elétrica”

No seu relatório final, a Comissão de Instalações Consumidoras registra entre 
as recomendações:

Final 
O encerramento do III Sendi deu-se também no auditório do Instituto 
Mackenzie, presidido pelo engenheiro Lutz, da São Paulo Light. Usaram da 
palavra Lutz e o engenheiro Marcílio Reinaux, da Chesf, promotora do II Sendi 
em Recife, que destacou na sua alocução:

1. Recomenda-se que o trabalho executado pela Comissão designada pelo 
II Seminário, bem como as alterações agora introduzidas pela Comissão de 
Instalações Consumidoras do III Seminário e ainda os pareceres contrários 
que serão recebidos pela Comissão Coordenadora, sejam encaminhados à 
Eletrobrás, a fim de que esta providencie junto à ABNT a criação de uma 
Comissão que possa apresentar a opinião geral das Concessionárias, a qual 
estudará definitivamente o assunto.”

19661966

O II Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica recomendou: ‘Seja 
elaborado o Padrão Nacional Preliminar de Instalações Consumidoras por uma 
Comissão integrada de representantes da Belsa, Cemig, Light São Paulo, Uselpa, 
Coelba e Cia. P. F. L. Essa Comissão se reunirá na sede da Belsa, em São Paulo, 
no 1º semestre de setembro de 1964. A Belsa será a executora do padrão’.

A Comissão e a Belsa se desincumbiram da recomendação feita e o trabalho 
foi distribuído antes da realização do III Seminário.
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“Histórias dos Sendis, Minhas memórias

Permanece louvável a iniciativa da Cemig que, há 42 anos, idealizou um Seminário 

Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Essa idéia foi extremamente oportuna e 

tão necessária que se perpetuou; estamos caminhando para a realização do XVI Sendi. 

No I Sendi, realizado de 23 a 27 de julho de 1962, em Belo Horizonte, foram apresentados 

17 trabalhos no âmbito dos nove temas escolhidos. Lembro que participamos, como 

presidente de mesa, no tema “Condutores de Alumínio.” O Secretário foi nosso 

eminente colega Jerzy Lepecki, que atuava na Universidade de Minas Gerais. 

A Sudene e a Chesf deram continuidade patrocinando o II Sendi, no Recife, de 19 a 

25/7/66. Enquanto no I tivemos 95 participantes, neste II tivemos 146, com 20 trabalhos 

em 12 temas. Participamos como membro da Comissão “Distribuição Subterrânea.” 

Seguimos para o III, desta vez em São Paulo, com o patrocínio da Light e Eletrobrás. 

Aconteceu de 4 a 9/7/66. Chegamos a 203 participantes, com 35 trabalhos em 7 

temas. Aí fui “agraciado” com a função de membro da Comissão Coordenadora. Quem 

quiser avaliar a quantidade de trabalho que a organização de um seminário requer, que 

experimente; entre nessa fria. 

Ao Segundo seminário que levou às margens do Capibaribe quase duas 
centenas de engenheiros, técnicos ligados aos problemas energéticos de 
empresas do Brasil, de Sul a Norte, segue-se o terceiro seminário, aqui 
na cidade de São Paulo, que teve na São Paulo Light e na Eletrobrás, seus 
eficazes patrocinadores.

Mais uma vez aqui, os fatos se repetem, agora com segurança e madureza, 
fruto de estudos e trabalhos, intercalados pelos seminários anteriores. Muito 
se fêz, muito se trabalhou, muito se produziu, sob a égide do Seminário 
Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Agora, com a realização deste 
terceiro, cujos trabalhos e preparações foram tão bem desincumbidos pela 
São Paulo Light e pela Eletrobrás, sabemos com certeza, que os frutos virão, 
por decorrência lógica e imediata do que aqui foi tratado, do que aqui foi dito, e 
enfim do que aqui foi assimilado e aprendido por todos nós. O intercâmbio de 
conhecimentos e experiências trará, sem dúvida, o aprimoramento da técnica 
de distribuição de energia elétrica no Brasil.” 
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O IV Sendi foi em Brasília, organizado pela CEB, de 13 a 18/1/69. O êxito dos anteriores 

fez que o interesse fosse aumentando, pois 105 entidades participaram com 222 

representantes, 40 trabalhos em 10 temas. Neste, ficamos com a função de membro 

da comissão “Emprego de Alumínio em Linhas Aéreas.” 

No V Sendi, realizado em 25 a 31/07/71, com patrocínio da CEEE, fomos membro da 

Comissão “Distribuição Subterrânea.” 

Os Sendis continuavam a ser encontros mais relevantes dos profissionais das empresas 

dedicados à Engenharia da Distribuição.

No entanto, sentido a carência da difusão da tecnologia, começamos a juntar 

idéias com Nivaldo Oranges e Sergio Fronterotta, para organizar um curso de pós-

graduação especializado em Distribuição de Energia Elétrica. Com apoio da Escola 

de Engenharia Mackenzie, iniciamos o Cedis – Curso Especial de Distribuição, com 

quase quatro meses de duração, para engenheiros que já tivessem alguns anos de 

experiência, indicados pelas concessionárias. O sucesso do curso foi tão grande que 

a Eletrobrás, para dar continuidade, acordou um convênio com o Mackenzie e, mais 

tarde, patrocinou um curso similar para o Norte e Nordeste, com sede no Recife, 

chamando-o de Cedisne. Assim, o Cedis cobria os estados abaixo de Brasília e o 

Cedisne, os de acima. 

O Cedis tornou-se um curso permanente no Instituto Mackenzie. 

Houve o VI Sendi; em Manaus, de 6 a 14/7/74, patrocinado pela EM e Eletramazon. 

Não fomos ao Seminário, mas participamos de toda a organização na Light, orientando 

a apresentação dos trabalhos e sugerindo a presença dos autores. Neste Sendi, foram 

apresentados 86 trabalhos e participaram 270 técnicos. 

Pelos dados apresentados, pode-se inferir que a evolução dos Sendis era um 

sucesso e que resultava em estímulo para o desenvolvimento da tecnologia da 

Distribuição de Energia. 

Em continuação, veio o VII Sendi, em São Paulo, de 16 a 23/7/76, patrocinado pela Cesp. 

Integramos a Comissão Coordenadora como conselheiro. Este Sendi teve a participação 

de 111 entidades, 584 inscritos, apresentação de 47 trabalhos sobre 5 temas.

Houve, então, uma modificação no intervalo dos Sendis de dois para quatro anos. 

Portanto, o seguinte foi realizado em Curitiba, sob o patrocínio da Copel, de 7 a 12/12/80.

Dele participaram 404 técnicos, de 53 entidades, com a apresentação de 95 trabalhos 

cobrindo 6 temas. Participamos como membro da Comissão Técnica.

19661966
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Nossa carreira como empregado de empresa concessionária terminou em janeiro de 

1982, porém o engenheiro continuou e logo se aplicou como conselheiro técnico de 

Furukawa Industrial S.A. e, também, da Itauplan – Itaú Engenharia e Planejamento 

Ltda. De 1989 a 1991 fomos consultor técnico da Pirelli Cabos. 

As participações em sessões técnicas da Cigré, IEEE, Erlac, SNPTE, Induscon, etc. 

se intensificaram e permitiram maiores incursões pela transmissão subterrânea, 

principalmente, durante os onze anos em que fomos membro do Cigré – Study 

Committee 21 – HV Underground Transmission Cables, como representante do Brasil. 

A dedicação aos Sendis continuou com a cooperação dada ao IX Sendi, em Salvador, 

de 23 a 29/9/84, sob patrocínio da Coelba, quando fomos debatedor no Painel “Cabos 

Pré-Reunidos” e demos assistência ao diretor de Distribuição da EDF – Electricité de 

France, dr. Roger Tellier, em sua estada em Salvador para proferir uma conferência 

sobre o estado da arte da distribuição na França. 

Ainda comparecemos ao X Sendi, no Rio de Janeiro, sob patrocínio da Light de 2 

a 7/10/88, quando fomos convidados para presidir uma das mesas diretoras dos 

trabalhos. Neste Sendi foram apresentados 222 trabalhos nos 7 temas. 

Fechamos o ciclo de nossas participações como ouvinte no XIII Sendi, realizado de 

11 a 16/5/97, com a tranquilidade de que cumprimos nosso dever e, com satisfação, 

constatamos que o Sendi está sendo perpetuado como a expressão máxima da 

tecnologia em Distribuição de Energia Elétrica no Brasil.” 

Cláudio Gillet Soares,

Julho de 2004

Trabalhos que apresentamos nos Sendis:

“Emprego de condutores de alumínio em redes de distribuição” – I Sendi 

“O sistema de distribuição subterrânea na cidade de São Paulo sob 34,5 kV” – VI Sendi 

“Análise econômica da utilização de transformadores de distribuição” – VI Sendi 

“Distribuição subterrânea sob 34,5 kV em São Paulo” – VIII Sendi
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Sendi 4 Brasília
Não foram encontrados anais nem dados factuais do IV Sendi, realizado em 
Brasília. As informações foram retiradas de depoimentos dos engenheiros 
Paulo Victor Rada de Rezende, DFL/CEB e participante do I e do II Sendi, 
Wilson Marques, Eletrobrás, e Cândido Raimundo Mendes Pinto, ex-DFL/
CEB e contemporâneo do evento, fornecidas em 2006 para o volume I da 
publicação A Mão e a Luz, e de algumas notícias da época do jornal Correio 
Braziliense, CB. 

O IV Sendi foi realizado em Brasília no início de 1969, numa quebra do ritmo 
normal que previa um evento a cada dois anos: 1962, o I em Belo Horizonte; 
1964, o II em Recife; 1966, o III em São Paulo. A situação política e social 
do país em 1968 era de turbulência, e, por ser Brasília a capital, os poderes 
resolveram adiar a realização, de 1968 para o início de 1969. O engenheiro 
Paulo Victor relata:

Outra dificuldade que ameaçou até mesmo a realização do Sendi foi a 
transformação do antigo Departamento de Força e Luz, DFL, da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital, Novacap, em Companhia de Eletricidade 
de Brasília, CEB. A passagem deu-se também em janeiro, no mesmo mês 
da realização do Sendi. Paulo Victor:“Naquele momento, a CEB estava se 
organizando. A CEB foi fundada em dezembro de 1968 e a primeira diretoria 
tomou posse no dia 20 de janeiro de 1969, ou seja, o seminário aconteceu às 
vésperas da transformação efetiva do DFL em CEB.”

1969

Em razão dos tumultos que já estavam acontecendo no ano de 1968, houve 
um adiamento desse Seminário, que deveria se realizar em junho ou julho, 
mas acabou sendo realizado em janeiro de 1969, e sobrou para mim a sua 
organização, juntamente com a Eletrobrás. Na ocasião, Aloysio Faria de 
Carvalho era chefe de Gabinete do ministro de Minas e Energia em Brasília, 
general Costa Cavalcante, que determinou à Eletrobrás que desse todo o apoio 
à organização do IV Sendi. Foi realizado no Colégio Elefante Branco. 
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Preliminares e abertura
As atividades de trabalho do IV Sendi foram concentradas nas instalações 
do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, no período em férias escolares, 
entre 13 e 18 de janeiro, das 9h às 12h e das 14h às 18h. Em 10 de janeiro, o 
CB noticiava a próxima realização do IV Sendi com a presença do ministro das 
Minas e Energia, Costa Cavalcanti, na cerimônia de abertura. Na edição do dia 
14, O CB informou que o ministro havia “transferido sua presença no Sendi” 
para a solenidade de encerramento.

No dia 12, noticiou: “A importância desse seminário para a melhoria do sistema 
de distribuição de energia elétrica é considerável, servindo para análise dos 
efeitos do apoio que o Ministério das Minas e Energia, por determinação do 
Ministro Costa Cavalcanti, vem dando às companhias estaduais.” 

Na abertura solene do dia 13, realizada no auditório do MME, o ministro 
foi representado pelo engenheiro Mário Bhering, presidente da Eletrobrás.
Compuseram a mesa, junto com Mário Bhering, Eduardo Pereira Cartaxo, 
primeiro presidente da CEB; o gal. Hugo de Faria, chefe de Gabinete do MME; 
os engenheiros da CEB José Geraldo Maciel, Paulo Victor, e Wilson Aguiar. 

Visita do ministro Costa 
Cavalcanti à ExpoSendi



Sendi 50 Anos48

Temário e dinâmica
As notícias dão conta de que o IV Sendi seguiu o esquema de funcionamento 
estabelecido pelo engenheiro José Gabino Jr. no I Sendi, Belo Horizonte, 
quando à apresentação dos temas técnicos, com debates, conclusões e 
recomendações, no mínimo de três. Paulo Victor, citado como engenheiro 
chefe da Divisão de Estudos e Projetos da CEB, listou para o CB a relação 
de temas. Os temas 4, 5, 6 e 7 fizeram parte do temário do I Sendi, Belo 
Horizonte. Os temas são também citados como “nove teses” e associados a 
empresas. Os temas, empresas e relatores (citados como dr.) foram:

Paulo Victor: No IV Sendi, “houve contribuições de diversas empresas, e os 
temas eram apresentados pelo autor ou pelo representante da empresa. O 
trabalho era discutido e votado. Havia uma aprovação.” 

Tudo indica que seria mais sensato encarar os temas como temas tradicionais 
de Sendi, e não como objeto das “nove teses.” A Eletrificação Rural de Minas 
Gerais, Ermig, é citada como autora da “tese” 4, mas notícia do dia 15 destaca 
a eletrificação rural como “um dos temas predominantes” do IV Sendi e 
continua [grafia e pontuação originais; destaques em itálico do editor]:
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Temário e dinâmica
As notícias dão conta de que o IV Sendi seguiu o esquema de funcionamento 
estabelecido pelo engenheiro José Gabino Jr. no I Sendi, Belo Horizonte, 
quando à apresentação dos temas técnicos, com debates, conclusões e 
recomendações, no mínimo de três. Paulo Victor, citado como engenheiro 
chefe da Divisão de Estudos e Projetos da CEB, listou para o CB a relação 
de temas. Os temas 4, 5, 6 e 7 fizeram parte do temário do I Sendi, Belo 
Horizonte. Os temas são também citados como “nove teses” e associados a 
empresas. Os temas, empresas e relatores (citados como dr.) foram:

Paulo Victor: No IV Sendi, “houve contribuições de diversas empresas, e os 
temas eram apresentados pelo autor ou pelo representante da empresa. O 
trabalho era discutido e votado. Havia uma aprovação.” 

Tudo indica que seria mais sensato encarar os temas como temas tradicionais 
de Sendi, e não como objeto das “nove teses.” A Eletrificação Rural de Minas 
Gerais, Ermig, é citada como autora da “tese” 4, mas notícia do dia 15 destaca 
a eletrificação rural como “um dos temas predominantes” do IV Sendi e 
continua [grafia e pontuação originais; destaques em itálico do editor]:

1) Construção e manutenção de redes 

aéreas, Cesp, Paulo Airton Junqueira

2) Controle, proteção e medição em 

sistemas de distribuição, CEEE, 

Henrique Naschold

3) Distribuição subterrânea, Light Rio, 

Edmilton Zaroni

4) Eletrificação rural, Ermig, Sebastião 

Ribeiro

5) Emprego de alumínio em redes aéreas, 

Pelotense, Paulo Luís Viana Bojunga

6) Formação de Pessoal, Eletrobrás, 

Roberto Drown

7) Iluminação pública, Cemig, Fernando 

Peixoto

8) Planejamento de sistemas de 

distribuição, Light São Paulo, Aloisio 

Siqueira

9) Qualidade do serviço, CPFL, Josué 

Alves

Em tese apresentada ao IV Seminário, o Departamento de Águas e 
Energia Elétrica de São Paulo defendeu a necessidade de uma legislação 
tarifária específica, frisando que o Govêrno Federal, em Decreto de maio 
de 1968, reconheceu a necessidade de conceder incentivos tarifários ao 
Desenvolvimento da Eletrificação Rural. Unanimidade. Entre os participantes 
da Comissão que debate as teses apresentadas sobre Eletrificação Rural [...].

Mais adiante, a edição do dia 15 do CB registra:

A exemplo do que o Ministério das Minas e Energia vem procurando fazer 
em todo o País, a Cesp, de acordo com a tese apresentada ao IV Seminário, 
está procurando levar Energia às áreas rurais, sôbre (sic) o ponto de vista 
econômico-financeiro a eletrificação rural constitui, mesmo em São Paulo um 
problema de difícil solução [...].
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Entre as empresas presentes, que enviaram representantes, citam-se 
pelas siglas: Cemig, Caeeb, Copel, Light, Cenorte, CEEE, Celesc, Cemat, 
Cataguazes-Leopoldina, Celf, Cesp, Escelsa, Cerne, Saelpa, Celpe, Cel, 
Sulgipe, Cosern, Celpa, Conefor, Celg, CEM, Sotelca, Eletrocap, Prada, 
Coelba e Celetramazon. Da edição do dia 15 do CB: “O conclave que reúne 
cêrca de 150 engenheiros de empresas e companhias de eletricidade de 
todo o Brasil será encerrado amanhã.” 

Organização
O engenheiro Waldir Costa, Eletrobrás, citado como membro da Comissão 
Organizadora, declarou ao CB que os relatórios das comissões seriam 
entregues durante a reunião plenária, ao final do seminário. Waldir “disse 
que há muito interêsse dos participantes e das empresas concessionárias, 
que o número de trabalhos apresentados foi superior ao dos anos anteriores, 
superando todas as expectativas.” 

Paulo Victor afirma, na declaração citada no início deste texto, que “sobrou pra 
mim a sua organização, juntamente com a Eletrobrás.” O engenheiro Aloysio 
Faria de Carvalho é citado como colaborador, por ser “chefe de Gabinete do 
ministro.” De se notar que o CB cita o gal. Hugo de Faria, representante do 
ministro na solenidade de abertura, como chefe de Gabinete do MME. 

Do CB do dia 15, sob o título Prossegue o Seminário de Energia:

EXPOSIÇÃO

Vários registros dão conta da realização de uma exposição de fabricantes e 
fornecedores em paralelo à realização do IV Sendi. O engenheiro Cândido 
declarou, em entrevista para a publicação A Mão e a Luz: 

“A comissão coordenadora dos trabalhos 

do IV Seminário é composta de membros 

representantes da Eletrobrás, DFL, MME. 

Dr. Waldir Costa da Eletrobrás, Dr. Paulo 

Vitor MME, Dr. Joel Mendes MME, Dr. 

Eduardo Cartaxo DFL, Dr. Aloysio Carvalho 

MME, e Dr. Gabriel Azevedo DFL.” Note-se 

que o engenheiro Paulo Victor, DFL/CEB, é 

alojado no MME. 

A CEB foi criada no ano de 1968, e o seu primeiro presidente foi o Eduardo 
Pereira Cartaxo, falecido recentemente aqui em Curitiba. E logo que a CEB 
passou a existir ocorreu o quarto Seminário, em 1969. Eu estava participando 
em outra área do governo, não estava na CEB. Eu estava muito ligado ao 
pessoal da CEB, porque tinha algumas representações e acho que, até certo 
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Paulo Victor destacou em suas declarações: “Esse seminário realmente foi 
um grande sucesso, foi realizado num ambiente amplo, com muitas salas de 
aulas, local apropriado para a realização das reuniões técnicas. No saguão em 
baixo realizou-se uma grande exposição de material elétrico, já com mais de 
vinte empresas apresentando seus produtos.” 

O CB registrou na edição do dia 12, véspera da abertura: “Paralelamente ao 
seminário haverá uma exposição de materiais elétricos para distribuição, da 
qual participam as indústrias fabricantes de transformadores, disjuntores, fios, 
cabos, luminárias, conectores, lâmpadas, instrumentos elétricos, postes etc. 

Presente ao seminário e à exposição, o representante da Associação Brasileira 
da Indústria de Equipamento Elétrico e Eletrônico, Abinee, engenheiro Carlos 
Alberto J. Lhomann, declarou ao CB que manteve entendimentos com 
Waldir Costa e Ernesto Roessler, ambos Eletrobrás, para a participação da 
indústria de base nos próximos Sendi. Suas palavras: “Recomendamos que 
já no próximo seminário a Abinee seja convidada a participar efetivamente, 
enviando representantes para que a Indústria possa, através dessa entidade, 
ser integrada nas atividades dos participantes recebendo trabalhos e 
contribuindo com os mesmos.” 
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ponto, eu ajudei a viabilizar o quarto Seminário, pois eu tinha muitos contatos 
com empresas fornecedoras da CEB, e algumas dela montaram estandes na 
exposição junto ao Seminário. Tenho aqui algumas fotos, como a da visita 
do general Costa Cavalcante, então Ministro das Minas e Energia, que visitou 
a exposição do quarto Seminário e eu estava lá, trabalhando. Era algo até 
pioneiro na época, já que não era comum existir exposições nos Seminários 
de Distribuição.”
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Os anos do milagre econômico

Eletricidade e informática

Mais ou menos à época em que os antigos toca-discos passaram 

a ser chamados de aparelhos de som, com alta qualidade de 

reprodução e potência, o público brasileiro descobriu a música 

maravilhosa de Milton Nascimento. Ele explodiu nas paradas de 

sucesso com o disco Clube da Esquina, em 1972 – poucos meses 

depois de aparecer uma novidade igualmente revolucionária no 

campo da tecnologia. O microprocessador Intel-4004, anunciado 

pela empresa americana Intel em novembro de 1971, mostrava que 

a computação tinha vindo para ficar.

Com os microcomputadores ainda muito distantes do cotidiano das 

pessoas – onde a eletrônica ainda entrava apenas, a partir de 1972, 

por meio de videogames como o pioneiro Odyssey 100 –, a grande 

inovação tecnológica nos lares brasileiros era a presença crescente 

dos televisores em cor. A novidade cultural correspondente foram, 

por exemplo, os programas dos humoristas Chico Anísio – Chico 

City, de 1973 –, e Jô Soares – Faça humor, não faça a guerra, 

de 1970, mesmo ano em que a população estava rindo à toa pela 

conquista do tricampeonato mundial de futebol, no México. Pelé 

e Tostão eram os heróis da pátria.

Pouco conhecida pela população, a informática já estava, há 

algum tempo no horizonte prático do setor elétrico, tal como se 

verifica pela agenda de trabalho dos engenheiros – como recurso 

de planejamento e controle da distribuição de energia elétrica. 

O processo de maior repercussão em curso no setor elétrico 

era a interligação dos grandes sistemas regionais de geração 

e operação, tanto elétricos quanto hídricos. Compunham 

esses sistemas a Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco (Chesf), a Central Elétrica de Furnas e a 

era a interligação dos grandes sistemas regionais de geração 

e operação, tanto elétricos quanto hídricos. Compunham 

 e a 
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Centrais Elétricas do Sul do Brasil SA (Eletrosul), incluída em 1968. 

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA (Eletronorte) tornou-se a 

quarta integrante em 1972.

Nesse mesmo ano, o Brasil começou a construção da usina 

nuclear de Angra dos Reis, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, 

e dois anos depois a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 

foi comprada pela Cesp, que logo em seguida passou a chamar-se 

Companhia Energética de São Paulo (chamava-se, até então, 

Centrais Elétricas de São Paulo SA). A capacidade nacional do 

setor elétrico chegaria, nos próximos anos, a 17 700 megawatts.

Outro aspecto da política econômica foi o investimento pesado na 

indústria, destacando-se os setores de siderurgia, petroquímica 

e construção naval. O foco principal da produção, por outro lado, 

eram os bens de consumo, que cresciam, nesse período, à taxa 

de quase 25% ao ano. A fabricação de máquinas e equipamentos 

industriais, em comparação, chegava aos 18%. Ainda sob impulso 

do chamado “milagre econômico’, iniciado em 1968, a economia 

nacional chegou à posição de 9ª do mundo, nesse período. 

Mas os anos 1980 foram uma década de grandes reviravoltas. 

Em 1970 desfez-se um dos mais populares grupos da história da 

música, os Beatles. Em 1973, o preço do petróleo subiu mais de 

300%. Meses depois um golpe militar derrubou o governo chileno. 

No ano seguinte, a Revolução dos Cravos reinstituiu o regime 

democrático em Portugal. E doze meses mais tarde, os Estados 

Unidos aceitaram a derrota, encerrando a Guerra do Vietnã.

Da metade da década para a frente, a economia brasileira diminuiu 

o ritmo e entrou em um processo inflacionário que provocou 

reações de diversos setores, a começar pelos trabalhadores. Os 
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sindicatos reclamavam do que consideravam uma política de 

“arrocho salarial.” O salário mínimo, que já tinha caído bastante, 

desde 1964, perdeu grande parte do seu valor nominal. 

De acordo com cálculo do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea), o coeficiente de Gini subira de 50, em 1960, para 

57, em 1970, e para 62 em 1977. Embora a economia continuasse 

crescendo a um ritmo alto, em torno de 10%, a distribuição de 

renda estava caindo. As pesquisas mostravam, por exemplo, que 

parte importante do crédito para casas populares, era usada para 

construções mais caras, compradas pelos segmentos de maior 

poder aquisitivo. Estava em gestação, ainda de forma incipiente 

e truncada, o desenho de uma economia e uma diplomacia 

internacional globalizada. 

Os anos do milagre econômico
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Para o Brasil, que havia passado a década montando a estrutura 

industrial do país, já com bastante atraso, não foi fácil ver a 

organização da atividade produtiva mudar e relegar a indústria a 

uma posição menos importante do que tivera desde o início do 

século 20. Na “Canção do Sal”, os versos de Milton Nascimento 

traduziam, então, na interpretação melancólica de Elis Regina, o 

ponto de vista dos brasileiros de vida mais dura: “Trabalhando o 

sal pra ver a mulher se vestir / E ao chegar em casa encontrar a 

família sorrir / Filho vir da escola problema maior é o de estudar / 

Que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar.”
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Sendi 5 Porto Alegre
O V Sendi foi realizado em Porto Alegre, de 25 a 31 de julho de 1971. 
Era intenção dos iniciadores, já no I Sendi de Belo Horizonte, realizar 
uma reunião a cada dois anos, sempre em meados do ano. As condições 
sociais e políticas de 1968, que tiveram especial expressão na capital 
Brasília, que sediou o IV Sendi, levaram sua realização para janeiro de 
1969. Assim, o V Sendi de Porto Alegre ocorreu dois anos depois, mantida 
a intenção original de realização no meio do ano, em julho, mês de férias 
escolares no país.

Segundo dados dos anais da Eletrobrás referentes ao V Sendi, participaram 
125 profissionais de empresas e entidades diversas de todo o país, 77 
observadores, 6 convidados e 118 funcionários da Companhia Estadual de 
Energia Elétrica, promotora do V Sendi junto com a Eletrobrás, num total 
de 326 pessoas. Dos 118 participantes da CEEE, a maioria proveio da área 
industrial, de 25 cidades, e os demais engenheiros, técnicos e funcionários 
vieram das áreas Técnica, Financeira e de Pessoal.

As maiores delegações provieram da Light, de Rio e São Paulo, CPFL e Cesp, 
de São Paulo, Força e Luz e Cemig, de Minas, Copel e Celesc, de Paraná 
e Santa Catarina, e Celpe, de Pernambuco. O pioneiro José Condurú Pinto 
Marques, criador do I Sendi junto com José Gabino Jr, fez-se presente pela 
Força e Luz de Minas. 

Em termos comparativos, os números atestam o crescimento e o fortalecimento 
do Sendi. O número de empresas cresceu de 27, no I Belo Horizonte, a 51 no 
II Recife, a 58 no III São Paulo, para chegar a 95 no V Porto Alegre.O III São 
Paulo teve 150 participantes, e o IV Brasília, 187.

Organização e funcionamento
A Comissão Organizadora foi composta pelos engenheiros Alberto Cotrin 
Rodrigues Pereira e Amaury Martins, da Eletrobrás, e engenheiros da CEEE 
IracyLouzada de Abreu, coordenador; Albano Miranda, tesoureiro; Carlos F. de 

1971
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Moura e Cunha Fraga, Flávio B. Nunes de Pinho e Oswaldo Baumgarten, além 
do técnico Marco Aurélio Pitrez, secretário geral.

Funcionaram cinco comissões técnicas (os documentos não listam os títulos 
dos temas), que receberam-se 52 contribuições técnicas. O esquema de 
funcionamento manteve-se como vinha sendo desde o Sendi I: formação 
de comissões, discussão das contribuições, conclusões seguidas de 
recomendações. No caso do Sendi V, muitas recomendações foram feitas por 
trabalho, além das gerais relativas ao escopo das comissões. 

Temas e novidades 
Conforme se depreende de alguma das recomendações, já no IV Sendi 
Brasília (desprovido de documentos de registro) o tema do uso de recursos 
de informática e de processos avançados de planejamento e controle já havia 
chegado à área de distribuição de energia elétrica. 

O engenheiro Valbert Pereira de Amorim garcia, fazendo um retrospecto 
de sua participação em Sendi, conforme consta do volume I da série A Mão e 
a Luz, declarou à equipe em 2004:

Comecei a participar do Sendi em 1969, no IV Seminário, realizado em Brasília, 
com as seguintes contribuições técnicas: 

Cálculo de Curto-Circuito em Redes de Distribuição Aérea – Programa para Computador Eletrônico; 

Cálculo de Regulação de Circuitos Primários Aéreos – Programa para Computador.

Nas discussões que houve, durante o Seminário, sobre a aplicação do computador 
na distribuição, tive oportunidade de conhecer os colegas que tinham interesse 
no assunto e com os quais iniciei intensa troca de informações e experiências. 
Dentre eles, posso citar: Carlos Alberto Julio Lohman; Luiz Carlos Barnetche 
Scneider; E. R. Galvão; Walter Quaglia; José Octávio Alves; Dayse Spolidoro; 
Wilson Fillipon; Sergio Eduardo Fronterotta; Carlos Sedeh Fronterotta; Ronald 
Joruth White; Paulo Holsbach; Mário Roberto Bertoni; Carlos Alberto Mayon; 
Neusa Pestana; Edimilton Zaroni; Luiz Gonzaga Rennó Salomon; José Rildo M. 
de Azevedo; José Andrade Neiva; Egberto Pinto Tavares; José Francisco das 
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Neves; e muitos outros que foram, com o passar do tempo, aderindo ao time 
dos entusiastas pelas técnicas digitais. 

Objetivando criar o modelo de sistema de distribuição, para simulação das 
redes e tratamento sistêmico dos dados com aplicação de softwares para 
planejamento, projeto, supervisão e controle, foi criado, logo no ano seguinte 
(1970), o Grupo de Engenharia da Distribuição, coordenado por José da Costa 
Carvalho Neto, que passou a se reunir no Centro de Estudos de Energia Elétrica 
da IBM, no Rio de Janeiro. Logo no começo dos estudos, nos deparamos 
com as dificuldades criadas pela diversidade de padrões vigentes nas diversas 
empresas. Foram anos de intensas discussões e trabalhos, que culminaram 
com a absorção do Grupo de Estudos pelo Codi. 

Em consequência dos estudos que vínhamos desenvolvendo, eu e mais alguns 
colegas de trabalho apresentamos no V Sendi, em junho de 1971, em Porto 
Alegre/RS, as seguintes contribuições técnicas: 

Perfil de Carga Ativa e Reativa dos Alimentadores Primários – Programa para Computador Digital;

Cadastramento da Rede de Distribuição Mediante Utilização de Computador Digital.

Aprofundamento
Naquele Sendi, além das questões voltadas ao processamento dos dados, foram 
amplamente debatidos temas como os esforços mecânicos em postes, condutores 
e estruturas da distribuição; medição para faturamento; procedimentos técnicos 
e comerciais relativos ao fornecimento em áreas urbanas e rurais; proteção; 
faixas admissíveis para variação das tensões de fornecimento em torno da 
nominal e continuidade de fornecimento, entre outros.” 

Recomendações
De uma origem quase apenas técnica, o Sendi aos poucos amplia seu 
cenário temático. Ao lado dos temas já clássicos (proteção de redes, redes 
subterrâneas, formação de pessoal etc.), os dois focos básicos destacados 
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por Valbert, organização e informática, receberam ampla atenção durante 
os debates e nas recomendações das comissões técnicas do V Sendi. 
Entre as recomendações de organização, anotam-se duas de mesmo teor 
que terminaram por ter ampla repercussão em termos da organização e do 
avanço da área no país:

DO ENgº FONSECA (CPFLMg)

Outras recomendações visaram ao aperfeiçoamento do funcionamento dos 
Sendi, como esta:

DO ENgº ROCHA (CEM)

A aplicação de informática à distribuição foi considerada nestas duas 
recomendações:

“Sob a coordenação da Eletrobrás, recomenda-se que sejam criados Comitês 
Regionais de Distribuição de Energia Elétrica, com a finalidade de intercâmbio 
técnico e aperfeiçoamento da tecnologia de distribuição.” 

“Recomenda-se que seja estudada a possibilidade de nos próximos Seminários, 
as contribuições técnicas serem enviadas às Emprêsas antes do inicio dos 
mesmos, com objetivo de melhor esclarecer participantes dos assuntos à 
serem tratados e dar aos mesmos melhores condições de julgamento.” 

“Em decorrência de recomendação apresentada pela Comissão de Planejamento 
do IV Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, realizado em 
Brasília, verificou-se que o V Seminário, não só foram apresentados (8) oito 
trabalhos relativos a aplicação de computador digital na distribuição como 
também, constatou-se que várias empresas já estão utilizando esse recurso. 



Sendi 50 Anos60

O engenheiro Jorge Prado leite, posteriormente titular da Cia. Sul Sergipana 
de Eletricidade, apontou também novos caminhos que iriam ganhar cada vez 
mais importância nos Sendi seguintes com esta recomendação:

DO ENgº JORgE LEITE (SULgIPE)

19711971

Conclui-se que inúmeras possibilidades, novas e concretas, se abrem para a 
análise de sistemas e controle de processos nas áreas de distribuição, com a 
imediata ou futura utilização do computador digital. 

Recomenda-se às concessionárias a aplicação de técnicas de análises de 
sistema e controle de processos na distribuição, adequando o sistema de 
forma racional, a fim de possibilitar a futura aplicação de técnicas digitais.”

“Seja recomendado o exame dos aspectos legais e econômicos relacionados 
com a distribuição de energia elétrica, no próximo VI Seminário Nacional de 
Distribuição de Energia Elétrica.”

O ponto de partida para execução de uma política concreta, foi a criação do 
Ministério das Minas e Energia e, logo em seguida, da Eletrobrás, esta surgindo 
com as características de empresa e tendo como finalidades coordenar 
e financiar os sistemas de energia elétrica, em todo o território nacional, 
através de subsidiárias e associadas. Pode então o País, entregar-se aos 

Abertura e encerramento
O coordenador Iracy Louzada de Abreu deu início à sessão solene de abertura 
do V Sendi, no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, convidando os presentes a ouvir o hino nacional. Em seguida, passou 
a presidência ao engenheiro José Maria Bastide Schneider, presidente da 
Companhia Estadual de Energia Elétrica, CEEE. Schneider destacou a 
magnitude da construção do sistema brasileiro de energia elétrica:
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Pela saudação posterior do representante da Eletrobrás, dr. Gondim, que falou 
em nome do presidente da empresa, engenheiro Mário Behring, anotam-se os 
seguintes representantes: do Ministério das Minas e Energia, do governador 
do estado e secretário das Minas e Energia, do prefeito municipal, do 
comando da 5ª. Zona Aérea, do cardeal Dom Vicente Scherer, da Secretaria 
de Transportes do estado. 

O encerramento também se deu no Salão de Atos da UFRGS.

planejamentos seguros, assessorado por organismos internacionais. Noutras 
palavras, foi a arrancada para a execução de uma política, fundamental em 
dois pontos: um, empresas capacitadas a solucionarem os problemas básicos 
de desenvolvimento setorial; outro, a necessidade de recursos. A transição foi 
prodigiosa. Hoje, anuncia-se que o Brasil terá 30.000.000 de Kv instalados 
até 1980, num rush que exigirá a aplicação de recursos superiores a Cr$ 
4.000.000.000 anuais. 

Partindo deste exposto, e compreendendo as necessidades de modernizarem 
métodos de operação, colocando-os à altura da infra-estrutura, que estão 
ajudando a criar, as empresas concessionárias de energia elétrica decidiram, 
acertadamente, instituir entre elas diálogos periódicos. Os encontros nacionais 
se tornaram tanto mais necessários, face à progressiva interligação regional, 
exigindo estudos e re-estudos, avaliação e reavaliação, em torno de critérios, 
sistemas, conceitos e práticas, relativamente à colocação da energia que está 
sendo produzida em graus crescentes e em condições técnicas, que cada vez 
mais, reduzem as fronteiras estaduais.” 



Sendi, Codi, Abradee: 
três momentos históricos
A história da distribuição de energia elétrica no Brasil costuma ser alvo de 
uma brincadeira, entre os profissionais da área, que faz referência à expressão 
AC/DC, siglas usuais em inglês para corrente alternada/corrente contínua. 
Mas a letra C, utilizada para construir essa metáfora, corresponde a outra 
sigla: a de Codi, o Comitê de Distribuição, um órgão decisivo na evolução 
da eletrificação do país. Explica o engenheiro José da Costa Carvalho Neto, 
atual presidente da Eletrobrás: “Creio que foi Luiz Carlos Guimarães quem 
disse que a história da distribuição tem de ser contada na cronologia AC/DC, 
ou seja, antes do Codi e depois do Codi”. E acrescenta: “julgo que o Codi teve 
um papel fundamental na evolução da distribuição no Brasil”. 

A vivência direta de Costa Carvalho nessa história, novamente, ajuda a 
fazer as distinções: “até 1975 [quando o Codi foi criado pelo Ministério das 
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Minas e Energia, com apoio técnico da Eletrobrás] não existia um órgão para 
discutir temas relacionados especificamente com a distribuição e emitir 
recomendações com vistas a desenvolvimento tecnológico e padronização de 
instalações e materiais, de métodos de trabalho, de procedimentos técnicos 
e comerciais etc”. Quanto ao Sendi, conta ele no mesmo depoimento, 
“não tinha o objetivo de normalizar, tomar posições uniformes, discutir os 
interesses comuns com o órgão regulador, com os órgãos financiadores, 
com o ministério etc”. 

Havia uma complementaridade entre essas duas instâncias, e no mesmo 
depoimento em que fez essa avaliação, documentado em 2006, Costa 
Carvalho fornece um exemplo, relacionado com limites de nível de tensão, 
limites de DEC e FEC por conjuntos de consumidores e taxas de atendimento 
urbano e rural. “No VII Sendi, 1976 em São Paulo, apresentei, juntamente 
com os engenheiros Fernando Brito e José Gonçalves Santos, um trabalho 
que definia diretrizes, critérios e roteiro de planejamento de distribuição”. De 
acordo com ele, esse trabalho foi muito discutido naquela reunião do Sendi 
e mais tarde integrou um relatório importante do Codi relacionado com a 
qualidade de serviço aos consumidores. 

A partir do VII Sendi, a periodicidade da realização dos seminários passou 
de dois para quatro anos. No período de cinquenta dias disponíveis para 
a pesquisa e realização deste livro comemorativo, só foi possível levantar 
dados esparsos sobre trabalhos e conclusões dos Sendi VI de 1973, VII de 
1976 e X de 1988 (veja a foto). Foram seminários importantes porque, ao 
longo dos anos 1970, a distribuição viveu uma época de muitas realizações. 
O engenheiro José Oswaldo Santos Lima, por exemplo, que foi coordenador 
de informática do VII Sendi, deixou um depoimento no qual conta que a 
Cemig, nessa época, trabalhava com “metas arrojadas e futurísticas”, sob a 
liderança, por sinal, de Costa Carvalho. 

Santos Lima lembra que o objetivo era cadastrar e mapear toda a rede 
secundária da empresa. Numa segunda fase, ele mesmo seria encarregado 
de uma “segunda grande fase dos projetos de rede da Cemig”, que visava 
desenvolver o sistema de gestão das redes primárias”. Esse ciclo, uma vez 
completado, levaria a uma nova era na gestão da distribuição, pois tinha-se 
domínio amplo das redes e ativos georreferenciados. Apenas para efeito de 
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registro, mencione-se outro feito que torna marcante o período de nascimento 
do Codi, que foi a interligação dos sistemas regionais do setor elétrico. 

Haviam sido dados, então, grandes passos desde os dias em que o 
engenheiro João Camilo Penna – nos primeiros anos do Sendi – visitava 
as cidades mineiras com a ideia revolucionária de eletrificar o interior 
de Minas Gerais. Como apenas ele sabe contar, “já era hora de distribuir 
energia, geração em atacado”. Com estilo inconfundível, diz que “foi 
apenas na gestão de Celso Melo de Azevedo que a Cemig realmente 
entrou em distribuição [...] Celso reuniu Diretoria, Engenharia, dizendo: 
a gente tem de mudar tudo isso, essa história não dá mais”. Foi assim, 
ele rememora, que a eletrificação foi levada a grandes cidades mineiras, 
Governador Valadares, primeiro, depois Uberaba, Montes Claros, 
Divinópolis, Barbacena e outras. 

Foi quando, também, criou-se a Ermig, subsidiária da Cemig voltada para a 
eletrificação rural, que tinha um problema de custo, mencionava Camilo Penna. 
“Numa fazenda”, explicou, “gasta-se uma linha de três quilômetros, uma 
carga muito concentrada de alta demanda e pouca energia. Então chegou-se 
à conclusão de que a solução seria a eletrificação monofásica”. Grande parte 
do investimento, nesse caso, era custeado pelo “próprio fazendeiro, ou pelo 
estado com subsídio, ou logo em seguida por cooperativas”. 

Os primeiros Sendi, nos anos aos quais Camilo Penna faz referência, não 
tinham ainda esse nome – o batismo veio apenas no oitavo, em 1980. Daí 
até o final dos anos 1980, o mundo mudou, o Brasil mudou e a tecnologia 
mudou mais ainda. Mas nem tudo era diferente, como se pode verificar por 
uma preocupação do Codi que continua atual, na opinião de diversos nomes 
importantes, inclusive a do professor Camilo Penna. Trata-se da utilização 
eficiente de energia, que teve espaço importante no Codi quando estava 
surgindo o Procel, um programa arquitetado pelo Ministério das Minas e 
Energia (MME) e coordenado pela Eletrobrás, em 1980.

Naquela década, conta Costa Carvalho, “ocorreu uma bruta elevação do 
preço do petróleo e, ao mesmo tempo, as usinas hidrelétricas estavam 
com os reservatórios bem cheios. Algumas chegavam a verter”. Em vista 
disso, diz ele, O MME e o então Dnaee (Departamento Nacional de Águas e 
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Energia Elétrica) encontraram uma forma de comercializar a energia que se 
desperdiçava, compensando as novas condições do mercado de petróleo. 

De toda forma, considera-se que o período histórico do Codi corresponde 
aos anos entre 1975 e 1984. Listando-os abaixo, presta-se, neste livro, uma 
homenagem aos seus presidentes: 

Fernando Resende (Cemig, 1975)

João Carlos Calvo (Copel, 1976)

Oswaldo Baumgarten (Cesp, 1977)

Nivaldo Oranges (Escelsa, 1978)

Guiseppe Miglioreti (Light, 1978)

Carlos Eduardo Gouvêa da Costa (Copel, 1979)

Humberto Gomes de Macedo (Celg, 1980)

Armando Ribeiro de Araújo (CEB, 1981)

José Maria Whitaker (CPFL, 1982)

Enéas Vasconcelos Figueiredo (Cesp, 1983)

Lício Mauro Ferreira da Silveira (Celesc, 1984)

Nos anos 1990, o setor elétrico passou a viver uma realidade inteiramente 
distinta daquela que, até então, o havia caracterizado – em particular, em 
decorrência da presença forte do Estado em sua estrutura, por meio das 
chamadas empresas de economia mista. Tanto o Sendi quanto o Codi 
foram afetados pelo advento da nova idéia do mercado livre, inaugurada 
na última década do século passado: ambos tiveram atribuições 
absorvidas por uma nova organização – a Abradee (Associação Brasileira 
de Distribuidores de Energia Elétrica). Criada formalmente em 1995, a 
Abradee remonta a sua história à criação do Codi, estimando que era um 
órgão que já se dedicava ao desenvolvimento do setor de distribuição 
de energia elétrica no Brasil desde que foi constituído em agosto de 
1975. Quanto ao Sendi, todas as suas edições contemporâneas têm sido 
realizadas no âmbito da Abradee.

Nota dos editores: os testemunhos de José da Costa Carvalho Neto, José Oswaldo Santos 

Lima e João Camilo Penna estão registrados no livro A Mão e a Luz 2 – Memórias da 

distribuição da energia elétrica, 2006.
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Sendi 8 Curitiba
O VIII Sendi, coordenado pela Companhia Paranaense de Energia, Copel, 
e realizado em Curitiba, de 7 a 12 de dezembro de 1980, apresenta uma 
característica: a vigência do regulamento do Sendi. A Eletrobrás, que apoiava 
todos os eventos desde o I, passa a desempenhar o papel central na sua 
ordenação, e as concessionárias recebem a incumbência do comando da 
organização. 

Os Sendi passam a ser autônomos em termos financeiros, e para tanto 
consolida-se e obriga-se a presença, durante o evento, de exposição de 
fabricantes e fornecedores, com venda de estandes e outros procedimentos 
comerciais que ajudariam a dar sustentação às atividades. Eventuais saldos 
financeiros eram (são) repassados à empresa que deverá realizar o Sendi 
seguinte. O VIII Sendi teve receita de cerca de CR$ 5,6 milhões, mais de 90% 
vindos das inscrições, e superávit de mais de CR$ 1,4 milhão. 

O início do relatório geral é claro com relação às novas disposições: “Com 
a publicação destes Anais, a Comissão Coordenadora dá cumprimento ao 
item 3.3, letra ‘h’, do Regulamento do Seminário, fazendo constar deste 
documento o registro dos eventos do VIII Sendi [...] Conforme determinação 
do Regulamento, com relação à composição do Conselho Deliberativo e das 
Comissões Técnica e Coordenadora [...].”

A presença de representantes de empresas existe desde o I Sendi, Belo 
Horizonte 1962. Atuavam como observadores, distribuíam brindes e outros 
mimos, patrocinavam pequenas ações. Por exemplo, como se vê no relato 
do III Sendi, Recife 1966, o engenheiro Paulo Victor Rada de Rezende, do 
então Departamento de Força e Luz de Brasília, futura CEB, ganhou de uma 
empresa num sorteio uma passagem ida-e-volta para Nova York.

Conforme informações obtidas em entrevista com Paulo Victor, que participou 
dos Sendi I, Belo Horizonte 1962, e II, Recife 1964 (não existem registros 
escritos ou noticiário, além de trabalhos técnicos, dos Sendi VI e VII), a primeira 
exposição com estandes etc. ocorreu durante o IV Sendi, Brasília 1969. Nos 
anais do V Sendi, Porto Alegre 1971, embora não haja referências escritas 

1980

A partir da esquerda: governador Ney 

Braga, José Marcondes Brito e Carlos 

Eduardo Gouvêa da Costa
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explícitas, há legendas de fotos de pessoas em visita à “exposição industrial.” 
Tudo indica que a tendência firmou-se após o IV Sendi.

Comissão e preparação
Além do Conselho Deliberativo e da Comissão Técnica, a Comissão 
Coordenadora apresentou a seguinte composição e atribuições:

Os preparativos foram iniciados um ano e meio antes. Foi desenhado um 
logotipo do VIII Sendi, que passou a permanente para os próximos eventos, 
conforme decisão do Conselho Deliberativo. Sobre isso há uma história 
curiosa, contada pelo engenheiro Cândido Raimundo Mendes Pinto, 1º vice-
presidente executivo do VIII Sendi:

As atividades tiveram lugar em instalações da Universidade Federal do Paraná; 
a época era de férias escolares. Cândido lembra um susto passado pelos 
organizadores no início do evento: 

“Presidente: Carlos Eduardo Gouvêa da 

Costa

1º Vice-presidente: Candido Raimundo 

Mendes Pinto 

2º Vice-presidente: Wilson de Souza 

Secretário: Joran A. Sachs

Tesoureiro: Carlos Gabardo 

Coordenador Técnico: Luiz Carlos 

Correa Soares 

Coordenador Administrativo: Antonio 

Romão Montes 

Coordenador de Contatos: Rubens 

Habitzreuter”

No oitavo seminário aconteceram duas coisas importantes: nasceram a sigla 
Sendi, pois até então não se falava em Sendi, e também a logomarca com 
um S estilizado. Algumas pessoas achavam que o S era um oito, já que era 
o oitavo, mas sempre explicamos que era um S estilizado que depois passou 
a ser utilizado em todos os outros seminários, tornando-se um símbolo dos 
Sendis. A logomarca foi feita de forma amadora por um colega da Copel, 
Dalton Stencel, que gostava de pintar telas.

No dia do Seminário, uma surpresa: havia uma greve dos professores, o pátio 
estava todo tomado de faixas, carros, cartazes e não sei o quê mais. Eu fiquei 
preocupado com o Seminário. Entretanto, os manifestantes não atrapalharam, 
pelo contrário: deram o seu recado, não aconteceu nenhum problema. Mas foi 
realmente um susto ver o prédio da universidade cheio de faixas de protesto 
no dia da abertura.
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No item Preparativos dos anais, registra-se: “Foi elaborado o documento 
‘Norma para Apresentação das Contribuições Técnicas em Redação Final’, 
visando à padronização dos trabalhos técnicos.”E também: “As contribuições 
técnicas foram encaminhadas aos participantes com antecedência, a fim de 
permitir um conhecimento prévio dos assuntos a serem abordados durante 
o Encontro.”

Sobre os aspectos financeiros, o item Preparativos especifica: “O custo das 
inscrições foi estabelecido levando-se em conta o fato de que, pela primeira 
vez, um seminário nacional de distribuição de energia elétrica seria realizado 
sem nenhuma verba inicial e sem o patrocínio de nenhuma entidade.” Firma-
se o cenário de sistematização das atividades e de independência financeira, 
que caracterizaria os Sendi a partir dessa data. 

Temário e dinâmica
Ao contrário do ocorrido em alguns Sendi anteriores, em que o temário 
era definido em função das urgências técnicas da distribuição e dos temas 
clássicos recorrentes, a Comissão Técnica, após análise dos trabalhos, 
classificou-os em seis temas, que direcionariam a participação dos inscritos: 

As mesas diretoras dos grupos de debates foram compostas por profissionais 
conceituados nas seis áreas temáticas, das empresas Celpe, Coelba, CPFL, 
CEEE, ABCE e Light, e os seus secretários eram todos da Copel, “com vistas 
a facilitar a elaboração dos relatórios finais do VIII Sendi.” Oitenta e cinco 
contribuições técnicas foram consideradas “aptas a serem objeto de debates”, 
e outras dez, “aptas a serem divulgadas durante o Seminário.” 

Quatro conferências ocuparam o dia 10 de dezembro, com temas de projeção 
tecnológica de tendências presentes e futuras de uso da energia: 

Participantes
Houve um total de 404 inscrições, provenientes de 34 concessionárias de 
energia elétrica e de 19 empresas e entidades com interesse no campo. As 

19801980

I- Planejamento de Sistemas de 

Distribuição 

II- Projeto e Construção de Sistemas de 

Distribuição 

III- Operação e Manutenção de Sistemas 

de Distribuição

IV- Supervisão e Controle na Distribuição

V- Serviços de Consumidores

VI- Medição de Energia Elétrica

08:30h – Conferência sobre “Veículo 

Elétrico – Desenvolvimento do Projeto 

e Aspectos de Utilização”, proferida por 

AntonioHallage (Companhia Paranaense 

de Energia – Copel).

10:00h – Conferência sobre “Nova 

Tecnologia para Atendimento a 

Consumidores”, proferida por José 

Gaudênio da Conceição Jardim (IBM do 

Brasil Ltda.)

14:00h – Conferência sobre “Energia 

Solar” – Tecnologia e Utilização a Nível de 

Consumidor”, proferida por Cleantho da 

Câmara Tôrres (Universidade Federal da 

Paraíba)

16:00h – Conferência sobre “Transporte 

de Massa em Via Eletrificada”, proferida 

por Alberto da Rocha Paranhos (Instituto 

de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba – Ippuc).”
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áreas temáticas Projeto e Construção de Sistemas de Distribuição (105) e 
Operação e Manutenção de Sistemas de Distribuição (105) concentraram 
pouco mais da metade dos participantes. Foram convidados profissionais da 
Argentina, Bolívia e Venezuela (1 de cada) e do Equador e Uruguai (2 de cada). 
Do Brasil, foi convidado o engenheiro e professor Clodoveu Holzman. 

Destacaram-se pelo número de inscritos, entre as concessionárias, além da 
Copel (74), a Cesp (33), CPFL (24). Eletrobrás (22). Light (18), Enersul (12) 
e CEEE (11). Inscreveram participantes as entidades Associação Brasileira 
de Concessionárias de Energia Elétrica, ABCE; Comitê Organizador de 
Operações do Nordeste, Ccon; Comitê de Distribuição, Codi. Entre as 
16 empresas com inscritos, citam-se: Fios e Cabos Plásticos do Brasil, 
Ficap;HidroserviceEngenharia de Projetos; Peterco Iluminação e Eletricidade; 
Pirelli; Siemens; e Westinghouse do Brasil. Sessenta e oito participantes 
inscreveram-se como autônomos. 

O ministro das Minas e Energia, César Cals de Oliveira Filho, esteve em 
visita no dia 11 aos anfiteatros em que se realizavam as reuniões dos grupos 
de debates. Oito empresas, a Revista Energia Elétrica e a Copel participaram 
da ExpoSendi. 

Ao centro, 
o ministro César Cals
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Abertura e encerramento
As sessões solenes de abertura, dia 7 às 20 horas, e de enceramento, dia 
12 às 15 horas, foram realizadas no auditório da Reitoria da Universidade 
Federal do Paraná. A abertura foi seguida de um coquetel, no Círculo Militar, 
e o encerramento teve final com jantar de confraternização, às 20 horas, em 
restaurante do bairro Santa Felicidade. 

A sessão de abertura foi presidida pelo governador do Paraná, Ney Braga. 
Compuseram a mesa o presidente da Eletrobrás e diretor geral da Itaipu 
Binacional, gal. José Costa Cavalcanti; odiretor geral do Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica, engenheiro Oswaldo Baumgarten; o 
presidente da Copel, engenheiro Douglas Souza Luz; o diretor de Operações e 
Sistemas da Eletrobrás e coordenador do Conselho Deliberativo do VIII Sendi, 
engenheiro José Marcondes Brito de Carvalho;e o diretor de Distribuição 
da Copel e presidente da Comissão Coordenadora do VIII Sendi, engenheiro 
Carlos Eduardo Gouvêa da Costa.

A sessão de encerramento foi presidida pelo engenheiro e prof. Manuel 
Inácio Chaves de Mendonça, representante do vice-presidente da República, 
engenheiro Antônio Aureliano Chaves de Mendonça. Fizeram parte da mesa 
representantes do DNAEE, Codi e Copel e o presidente e os vices da Comissão 
Coordenadora do VIII Sendi.

Na sessão, foram apresentadas as recomendações técnicas dos seis grupos 
de debates. Informou-se também que o regulamento do Sendi “receberia os 
ajustes julgados necessários no decorrer da organização [...].” Por aclamação, 
a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, teve aceita a proposta 
de sediar o IX Sendi. 

Em seu discurso, o prof. Manuel Inácio citou o I Sendi e o vice-presidente:

19801980

Sendo engenheiro e ligado ao setor elétrico, recebi com prazer a honrosa e 
agradável missão de ser portador do sentido de apreço e consideração de Sua 
Excelência para com os que se dedicam com experiência e determinação à nobre, 
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complexa e vital tarefa de suprir os consumidores desta extraordinariamente 
versátil forma de energia: energia elétrica. 

Sua Excelência, ao ler o ofício contendo o amável convite, lembrou-se com 
grande satisfação que ocupava a Diretoria Técnica da então recentemente 
fundada Eletrobrás quando surgiu a idéia de se promover o primeiro Seminário 
Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Participou ele com entusiasmo 
no processo de concretização da iniciativa, realizada pela primeira vez no ano 
de 1962, sob a competência e coordenação da Cemig, Centrais Elétricas de 
Minas Gerais.
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Antonio Carlos Ferreira Bastos 
Coordenador técnico do IX SENDI

Por ocasião dos 50 anos de realização do SENDI, envio as minhas congratulações aos seus 
organizadores atuais bem como um forte abraço a todos aqueles que, ao longo dos anos, 
contribuíram de alguma forma para a sobrevivência e perpetuação de tão importante evento.

Marcos Villaça Freitas, coordenador técnico do XVI Sendi 
Antonio Cezar Jannuzzi e Edvaldo Lima Paniago

Sendi – Espaço especialíssimo onde o consumidor é o beneficiário da integração e da 
cooperação tecnológicas entre empresas e profissionais do setor elétrico, que são elementos 
transformadores de convivência em amizade.

Ivan Rezende Coelho
Coordenador de Exposição do XI Sendi 

O Brasil, e o setor elétrico mais especificamente, estão de parabéns, pois, neste meio século, 
amadurecemos, crescemos e devemos ser gratos aos valorosos técnicos que construíram e 
realizaram as edições do Sendi.

gilberto gomes Lacerda 
Coordenador geral do XVII Sendi

Em cinquenta anos muita coisa aconteceu no país, no mundo, no cotidiano das pessoas.
Também o nosso querido Sendi evoluiu e foi se reinventando. 
Que venham pelo menos outros 50 anos para nosso jovem Sendi.
Parabéns, Sendi, parabéns a todos que se dedicam à distribuição de energia!
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Carlos Eduardo gouvêa da Costa
Coordenador geral do VIII SENDI

É inestimável a contribuição que os SENDI trouxeram ao setor de distribuição, no 
aprimoramento das práticas técnicas e comerciais.
Nesses 50 anos de Sendi quero cumprimentar os pioneiros, que vislumbraram o quanto se 
ganharia com a realização dos seminários, e os que garantiram a sua continuidade, fazendo 
chegar, até agora, ao de número XX.

Paulo Cesar Pranskevicius
Coordenador técnico do XIX Sendi

Momento de muita emoção, os rodeios são uma competição saudável, focada em eficiência e 
segurança, almejando as premiações.
Durante as plenárias, os especialistas discutem os novos rumos do setor. 
É com esta integração, valores e benefícios que o Sendi chega à XX edição, tornando a 
perpetuidade algo natural na sua construção.

João Bosco Martins Leal
Coordenador técnico do XVIII Sendi

Neste legado de meio século, o Sendi trouxe inovação, tecnologia, troca de informações, 
relações se fortaleceram e muitos negócios fechados. Neste importante e relevante momento 
em que construímos as nossas opiniões, desejo que o espírito de cooperação e irmandade 
estejam presentes e iluminem os nossos corações e mentes.
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Os anos da democratização

Com os negócios mundiais andando de lado, desde final dos anos 

1970, a economia brasileira fechou o ano de 1983 em estado 

de alerta, às voltas com um processo inflacionário acima dos 

200% ao ano. Mais do que uma oscilação usual dos indicadores, 

o descontrole de preços refletia um conjunto mais amplo de 

dificuldades – assim como uma indefinição política que não dizia 

respeito apenas ao Brasil. Como ilustração, pode-se mencionar a 

mudança radical de governo no Irã, em 1979, e a consequente onda 

de instabilidade que lançou sobre toda a estrutura geopolítica e 

econômica internacional. 

Embora pouco visível à época, havia também uma tensão 

provocada pela expectativa em relação às inovações tecnológicas 

potencialmente revolucionárias, representadas pela confluência dos 

setores de telecomunicações e de microeletrônica. Essa gigantesca 

transformação, que é hoje um fato trivial, aparecia na penúltima 

década do século passado como um horizonte de possibilidades. 

Os computadores pessoais, criados na década anterior por 

uma pequena empresa americana, a Macintosh, tornaram-

se conhecidos com o lançamento do IBM PC, em 1981, e, três 

anos mais tarde, do Apple Macintosh. Mas a face mais visível 

do casamento das telecomunicações com a microeletrônica – a 

internet – estava então relativamente distante dos olhos das 

pessoas. 

No final de 1980, por exemplo, um dos passos do seu 

desenvolvimento, foi a definição dos padrões da tecnologia 

ethernet, necessária para a formação de redes locais em ambientes 

empresarias e de pesquisa científica. A eletrônica, de modo geral, 

teve mais visibilidade, ao longo da década, na forma de aparelhos 

como os CD, walkmans e videocassetes. Sua influência era mais 
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perceptível no campo cultural, como se pode constatar pelo fato de 

os anos 1980 terem sido considerados a era da música eletrônica. 

Essas novidades compartilhavam a atenção dos brasileiros com 

um conjunto variado de acontecimentos marcantes no cenário 

nacional. A esse título, cabe mencionar que, no setor elétrico, por 

exemplo, registraram-se dois eventos de importância histórica. 

O primeiro foi a finalização da hidrelétrica de Itaipu, de longe 

a maior do mundo, no início da década. Foi uma proeza notável 

tanto do ponto de vista da engenharia quanto em termos do vasto 

aporte de energia que representava para o país, pois era dotada 

de 20 unidades geradores de 700 megawatts cada uma (metade 

das quais produzindo para o Brasil, e a outra metade, para o 

Paraguai, sócio brasileiro nessa empreitada). 

O parque gerador brasileiro estava ganhando corpo depressa, nesse 

período. Diversas grandes hidrelétricas – embora bem menores que 

Itaipu – haviam entrado em operação, no final da década anterior, 

ou estavam prestes as ser inauguradas, nos anos seguintes. A 

partir de 1977, a usina Apolônio Sales, também chamada de 

Moxotó, construída no Rio São Francisco, passou a acrescentar 440 

megawatts ao parque. Dois anos depois, no mesmo São Francisco, 

ficaram prontas as usinas de Sobradinho e a de Paulo Afonso IV, a 

primeira, com força para produzir 1 000 megawatts e a segunda, 

2 460 megawatts. Essas três instalações faziam parte da Chesf. 

Em 1980, o complexo de Furnas pôs em operação a hidrelétrica 

Itumbiara, na fronteira de Minas Gerais com Goiás, com potência de 

1 752 megawatts.

Mas apesar dos percalços posteriores a 1975, o país havia avançado 

a passos largos – o que, em termos de energia elétrica, significava 

um aumento do consumo à taxa trepidante de 10% ao ano. Em 
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vista disso, não era simples resolver a equação de equilíbrio entre 

produção e consumo de eletricidade no país, que avançava dentro 

de limites bastante estreitos, desse ponto de vista. E o fato é que o 

segundo evento importante no registro histórico do setor elétrico 

foi a ocorrência do primeiro grande blecaute nacional, mais ou 

menos à mesma época da inauguração de Itaipu. No dia 18 de 

abril de 1984, em decorrência de um incêndio em uma subestação 

em Minas Gerais, 12 milhões de pessoas ficaram sem energia 

durante 16 horas em quatro estados – São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Espírito Santo – e em partes do Mato Grosso do 

Sul e Goiás. E um ano depois haveria um incidente de proporção 

semelhante a esse primeiro.

Em relação aos temas que mais chamaram a atenção do país, 

não se pode falar na década de 1980 sem lembrar o desempenho 

dos pilotos brasileiros nas grandes provas internacionais de 

automobilismo. O nome de Ayrton Senna, consagrado como um 

dos maiores esportistas do país de todos os tempos, é, sem dúvida, 

o primeiro da lista. Sua morte aos 34 anos, durante uma disputa 

na Itália, em 1994, deixou a nação traumatizada. Antes disso, havia 

vencido três campeonatos da Fórmula Um, em 1988, 1990 e 1991, e 

foi o vice em 1989 e 1993. Mas, além desses anos, o Brasil venceu 

mais três vezes na Fórmula Um – em 1981, 1983 e 1987 – graças 

à destreza de Nelson Piquet ao volante. De quebra, em um 

retorno espetacular, o decano do automobilismo nacional, Emerson 

Fittipaldi, venceu as 500 milhas de Indianápolis, em 1989, depois de 

bastante tempo distante dos carros de corrida. 

Apresentando-se dessa maneira, ficou por último a mais duradoura 

transformação dos anos 1980: a que trouxe de volta a democracia 

política ao país. Embora não fosse evidente, na época, essa 

possibilidade estava madura, então. A ideia de criar uma campanha 

pela volta às urnas havia sido lançada pelo então Senador Teotônio 
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para a frente o movimento cresceu a ponto de levar milhões de 

pessoas às ruas, em diversas cidades, culminando com os grandes 

comícios pela democracia em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Após quase vinte anos de abstinência eleitoral, o entusiasmo cívico 

dos brasileiros explodiu, no início de 1984, no movimento que ficaria 

conhecido pelo nome “Diretas já”, cujos líderes mais importantes 

foram os então deputado federal Ulysses guimarães e governador 

de Minas Gerais Tancredo Neves.

 Em 1985, Tancredo Neves renunciou ao Executivo mineiro e 

candidatou-se à Presidência da República, sendo eleito por um 

colégio eleitoral formado pelos membros do Congresso Nacional. 

Com morte prematura de Tancredo, alguns meses mais tarde, o 

Senador José Sarney assumiu a presidência, e foi durante o seu 

mandato que a nação debateu, e o Congresso Nacional votou e 

promulgou a atual Constituição Brasileira, em 1988.
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Sendi 9 Salvador
O IX Sendi, realizado em Salvador de 23 a 28 de setembro de 1984, foi 
coordenado pela Companhia de Eletricidade da Bahia, Coelba. Não foram 
encontrados registros ou anais; há apenas escassas informações sobre este 
seminário, a maior parte fornecida pelo seu coordenador técnico, Antônio 
Carlos Ferreira Bastos, e pelo engenheiro Nilson Otávio de Oliveira, do 
Conselho Deliberativo. 

A partir do VIII Sendi, de 1980, os seminários passaram a ser realizados de 
quatro em quatro anos. Assim, este IX Sendi ocorreu em 1984, o X, em 1988, 
e o XI, em 1992. Dessa forma, na década de 80, que vai de 1981 a 1990, só 
ocorreram dois seminários. Como não se obteve qualquer informação sobre 
o X Sendi, nem mesmo com seu coordenador geral, o único Sendi registrado 
nesta década é o atual IX Sendi. 

Abertura e comissões
A identificação dos componentes do Conselho Deliberativo, numa foto de 
reunião anterior à realização do seminário, feita pelos engenheiros Nilson 
Otávio e Antonio Bastos, esclarece que estavam presentes José Marcondes 
Brito de Carvalho, diretor da Eletrobrás; José Carlos Aleluia Costa, diretor de 
Distribuição da Coelba; Benedito Carraro, diretor do Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica, DNAEE; Wilson de Souza, gerente do Departamento 
de Distribuição, Eletrobrás; Mauro de Carvalho Veloso e Irani Dantas Moreira, 
Eletrobrás; Lício Mauro Ferreira da Silveira, diretor de Distribuição da Celesc 
e presidente do Codi, e os engenheiros Nilson e Antonio Bastos.

A Comissão Organizadora era presidida pelo engenheiro José Carlos Aleluia 
Costa e composta por profissionais da Coelba.

A Comissão Técnica foi dirigida pelo gerente do Departamento de Distribuição 
da Coelba, Antônio Carlos Ferreira Bastos. Entre outros, Wilson de Souza, 
Eletrobrás, também fazia parte da Comissão.

1984
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Temário e dinâmica
Interessante inovação foi introduzida pelo IX Sendi quanto ao temário. Nilson 
Otávio assinala que foi um temário diferente e inédito. Traçaram-se objetivos, 
em sintonia com os problemas que ocupavam os profissionais e autoridades 
na época, e conferiu-se liberdade aos participantes para apresentar seus 
trabalhos, idéias e experiências pertinentes. Nilson: “A classificação dos 
temas, para efeito de debates e organização do Sendi, foi feita depois das 
contribuições recebidas.” 

Informativo do Codi também destacou a inovação em pequena nota sobre o 
seminário: “Com um temário inovador, sem as restrições quanto a natureza 
técnica, administrativa ou comercial dos seminários anteriores, será realizado 
em Salvador, de 23 a 28 de setembro de 1984, o IX Sendi, com a organização 
a cargo da Coelba. 

Nos temas intitulados Preferenciais, serão considerados todos os trabalhos 
que trataram de experiências ou propostas, por mais simples que sejam, 
que visem:

A partir da esquerda para 
a direita - Irani Dantas, 
Marcondes Brito, José 
Carlos Aleluia, Benedito 
Carraro, Mauro Veloso. 



Sendi 50 Anos80

• desburocratizar o serviço de atendimento ao consumidor, eliminar 
deslocamentos e exigências descabíveis, agilizar o atendimento a 
reclamações, etc.;

• reduzir o custo de implantação de redes e linhas; - agilizar os 
processos de substituição de derivados de petróleo.

Além destes, cujo detalhamento será brevemente divulgado pela comissão 
organizadora, existirão os temas ESPECIAIS, cujos trabalhos, como regra, 
serão apenas publicados e distribuídos. São eles: Segurança e Proteção, 
Qualidade do Fornecimento e Tecnologia na Distribuição.”

Em mensagem técnica especial para este livro, o coordenador técnico do IX 
Sendi Antônio Carlos Ferreira Bastos expressa-se:

19841984

No inicio da década de 1980, a Eletrobrás estava empenhada em qualificar o 
desempenho das empresas de distribuição de energia elétrica, notadamente na 
função atendimento técnico e comercial na área de distribuição, tradicionalmente 
relegada a segundo plano dentro das concessionárias, a maioria delas gerida 
pelos estados da federação. Alinhada neste esforço, a Coelba, concessionária 
do Estado da Bahia, com nova diretoria constituída de jovens engenheiros 
do setor elétrico, implementou, com o apoio técnico da Eletrobrás, ampla 
reestruturação técnica e gerencial na sua diretoria de distribuição, dotando 
esta área de quadros técnicos de nível superior, normatização e processos 
que aproximavam a empresa do consumidor, melhorando significativamente a 
qualidade do serviço prestado, em todo o estado.

Neste cenário, a realização do IX Seminário Nacional de Distribuição, em 1984, 
no Centro de Convenções de Salvador, veio contribuir substancialmente para o 
cumprimento dos objetivos da Eletrobrás e Coelba, nas suas áreas de atuação, 
através da reunião de engenheiros e gestores de distribuição das empresas 
elétricas de todo o país, tendo sido considerado um dos melhores eventos 
nacionais desta natureza, na época em que foi realizado.

A sessão de abertura do IX SENDI contou com a presença de altos dignitários 
do Ministério das Minas e Energia, da Eletrobrás e DNAEE, Governo do Estado, 
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dirigentes e técnicos das concessionárias de todo o país. Dois conferencistas 
estrangeiros falaram sobre a sua visão da Distribuição no Futuro. Um 
americano, William Blair, do Electric Power Research Institute-EPRI, Palo 
Alto, California, e um europeu, René’ Tellier, da Electricité de France-EDF, 
Paris, França. Saudados pela brilhante execução dos hinos nacionais dos 
seus países, pela banda da Polícia Militar do Estado, ambos proferiram ricas 
palestras, antecipando aquilo que está acontecendo hoje, quase trinta anos 
antes. Outro evento importante foi o Curso Tutorial sobre Detecção de Faltas 
Fase Terra de Alta Impedância, dado pelo Professor Don Brussell da Texas 
A&M University, de Collegestation, Texas, USA.

Ao final do certame, na qualidade de Coordenador Técnico do IX SENDI, 
fizemos a leitura, na sessão de encerramento do evento, do relatório final com 
os excelentes resultados alcançados pelos muitos trabalhos apresentados no 
Seminário e anunciando a realização do X SENDI, em 1988, no Rio de Janeiro.

A partir da esquerda para 
a direita - Silvia Bastos, 
Antonio Carlos Bastos, Don 
Russell (palestrante da Texas 
A&M College Station, USA), 
Madame Tellier, René Tellier 
(palestrante da EDF,  is 
França), Rebecca Russell.
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Começa a era da internet

mercados livres de energia

Cabelo despenteado, tatuagem pelo corpo todo, e corpos cobertos 

por pouca roupa, foram algumas das mudanças que sublinharam o 

novo estilo de comportamento no período neoliberal, desde 1992. A 

queda do já empoeirado regime soviético, depois de mais de oitenta 

anos no poder na Rússia, e o subsequente desmanche do Muro de 

Berlim, pareciam ter aberto as fronteiras nacionais à globalização 

dos costumes, empurrada pela realidade das comunicações à 

velocidade da luz, da universalização hipertecnológica da saúde e 

das reviravoltas permanentes de paradigmas econômicos. Jovens e 

adultos passaram a modelar os músculos, despencar de bicicleta de 

morros íngremes, pular de prédios com paraquedas minúsculos e 

outros tipos de esportes radicais, geralmente em regiões remotas, 

ainda pouco habitadas do planeta, mas quase instantaneamente 

acessíveis em todos os continentes. 

Havia um mundo novo a conquistar no imaginário das populações 

mundiais, e entre elas a brasileira. Logo no início da década 

consolida-se a conjunção das indústrias das telecomunicações e da 

microeletrônica, levando a um espetacular movimento nas bolsas 

de valores para a formação das empresas do novo setor econômico 

global – desde então apelidado de “ponto-com”, em referência ao 

sistema de endereços adotado para os fornecedores de serviços 

da internet. O aporte de recursos por meio das bolsas de valores 

viabilizou a constituição da rede mundial de computadores.

A idéia de maior impacto do período foi a que pôs em dúvida a 

ação do Estado, tendo em vista as dificuldades que enfrentava, 

especialmente de financiamento das empresas públicas. Um dos 

aspectos dessa concepção foi a troca da política de planejamento 

econômico pela ação livre dos agentes de mercado. No caso 
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do setor elétrico, a mudança implicou na privatização de parte 

significativa da distribuição de energia – até a época administrada 

por concessionárias estaduais –, assim como de algumas empresas 

geradoras de energia. 

As empresas de transmissão continuaram sob domínio 

público. Criaram-se contratos de suprimento entre geradores 

e distribuidores, com licitações para novos empreendimentos 

de geração. E criou-se a figura do produtor independente de 

energia, dando-se livre acesso aos negócios de transmissão 

e distribuição. Utilizando o sistema de transmissão interligado 

em todo o território, os grandes consumidores tiveram a 

oportunidade de escolher seus fornecedores independentemente 

do local em que a energia era gerada. Em 1996 constituiu-se 

a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para fazer a 

regulação do setor elétrico. 

Foi uma novidade importante. A historiografia registra que a Aneel 

orientava-se por dois princípios: tornar a tarifa de luz acessível para 

todos os cidadãos, e mobilizar recursos de investimentos para as 

empresas do setor. 

No campo político, a década havia começado em meio a uma 

enorme turbulência, caracterizada pelo movimento dos chamados 

“caras-pintadas” – porque, literalmente, coloriam o rosto em 

protesto contra o primeiro Presidente eleito pelo voto direto no 

Brasil, desde 1964: o alagoano Fernando Collor de Mello. Aos 

poucos a mobilização ganharia força suficiente para levar ao 

Congresso Nacional um pedido de impedimento do Presidente. Sua 

derrota levou à posse do Vice-Presidente Itamar Franco, que fez 

um governo sóbrio, promovendo a conciliação entre os diversos 

segmentos da política nacional. Nas eleições seguintes, em 1995, 
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venceu o então Senador Fernando Henrique Cardoso, que havia sido Ministro da 

Fazenda de Itamar Franco. 

Deu-se, assim, parcialmente, continuidade ao governo anterior – em especial 

no que concerne ao Plano Real, por meio do qual abandonou-se o antigo 

Cruzeiro, adotando-se o Real como a nova moeda do país. A mudança, muito 

bem sucedida, apagou a memória dos desafios estruturais insolúveis desde o final 

dos anos 1970. A inflação, simplesmente, foi varrida do vernáculo, e injetou muita 

confiança no destino do país 

Que também estava em alta, então, pela conquista do quarto título mundial de 

futebol, em 1996, nos Estados Unidos, depois de 26 anos de espera. Além disso, 

os anos 1990 foram pródigos em façanhas científicas empolgantes – como a 

descoberta dos primeiros planetas em outras estrelas; o domínio das técnicas 

de clonagem; a formação de um vasto consórcio internacional de cientistas para 

identificar todos os milhares de genes do organismo; e o lançamento ao espaço 

do telescópio Hubble, o mais poderoso construído até hoje.

No campo da cultura e do comportamento, é preciso destacar um poderoso 

movimento pela liberdade de orientação sexual, procurando meios, inclusive 

legais, de reduzir o preconceito na sociedade brasileira. Na música, a despeito do 

sucesso de diversos grupos de rock, houve uma diversificação enriquecedora de 

gêneros, como o pagode, o sertanejo e o caipira. Pouco expressivos, nas décadas 

anteriores, essa nova sonoridade conseguiu, em muitos casos, ultrapassar o rock 

em vendagem de discos. Institucionalmente, repercutiu a extinção do Ministério 

da Cultura, em 1995. Os assuntos culturais passaram a ser tratados no âmbito de 

uma secretaria da Presidência da República.

No final dos anos 1990, a economia mundial perdeu fôlego, em parte. O ano 

de 1998 foi abalado pela “crise asiática”, que provocou a quebra de muitas 

empresas em decorrência das dificuldades do governo russo, principalmente, 

mas que promoveu perdas em muitos outros países, em decorrência da estreita 

Começa a era da internet
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concatenação dos negócios globalizados. Era, de fato, um prenúncio de uma 

quebradeira maior e mais generalizada, que, em 2001 ficaria conhecida como o 

estouro da “bolha ponto.com.” Essa última crise afetou o Brasil significativamente, 

embora a anterior não tivesse provocado alarme. 

Uma consequência indireta das incertezas econômicas foi uma diminuição no 

apoio que, até então, se dera à proposta de “Estado mínimo”, inclusive pela 

dificuldade de dar sustentação ao crescimento econômico. Muitos países em 

desenvolvimento – mais fortemente na Ásia e, um pouco menos, no Leste 

Europeu – voltaram, em parte a fortalecer o papel do Estado como contrapeso à 

crise do mercado e à desaceleração econômica. Nos anos seguintes, o mundo 

ficaria horrorizado com o atentado terrorista de 2001 contra o edifício World 

Trade Center, em Nova Iorque, deixando milhares de vítimas inocentes. E assim, 

também, face às guerras subsequentes dos Estados Unidos contra o Afeganistão, 

iniciada em 2001 e ainda em curso, e contra o Iraque, iniciada em 2003 e 

finalizada em 2010.
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Sendi 11 Blumenau
O XI Sendi foi realizado em Blumenau, entre 13 e 18 de setembro de 1992, 
coordenado pela Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, conforme os 
parâmetros estabelecidos pela Eletrobrás para as atividades. Trouxe muitas 
inovações, mas manteve a estrutura central que vinha sendo aperfeiçoada 
desde as origens: apresentação de trabalhos técnicos, agrupamento em 
blocos temáticos, debates em grupo, conclusões e recomendações. O XI Sendi 
incluiu conferências especiais, painéis temáticos com trabalhos e debates e 
atividades de expositores.

O XI Sendi apresentou também inovações em planejamento e execução. 
Na etapa de planejamento, realizou-se um seminário interno, após ampla 
divulgação na administração central e nos departamentos regionais, para 
“estimular toda a equipe técnica da empresa para elaboração de contribuições 
técnicas [...].” O seminário interno serviu para a seleção de contribuições 
técnicas que foram encaminhadas à Comissão Técnica do XI Sendi.

A etapa de execução que se seguiu obedeceu rigorosamente ao cronograma 
geral estabelecido para a operacionalização do seminário. A etapa exigiu 
dedicação exclusiva dos membros da Comissão Coordenadora. Conforme 
destacam seus anais, elaborados pela própria Celesc e detalhados nos campos 
administrativo, financeiro e técnico, grande contribuição adveio dos materiais 
da Light, que havia coordenado o X Sendi anterior, e da Eletrobrás, “que, 
como entidade promotora do Sendi, fez-se presente em todos os momentos 
decisivos do processo.”

Uma inovação relevante consistiu na designação de um representante do 
seminário por entidade ou empresa no país, para apoiar a divulgação local. 
Foi obtida a colaboração de 346 representantes. 

Comissões
Em seguimento às determinações do Regulamento do Sendi, foram constituídas 
as três equipes de condução dos trabalhos. 

1992
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O Conselho Deliberativo, de caráter permanente, foi presidido pelo engenheiro 
Mário Fernando de Melo Santos, pela Eletrobrás, e reuniu sete profissionais de 
entidades (Codi, Ccon, Gton e DNAEE) e concessionárias (Celesc, Light e Coelba). 

A Comissão Técnica encarregou-se da “escolha dos temas, seleção dos 
trabalhos e critérios de apresentação e divulgação.” Coordenada por Maurício 
Pedroso Páschoa, pela Eletrobrás, reuniu sete membros de entidades (Codi, 
ABCE) e concessionárias (Celesc, Light, Celpe, Eletropaulo, CEB). 

A Comissão Coordenadora, presidida por Paulo César da Silveira, Celesc, 
contou com Milan Milasch, Celesc, como 1º vice-presidente, e Maurício 
Pedroso Páschoa, Eletrobrás, como 2º vice-presidente. Organizada em 
coordenadorias, com titulares da Celesc, apresentou a seguinte composição: 
Administrativa, Hernani José Pamplona; Técnica, Valentin João Borgonovo; 
Financeira, Joaquim Valdir Gorgulho Junqueira; de Secretaria, Ivan Rezende 
Coelho; de Contatos, Ramiro Stanke; de Exposição, Ivan Rezende Coelho.

Temário e funcionamento
De início, definiram-se quatro temas, que chegaram a ser divulgados em cartaz 
promocional. Mais tarde, as Comissões Organizadora e Técnica, em conjunto, 
redefiniram o temário, com o intuito de “otimizar o processo de classificação 
das contribuições técnicas”, com o reagrupamento em cinco temas:

1. Planejamento e Energia

2. Projeto e Construção

3. Serviços, Consumidores e Conservação de Energia

4. Pesquisa, Desenvolvimento e Tecnologia

5. Operação e Manutenção

O logotipo do XI Sendi foi escolhido em concurso interno na Celesc. O 
ganhador desenvolveu seu trabalho com base no logotipo tradicional, com uso 
das cores da empresa.

O programa previu o desenvolvimento das atividades em seis dias, sendo o 
primeiro reservado a recepção, abertura da exposição e coquetel oferecido 
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pela Comissão Coordenadora. A abertura solene do seminário deu-se no 
segundo dia, pela manhã. A estrutura básica compreendeu: dez sessões 
de debates, com uma sala para cada um dos cinco temas, num total de 50 
sessões; três conferências; dois painéis com trabalhos inscritos; palestras de 
expositores; quatro visitas técnicas. 

Os trabalhos apresentados durante o seminário foram precedidos de resumos 
sujeitos a formulário específico, para uma primeira análise. Apresentaram-
se 543 propostas, depois transformadas em 425 trabalhos elaborados. 
Entre esses trabalhos, foram selecionadas 178 contribuições técnicas, e seus 
autores, comunicados da decisão. Destas, 166 distribuíram-se com equilíbrio 
pelos cinco temas. As outras 12 foram enquadradas nos temas dos dois 
painéis: Qualidade e Produtividade, e Meio Ambiente, com seis para cada. 

Todas as contribuições foram sujeitas às normas gráficas estabelecidas em 
documento elaborado pela equipe do XI Sendi, distribuído a todos os autores, de 
título “Normas para apresentação das contribuições técnicas em redação final.” 

Doze trabalhos de caráter técnico tiveram origem em instituições de ensino 
superior, dez federais e uma particular, no contexto do estreitamento de laços 
entre o setor de distribuição e a Universidade, numa retomada de projeto 
original dos primeiros Sendi, em que universidades locais participaram dos 
temários e das apresentações. 

As três conferências tiveram como temas “Os desafios da distribuição”, 
engenheiro Wilson Marques, Eletrobrás; “A distribuição de energia elétrica na 
próxima década”,engenheiro Valdir Garcia, Eletropaulo; e “O setor elétrico, a 
universidade e o engenheiro: uma visão moderna”, engenheiro Egberto Pinto 
Tavares, Eletrobrás. 

As palestras de 16 dos 55 expositores ocorreram em seus estandes, após 
a programação técnica do dia. Embora relativas aos equipamentos e áreas 
de atuação das empresas, tiveram abrangência e ultrapassaram a simples 
demonstração de seus produtos. A título de exemplo, a empresa Instronic 
apresentou o tema “Monitoração, Controle e Automação de Medidas Elétricas”, 
e a empresa Camboim, “Energia Alternativa – Energia Solar Fotovoltaica.” 

19921992
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As quatro visitas técnicas, na tarde do dia 16, focaram: Weg Transformadores, 
Transformadores Mega, Merlin Gerin Brasil, e a área de Operação e Manutenção 
do Departamento Regional da Grande Florianópolis. 

Foi organizada uma programação específica para acompanhantes, paralela ao 
seminário.

DADOS gERAIS

O XI Sendi contou com 128 empresas e entidades inscritas e 904 participantes, 
sendo 811 individuais e 93 convidados e autoridades. Entre as empresas e 
entidades com número de participantes de dois ou mais dígitos, anotam-se: 

Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc – 183

Eletricidade de São Paulo, Eletropaulo – 104

Light Serviços de Eletricidade – 49

Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL – 44

Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobrás – 40

Companhia Energética de São Paulo, Cesp - 36

Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel - 28

Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte – 26

Companhia de Eletricidade de Brasília, CEB – 21

Companhia Estadual de Energia Elétrica, CEEE - 20

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba – 17

Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig – 15

Companhia Energética de Pernambuco, Celpe – 15

Companhia Energética do Ceará, Coelce - 14

Fundação Pró-Tamar-Ibama - 12

Espírito Santo Centrais Elétricas, Escelsa - 10

Companhia Paulista de Energia Elétrica, CPEE - 10

Participaram da ExpoSendi 66 empresas e três entidades: Associação Brasileira 
de Preservadores de Madeira, Associação Catarinense de Engenheiros, Crea, 
e Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, Cepel. Vinte e nove empresas e 
uma entidade, a prefeitura de Blumenau, patrocinaram, e treze empresas e 
instituições apoiaram o XI Sendi. 
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Em valores de dólar da época, a receita importou em cerca de US$ 300 mil, e 
o superávit, em cerca de US$ 110 mil, repassados à Coelba, que realizaria o XII 
Sendi Salvador. Da receita, US$ 80 mil vieram da Light, como superávit do X 
Sendi São Paulo. Um dado curioso é que aplicações financeiras responderam 
por parte da receita, dado que o repasse da Light foi investido por dois anos, 
como era praxe na época. 

Abertura e encerramento
A recepção oficial aos participantes ocorreu no domingo, dia 13, às 20 horas, 
com saudação do coordenador de Secretaria e Exposição seguida de coquetel. 
A abertura solene foi realizada na segunda feira de manhã. 

O encerramento deu-se numa reunião plenária no dia 18, e à noite ocorreu 
jantar de confraternização. Em seu discurso na solenidade de encerramento, 
o coordenador da Comissão Técnica, Maurício Pedroso Páschoa, afirmou:

19921992

Como resultado, o SENDI/92 deixa constatações que visualizam caminhos a 
seguir, onde podemos destacar: 

A Distribuição de energia elétrica tem se mostrado um campo fértil, 
generoso, dinâmico e sempre desafiante à pesquisa, ao desenvolvimento 
de novas tecnologias e à inovação de métodos e procedimentos. 

A troca de experiência e o intercâmbio de informações tem tido um 
papel primordial na abreviação do processo de modernização técnica 
das empresas e na equalização do potencial de conhecimento dos 
profissionais que militam no setor.

A dinâmica sócio-política do mercado é muito grande e as empresas 
precisam estar sempre alertas e ágeis para se adaptarem às novas 
exigências. 

A adoção de programas de qualidade que objetivam oferecer um 
produto e serviço que atendam aos desejos do mercado, e que visem a 
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eficiência energética e o incremento da produtividade é recomendada 
a todas as empresas. 

O respeito ao consumidor, o conhecimento de suas necessidades e 
expectativas, os cuidados com o futuro, quer na garantia do suprimento, 
quer no zelo pela natureza em todas as formas de relacionamento com 
a energia elétrica, devem ser motivo permanente das atenções de todos 
os profissionais e empresas. 

A conservação e o uso racional da energia elétrica deve continuar sendo 
incentivada através das ações e programas de esclarecimento e educação 
dos consumidores, como forma de manter a qualidade do serviço, num 
cenário onde se delineia que a escassez de recursos continuará a ser 
fator restritivo aos investimentos requeridos pelos sistemas elétricos de 
distribuição de energia.

No campo político institucional urge que se estabeleçam regras claras, 
duradouras e equilibradas que possibilitem às empresas, a definição 
de políticas estratégicas de médio e longo prazos e que busquem o 
equilíbrio das relações entre empresas e o mercado consumidor. 

A formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a manutenção dos profissionais 
especialistas em Distribuição de energia elétrica deve ser alvo permanente 
da direção das empresas e se constitui no caminho mais eficaz para sua 
adequação às transformações determinadas pelo mercado e no atingimento 
de resultados empresariais.

A integração entre concessionárias, centros de pesquisas, fabricantes e 
entidades de ensino é indispensável ao aprimoramento técnico da Distribuição 
e por isso deve ser incrementada.
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Sendi 12 Recife
O XII Sendi foi realizado de 16 a 21 de outubro em Recife, pela Companhia 
Energética de Pernambuco, Celpe, com promoção da Eletrobrás. As atividades 
foram sediadas no maior centro de convenções do estado, localizado em 
Olinda, vizinha a Recife. O patrocínio ficou a cargo das empresas Celpe, 
Eletropaulo, Proconsel Projetos e Consultoria Técnica, IBM e Hot-Line, com 
apoio do Banco do Brasil – BBTur, Companhia de Produtos Pilar, Golden Cross 
e revista Eletricidade Moderna. 

Participaram do XII Sendi 1.492 profissionais, dos quais 70% oriundos de 
concessionárias de energia, 20% do parque industrial e de serviços nacional 
e 10% de entidades de pesquisa e ensino. O engenheiro Bento Barros Jr., 
que forneceu a maior parte das informações para este relato, anota no item 
Ambiente Externo:

1994

O processo de mudanças políticas e estruturais em curso na época trazia ao 
segmento da distribuição de energia elétrica cenários que precisavam ser 
considerados no planejamento das concessionárias. A palavra de ordem era a 
eficiência, o que significava melhores serviços com menores custos. 

A regulamentação da Lei 8631/93 trazia no seu bojo novos desafios e a 
necessidade de um novo posicionamento na gestão das empresas, em 
função da desequalização tarifária e do acerto de contas das concessionárias. 
Ao tempo em que deviam ampliar sua capacidade de investimento, as 
concessionárias brasileiras sabiam que a sociedade estaria atenta aos custos 
da energia, cobrando-lhes ações que resultassem em racionalização e 
redução desses custos.

Outro fato importante era a eminente abertura à iniciativa privada para 
investimentos em obras de geração, que projetava um novo cenário ao setor 
elétrico. A primeira ação do governo nesse sentido havia sido a publicação do 
Decreto 915/83 que permitia a formação de consórcios entre concessionárias 
e grupos privados para a produção de energia.
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Comissões
 A Comissão Organizadora, presidida por Mário Santos, diretor de Operação 
da Eletrobrás, e com Bento Barros Jr., Celpe, como 1º vice-presidente, e 
Mauro César da Rocha, Eletrobrás, como 2º, foi composta pelas seguintes 
Coordenadorias:

Técnica: Hilton Paulo Omena Duarte Jr.

Financeira: Roberto de Souza Leão

De Infraestrutura: Elihu Alberto de Figueiredo

De Exposição: Ailton [...]

De Secretaria: Simoni Neiva

Colaboraram Maria de Betânia Lins, João Arthur da Silva Dantas e Maria Angélica.

A Comissão Técnica foi coordenada por Bento Barros Jr., Celpe, e Mauro César 
da Rocha, Eletrobrás. Contou ainda com a participação de representantes da 
Copel, Cemig, Eletropaulo, CEB, Saelpa Sociedade Anônima de Eletrificação 
da Paraíba e Eletronorte. 

Temário
O temário compreendeu cinco temas básicos: Qualidade voltada ao cliente / 
Conservação e uso racional de energia / Novas tecnologias / Planejamento / 
Gestão da distribuição e aspectos institucionais. 

Foram enviados para análise da Comissão Técnica 610 resumos, quantidade 
13% maior que a do Sendi anterior. A Comissão selecionou 245 para 
desenvolvimento, e, ao final, foram indicados 140 trabalhos para apresentação 
durante o seminário. A distribuição dos trabalhos por temas apresentou o 
seguinte quadro:

Recentemente haviam sido criados o Sintrel (abertura da malha de transmissão 
para o transporte de energia entre autoprodutores) e a legislação do produtor 
independente. Na época estava tramitando no Congresso Nacional a lei de 
concessões, que também colocava o setor na perspectiva de novos desafios.

 A Comissão Organizadora, presidida por Mário Santos, diretor de Operação 
da Eletrobrás, e com Bento Barros Jr., Celpe, como 1º vice-presidente, e da Eletrobrás, e com Bento Barros Jr., Celpe, como 1º vice-presidente, e 
Mauro César da Rocha, Eletrobrás, como 2º, foi composta pelas seguintes 

Colaboraram Maria de Betânia Lins, João Arthur da Silva Dantas e Maria Angélica.

A Comissão Técnica foi coordenada por Bento Barros Jr., Celpe, e Mauro César 
da Rocha, Eletrobrás. Contou ainda com a participação de representantes da 
Copel, Cemig, Eletropaulo, CEB, Saelpa Sociedade Anônima de Eletrificação 
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Qualidade voltada ao cliente: 21

Conservação e uso racional de energia: 15

Novas tecnologias: 65

Planejamento: 29

Gestão da distribuição e aspectos institucionais: 10

Programa técnico
O programa técnico incluiu sessões de apresentação de trabalhos técnicos e 
três mesas redondas para debates sobre os grandes temas do setor elétrico, 
então na busca de modernização: Automação da distribuição, Aspectos 
institucionais do setor elétrico e Relacionamento entre universidades e 
empresas. Bento Barros relata: 

O coordenador da Comissão Organizadora relata mais uma inovação do 
programa técnico, embora paralela ao seminário, mas a ele integrada:

19941994

As mesas-redondas foram um dos pontos altos do seminário, particularmente 
a que focou Aspectos Institucionais do Setor Elétrico. O temário estabelecido 
estava muito em voga na época, e suas particularidades foram amplamente 
discutidas. Figuras de destaque participaram dessa atividade, o que originou 
uma serie de recomendações que, por certo, tiveram utilidade nos eventos 
que surgiram após o seminário, como, por exemplo, a criação da Aneel. A 
que tratava da automação foi também muito trabalhada, por ser, na época, 
tema considerado de alta relevância.

Intuímos também que devíamos dar atenção especial aos chefes de regionais, 
para que as questões regionalizadas pudessem ser discutidas. Foi a primeira 
vez que o Sendi atentava para um setor das empresas de energia elétrica, 
quase sempre esquecido, levantasse e discutisse os problemas no âmbito dos 
cincos temas propostos. Criamos o I Endi – Encontro Nacional de Dirigentes 
Regionais. Contratamos um consultor de empresas que formatou e conduziu 
esse pequeno seminário nas instalações de um hotel da cidade, fora, portanto, 
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Inovações
Duas inovações foram introduzidas quanto aos trabalhos técnicos e seus 
autores. Pela primeira vez na história do Sendi, os 140 trabalhos foram 
reunidos em 12 disquetes alojados em estojo personalizado distribuído aos 
participantes e às empresas antes da realização do evento. Dessa forma, 
os participantes puderam inteirar-se do conteúdo dos trabalhos de sua 
preferência. 

Cada empresa nomeou um representante que passou a tratar dos assuntos 
referentes ao seminário, o que incluía a definição dos trabalhos a serem 
apresentados para análise da Comissão Técnica

Outra inovação foi o oferecimento de um coquetel seguido de jantar aos 
autores e seus familiares, no forte das Cinco Pontas, local histórico de Recife. 

Ênfase no social
As atividades sociais e de congraçamento também se caracterizaram por 
variados diferenciais com relação às práticas anteriores. Bento Barros relata:

do centro de convenções. As recomendações finais foram posteriormente 
enviadas à Eletrobrás.

O coquetel de abertura foi realizado no pátio externo do centro de convenções, 
onde foram montadas diversas barracas com salgados e doces da cozinha 
regional, em que os participantes se serviam à vontade. O serviço de garçons 
ficou incumbido de oferecer as bebidas. Durante a entrada dos convidados, 
salvas de fogos de artifício saudavam os participantes.

Já o jantar de encerramento foi realizado num casarão antigo localizado num 
bairro nobre da cidade, sede da casa de eventos contratada, dimensionado 
para atender aos 3.000 participantes e seus familiares e expositores. Foi um 
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Os diferenciais começaram já na recepção aos recém-chegados. Bento Barros: 
“Antes mesmo do início do evento, organizamos uma recepção diferenciada 
para os participantes, na praia de Boa Viagem. Montamos uma barraca onde 
se serviam cerveja e salgadinhos, para que as pessoas fizessem contatos em 
ambiente de relaxamento e estabelecessem clima de cordialidade e amizade.” 

Nos fins de expediente, havia apresentações de grupos musicais para 
divulgação de ritmos regionais, como frevo e maracatu, e de repentistas 
e outras manifestações artísticas regionais. Um especialista organizou a 
programação e elaborou material explicativo sobre as manifestações. À noite, 
foram programados jogos de futebol de salão,vôlei e tênis, que tiveram boa 
participação.

ExpoSendi
Cinquenta e uma empresas, concessionárias e entidades participaram da 
exposição, sediada também no centro de convenções, que ocupou cerca de 
1,5 mil m2. Um circuito interno de TV com 20 monitores distribuídos no espaço 
da exposição divulgou produtos e serviços expostos, além de comunicados 
úteis sobre o evento e a transmissão de entrevistas ao vivo. O Ccon esteve 
entre os expositores.

jantar dançante, com a apresentação prévia da orquestra dos meninos de Belo 
Jardim, que brilhava nacionalmente na ocasião e que emocionou bastante 
os convidados. Uma orquestra de frevos ficou responsável por apresentar-se 
durante todo o período da festa.

19941994



A evolução da distribuição de energia elétrica no Brasil 97



Sendi 50 Anos98

Sendi 13 São Paulo
O XIII Sendi foi realizado em São Paulo, sob comando da Centrais Elétricas de 
São Paulo, Cesp, de 11 a 16 de maio de 1997. O momento vivido pelas empresas 
do setor elétrico era de muitas decisões e, ao mesmo tempo, expectativas. O 
Sendi, já tradicional como fórum de reunião, debate e congraçamento da área 
de distribuição, respondeu às necessidades do momento, conforme expõe 
o presidente da Comissão Organizadora, Wilson Pinto Ferreira Jr., em 
mensagem aos participantes:

O XIII Sendi seria realizado no final de 1996, mas, em razão da troca de 
comando da Cesp no início de 1995, renegociou-se com a Eletrobrás a 
realização em maio de 1997. 

O XIII Sendi foi patrocinado por Pirelli Cabos, Asea Brown Boveri, Consist 
Componentes Eletrônicos, Siemens e Banco Bozano Simonsen de 
Investimento. Informações sobre o seminário podiam ser obtidas via internet. 

Comissões
O Conselho Deliberativo, presidido pelo engenheiro Mário Fernando de Melo 
Santos, Eletrobrás, contou com os conselheiros José Mário Miranda Abdo, 
DNAEE; o presidente da Comissão Organizadora Wilson Pinto Ferreira Jr., 
Cesp; Joaquim Ximenes de F. Sobrinho, Celpe; Irineu Otto Bornholdt, Celesc; 
Mário Rubens Bertoni, Codi; e José Nunes de Almeida Neto, Ccon. Mantém-se 
a prática de compor o CD também com representantes de empresas que já 
haviam realizado o Sendi.

1997

Este Sendi se realiza quando o setor elétrico passa por profundas alterações 
no arcabouço institucional, principalmente nos dois últimos anos, como a 
nova lei das concessionárias, a regulamentação do produtor independente, 
os processos de privatização, a transformação do DNAEE em Aneel e a 
reestruturação em curso da legislação atinente.
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A Comissão Organizadora apresenta a inovação da indicação de duas ou mais 
pessoas para exercer a mesma coordenadoria. Sob a presidência citada do 
engenheiro Wilson, e de Sílvio Aleixo, Cesp, e Paulo César Coelho Tavares, 
Eletrobrás, como 1º e 2º vice-presidentes, foi a seguinte a composição das 
coordenadorias:

Técnica: Edmundo Picucci e Manuel Luis Borges Campos; Administrativa: 
Leonardo Stanziolla e Ana Maria de Gouveia; de Secretaria: João André 
Guillaumon Filho, Silvia Norma Lewis e Antônio Viegas de Carvalho Jr.; de 
Exposição: Alcides Casado de Oliveira Jr. e Plautius Soares André Filho; de 
Comunicação: Luiz Eduardo Reis de Magalhães, Marisa Santoro Bravi, Carlos 
Kendi Fukuhara e Maria Cláudia F. Fortes; Financeira: Celso Arras Minchillo 
e Paulo Sérgio Marques Dallors; Apoio Técnico: Inaê Lobo (jurídico) e Marisa 
Carrara Jorge (contratação). 

A Comissão Técnica, coordenada por Júlio Cesar Gonçalves Trindade, 
Eletrobrás, e o suplente Nilo César de Oliveira, também se compôs em sua 
maioria com dois representantes de empresas e entidades, da seguinte forma: 

Cesp: Edmundo Picucci e Manuel Luis Borges Campos; Celpe: Francisco 
Antônio de A. L. Viana e Ricardo Vasconcelos Galindo; Ccon/Coelce: Roberto 
Gentil Porto Filho; Gton: Wagner Valadares e Sergio Claudio Porto Domingues; 
Codi/Cerj: Luiz Gonzaga Tannus Neves e Acácio Barreto Neto; ABCE: Angelo 
Vian e Marcos Roberto Gouvêa.

Temário e programa
Diante da nova realidade das profundas transformações do setor elétrico, o 
temário também se adaptou às novas circunstâncias. Na citada mensagem 
aos participantes, o presidente Wilson Pinto Ferreira Jr. esclarece:

Diante desse quadro, o temário deve se concentrar em assuntos como a 
postura das distribuidoras frente às agências reguladoras, as oportunidades 
de negócios emergentes para o sistema de distribuição de energia 
elétrica, o relacionamento com o produtor independente, os co-geradores 
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O programa enfatizou então os novos temas, expostos nas modalidades mais 
adequadas de conferências, mesas redondas e “sessões empresariais”, além 
de reservar três horas (14h00 – 16h50) de segunda a quinta e parte da manhã 
da sexta-feira para a apresentação dostrabalhos técnicos selecionados pela 
Comissão Técnica. O primeiro dia, domingo 11, foi reservado a inscrições e 
abertura, às 19h, e o encerramento deu-se na sexta-feira 16, no início da tarde.

O engenheiro Manuel Luiz Borges Campos, coordenador técnico do 
seminário, declarou em entrevista para o volume 1 da publicação A Mão e a 
Luz, em 2004:

19971997

e os consumidores livres, a mudança de perfil dos clientes com relação a 
qualidade e tarifas, a conservação da energia, parâmetros do novo ciclo de 
desenvolvimento da eletricidade no país.

Com relação ao temário, posso destacar os debates sobre a privatização, de 
vez que se estava iniciando o processo, já tendo sido privatizada a Escelsa, 
no Espírito Santo, e outras empresas como a Light, a CPFL e a própria Cesp 
Distribuição estavam em processo de privatização. 

A abertura do Seminário deu-se em um ambiente festivo, sendo escolhido 
como local o recém-inaugurado Memorial da América Latina. Compuseram a 
mesa o vice-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, o secretário de Energia 
David Zylberstajn, o presidente da Assembléia Legislativa Paulo Kobayashi, 
o secretário nacional de Energia Peter Greiner, o diretor de Operações da 
Eletrobrás e presidente do Conselho Deliberativo do Sendi Mário Santos, o 
presidente da Cesp Andréa Matarazzo, o diretor de Distribuição e presidente 
da Comissão Organizadora do XIII Sendi Wilson Ferreira Jr., o assistente 
da Diretoria de Operações da Eletrobrás Paulo César Coelho Tavares, e o 
assistente da Diretoria de Distribuição Silvio Aleixo.”

No dia 12, segunda-feira, ocorreu, no período da manhã, sessão única com 
palestras e debates sob o tema A regulamentação do setor de energia 
elétrica, com os subtemas: O marco regulatório para o setor elétrico, Os 
programas de privatização e o marco regulatório, e O encaminhamento da 
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nova regulamentação e a visão do Congresso. A sessão, presidida por Mário 
Santos, diretor de Operação de Sistemas da Eletrobrás, teve como relator 
Luiz Carlos Silveira Guimarães, Abradee, e como palestrantes: Peter Greiner, 
secretário Nacional de Energia do MME; David Zylbersztajn, secretário de 
Energia do Estado de SãoPaulo, José Roberto Arruda, senador; e Danilo Dias, 
assessor da vice-Presidência do BNDES.

Seis mesas redondas, três por manhã, foram realizadas dias 13 e 14, com os 
temas: As novas agências reguladoras / Novas oportunidades de negócios para 
a distribuição / Combate ao desperdício de energia elétrica: oportunidades na 
área de distribuição / A qualidade da energia frente às novas exigências dos 
clientes / Cogeração, produtor independente e geração alternativa / O setor 
privado no mercado de energia elétrica. 

Cada mesa redonda foi conduzida por um presidente acompanhado de um 
relator e alguns palestrantes. No total, 24 palestrantes atuaram nas seis mesas 
redondas. 

Na sexta-feira 15, antes do encerramento, realizou-se a conferência O setor 
de energia elétrica e a globalização, proferida pelo antropólogo e consultor 
Luiz Almeida Marins Filho. 

Cinco “sessões empresariais” ocorreram das 17h às 18 h dias 12, 13 e 15, e seus 
temas e palestrantes foram: Cesp: Daniel Salatti, Meio ambiente e o sistema 
elétrico; Pirelli, Carlos Alberto Godinho, A evolução de cabos e acessórios 
para energia elétrica; AseaBrown Boveri, Bernard Ducros, Feeder Pillar – 
sistema subterrâneo de distribuição; Siemens, Willian Wochler, Digitalização 
de subestações: comando, controle e proteção digitais,um novo conceito 
para desassistir subestações; Consist, palestrante não informado, A questão 
comercial da concessionária em um novo mercado competitivo. 

Cento e quinze trabalhos técnicos, dos quais 21 de profissionais da Cesp, foram 
selecionados pela Comissão Técnica entre os 378 analisados. Os trabalhos 
foram agrupados em cinco temas: Distribuição de energia elétrica em ambiente 
competitivo; Qualidade voltada para o cliente; Uso racional e conservação de 
energia; Pesquisa, desenvolvimento e aplicações tecnológicas; e Planejamento 
do sistema e engenharia. Todos os participantes do XIII Sendi receberam 
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Os 115 trabalhos técnicos foram apresentados em cinco salas diárias, de 
segunda a sexta. As sessões em cada sala eram conduzidas por um presidente 
acompanhado por um relator. 

No dia 15 foi realizada visita técnica, disponível para 80 pessoas, de 
participantes interessados ao Centro de Atendimento ao Cliente da Diretoria 
de Distribuição, no Guarujá. Atividades sociais foram programadas para 
acompanhantes, com ampla informação de utilidade sobre a cidade, eventos 
culturais e de lazere as condições de alojamento, locomoção e outras. Na noite 
do dia 14, quarta, realizou-se jantar de confraternização, no Clube Atlético 
Monte Líbano. Foram publicados três boletins informativos, distribuídos a 
empresas e entidades da área. 

19971997

um CD-Rom com o conteúdo completo dos 115 trabalhos apresentados. O 
coordenador técnico Manuel relata na citada entrevista a A Mão e a Luz:

Como realização pioneira, fizemos também a edição das contribuições técnicas 
apresentadas no Seminário, em numero de 115, na forma de CD. Acredito que 
foi o primeiro seminário do setor elétrico, em plano mundial, a organizar e 
divulgar os trabalhos dessa forma. No Sendi anterior, a Celpe havia organizado 
os trabalhos em um álbum de disquetes. Em todos os Seminários anteriores, 
os trabalhos eram impressos e entregues no próprio evento, obrigando os 
participantes a carregarem na bagagem de volta um volume considerável de 
papel. A confecção do CD exigiu a busca de pioneiros na atividade, gerando 
atrasos; como curiosidade, relato o evento começou no domingo á noite, dia 12 
de maio, e os CDs foram retirados na produtora no sábado, dia 11.



ExpoSendi
A exposição de fornecedores, fabricantes de equipamentos e interessados em 
distribuição foi aberta no dia 12 segunda pela manhã. Estiveram presentes em 
estandes 62 expositores, a maioria de empresas da área, que ocuparam cerca 
de 2 mil m2.. Entre as entidades expositoras, anotaram-se: Agência Dinheiro 
Vivo, Coge, Editora Aranda, Editora Segmento e Secretaria de Estado de 
Energia. 

Abertura e encerramento
A sessão solene de abertura ocorreu no dia 12, segunda, pela manhã, no 
Memorial da América Latina, ao mesmo tempo em que se iniciava a ExpoSendi, 
no pavilhão de exposições Anhembi-Morumbi. A de encerramento deu-se na 
sexta 16, no fim do período da manhã. 
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Sendi 14 Foz do Iguaçu
Primeiro Sendi da era Abradee, após o início das privatizações no setor 
elétrico brasileiro, o XIV Sendi foi realizado em Foz do Iguaçu, de 19 a 23 de 
novembro de 2000, sob o título “Um milênio de desafios à nossa frente”. Novos 
temas surgiram, mais adequados ao ambiente de privatização e concorrência, 
em consonância com a nova visão institucional que se apresentava para as 
empresas de distribuição de energia elétrica.

Os documentos afirmavam: “O XIV Sendi foi concebido com temas que 
abrangem tendências técnicas, organizacionais e humanas”; a concepção 
partiu dos organizadores. Ainda: “Não restam dúvidas de que este seminário 
será um excelente fórum para debates, troca de experiências e difusão de 
inovações tecnológicas, todos do maior interesse nesta época de competição, 
globalização, qualidade, novos mercados e serviços, tecnologias de ponta e 
automação de processos”. 

Temas como aspectos jurídicos e comerciais, recursos humanos e treinamento, 
marketing e estratégias de gestão ganharam relevância. Não que estivessem 
de todo ausentes de Sendis anteriores, mas o ombreamento com os temas 
clássicos foi atitude pioneira da Companhia Paranaense de Energia, Copel, 
organizadora do seminário em parceria com a Abradee, em resposta às novas 
necessidades da época e da área de distribuição. Assim, o Sendi compôs 
seu lado técnico, nunca relegado nem antes nem depois do XIV Sendi, com 
outros ângulos que passariam a direcionar as ações da distribuição de energia 
elétrica. Isso se traduziu no aumento do número de temas em foco. 

Superação e coragem 
Essa estrutura não foi obtida de modo fácil. O engenheiro Ingo Wunderlich, 
que participou da coordenação técnica do seminário, relembra:
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Comissões
Foram designados pela presidência da Copel os membros da Comissão 
Organizadora, sendo o presidente, Pedro Augusto do Nascimento Neto, e 
o coordenador geral, Heitor Dantas Filho, também membros do Conselho 
Deliberativo. Os demais coordenadores foram: Gilmar Carlos da Silva, 
administrativo; Mário Ramos Gurski e Luiz Carlos Radigonda, de secretaria; 
Alzemir Serena, financeiro; Levy Pacheco Filho e Ingo Wunderlich, técnica; 
Vera Lúcia Farinhaki, de promoção; Arlete Santos, de exposição; Nilo Amaury 
Aguirre de Castro, de informática.

O Conselho Diretor da Abradee assumiu a função do Conselho Deliberativo, 
existente na época de comando da Eletrobrás. A Comissão Técnica foi 
composta por representantes da Abradee, das empresas que realizaram 
os últimos Sendi, Celesc, Celpe, Cemig, Light e Elektro (sucessora da Cesp 
Distribuição), e da Copel, empresa organizadora. 

Heitor, em depoimento à publicação A Mão e a Luz, conta: “Em 1999 o 
Pedro Augusto me convidou, ou, melhor, fez um desafio para coordenar o 

 Na época, houve uma certa resistência da Abradee em assumir o seminário 
na sua forma tradicional. O pessoal da Abradee achava que os novos tempos 
não comportavam mais seminários e que se deveria fazer alguma coisa 
mais enxuta, mais simples, mais focal, algo mais específico, e aí a nossa 
coordenação propôs-se a fazer o seminário para marcar época e assumimos. 
Foi um evento que nos causou uma pressão enorme. 

Esse período de 1997 a 2000 coincidiu com a privatização das empresas, e as 
empresas privadas não estavam mandando os funcionários para seminários, 
estavam totalmente ausentes. Então o nosso receio é que não aparecesse 
ninguém, que aparecessem só as estatais e que as empresas privadas 
ficassem de fora. E esse talvez fosse o receio da Abradee. [...] Faltava uma 
semana para se encerrarem as inscrições e nós tínhamos uns 50 trabalhos 
inscritos, parecia que a nossa apreensão iria se concretizar. Na última semana 
os trabalhos começaram a aparecer e tivemos de esticar um pouco o prazo, 
chegando ao final com 334 inscrições.
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Sendi programado para Foz do Iguaçu. Juntamos pessoas competentes e 
entusiasmadas, formamos uma equipe que já atuava em outros fóruns e 
partimos pra luta. Para mim este foi o período de maior satisfação da minha 
carreira dentro da Copel, e tive uma carreira bastante satisfatória.”.

A Comissão Técnica foi presidida pelo engenheiro Levy Pacheco Filho, Copel, 
e composta por Carlos Alberto de Avelar, Abradee, Wilson César Floriani 
Junior, Celesc, Celso Carlos Chaves, Elektro, Ricardo Vasconcelos Galindo, 
Celpe, Fernando Ferro Macedo, Light, Eduardo Carvalhaes Nobre, Cemig, e 
Ingo Wunderlich, Copel.

Temário e contribuições
O delineamento do temário ateve-se, então, às diretrizes expostas no início 
deste relato:

1. Distribuição

1.1 Planejamento do sistema de distribuição

1.2 Padrões de montagem, projeto e construção de redes de distribuição e subestações

1.3 Operação, proteção e controle de subestações e redes de distribuição

1.4 Manutenção de subestações e redes de distribuição

1.5 Qualidade da energia elétrica

1.6 Sistema de gestão da distribuição

2. Comercialização

2.1 Novos produtos e serviços

2.2 Planejamento de marketing

2.3 Call center

2.4 Gestão de vendas

2.5 Estudos de mercado de energia elétrica

2.6 Medição de energia elétrica

2.7 Marketing de relacionamentos

3. Recursos Humanos

4. Marketing

5. Assuntos econômico-financeiros

6. Assuntos jurídicos
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As contribuições técnicas foram classificadas em dois blocos: distribuição 
e comercialização, os dois primeiros do temário. No de distribuição 
inscreveram-se 226 contribuições, e no de comercialização, 108, da parte 
de concessionárias, órgãos governamentais, universidades, consultorias 
e empresas com interesse no setor elétrico. Foram selecionadas 144 
contribuições, das quais 132 foram apresentadas durante o seminário, já 
que 12 autores não enviaram o trabalho completo.

Pela primeira vez, as inscrições dos resumos das contribuições, etapa 
prévia ao pedido de envio do trabalho e posterior programação para 
apresentação, foi realizada via internet. Para contornar o tempo 
escasso para análise e seleção dos trabalhos, foi contratada uma 
comissão formada por profissionais experientes já aposentados que 
atuavam como consultores. Ingo detalha a dinâmica das análises 
dos trabalhos:

Programa
O programa correspondeu também às novas diretrizes, além de levar em conta 
o local da realização, um dos principais pontos turísticos do país, situado na 
chamada tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Já no primeiro 
dia, além do credenciamento dos participantes e da solenidade de abertura, 
às 18 horas, seguiu-se a apresentação da Orquestra Harmônicas de Curitiba, 
a abertura da ExpoSendi e um coquetel.

Uma outra inovação foi a maneira de fazer a avaliação dos trabalhos técnicos. 
Era uma prática fazer a cópia dos resumos, encaminhar para as empresas, que 
fazia a avaliação e comunicava. Era um trabalho muito demorado. Na época 
resolvemos contratar uma equipe de avaliadores. Em uma semana foi feita 
toda a avaliação. A equipe sentou numa sala e eles ficaram incomunicáveis. 
Havia um cafezinho de hora em hora. Aquilo facilitou muito nessa fase de 
preparação, e foi adotado o mesmo sistema em Salvador [Sendi 2002], porém 
com profissionais da ativa indicados pelas empresas que compunham a 
Comissão Técnica, e o de Brasília [Sendi 2004] seguiu o mesmo método.
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O esquema de trabalho também atendeu às novas disposições. Muitas palestras 
foram realizadas, além de mesas redondas, conferências e simpósios. Os 
debates sobre temas técnicos, nas chamadas salas técnicas, ocorriam ao 
mesmo tempo que os eventos nas salas de recursos humanos, marketing, 
assuntos jurídicos e econômico-financeiros.  A diferença residia em que, nas 
salas técnicas, predominavam apresentações e debates de trabalhos inscritos, 
e, nas demais salas, as outras modalidades citadas. 

Os títulos das modalidades, e as próprias modalidades, que ocupavam parte 
do tempo antes dedicado a grupos de debates, ilustram as novas perspectivas 
do setor, traduzidas pela estrutura e pelo programa de atividades do XIV Sendi. 

PALESTRAS MAgNAS:

Novo milênio, nova economia e o novo consumidor

Relacionamento cliente x concessionária: direitos e deveres

Responsabilidade social das empresas

Transformações organizacionais no contexto das novas exigências do setor elétrico: 

participações/parcerias/terceirização

O gerente líder no próximo milênio

Impacto da geração distribuída na comercialização de energia: planejamento da 

expansão da geração

Palestras dirigidas:

O novo perfil do profissiona;

O fator humano como diferencial competitivo.

MESAS REDONDAS:

Novo perfil do profissional do setor elétrico: uma questão de cooperação universidade/ 

empresa?

A atividade de comercialização de energia elétrica pelas concessionárias do serviço 

público de distribuição e suas repercussões quanto aos aspectos tributários. A atuação 

da distribuidora no âmbito do mercado atacadista – MAE

CONFERÊNCIAS:

Relacionamento e estratégias de fidelização de clientes;

O contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica e revisão 
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tarifária: aspectos jurídicos 

Estratégia para atuação em ambiente competitivo 

Aspectos comportamentais no novo milênio 

SIMPÓSIOS:

Estrutura tarifária brasileira

Estrutura do BNDES para discorrer sobre linhas de financiamento para o setor elétrico

Percepções dos investidores brasileiros e estrangeiros sobre o setor elétrico 

A reforma institucional do setor elétrico brasileiro e a atividade de distribuição de 

energia 

A responsabilidade do concessionário de serviço público de distribuição de energia 

elétrica perante o poder concedente, os usuários e terceiros 

A estrutura organizacional das concessionárias frente ao novo modelo do setor elétrico 

O marketing no setor elétrico 

Aspectos estratégicos das pesquisas de marketing

Outras atividades
A visita técnica que ocupou o período da tarde do dia 20 para os interessados 
focou o Centro de Operação e Distribuição da Copel, em Cascavel, com 
apresentação do sistema de operação e distribuição com uso de tecnologia 
de geoprocessamento e visita a subestação e a redes de distribuição 
automatizadas. Outra visita, no dia 23, teve como opções a usina de Itaipu ou 
as cataratas do Iguaçu.

Compareceram ao XIV Sendi cerca de 1.200 pessoas. 

Surpresas e soluções
Um jantar de confraternização ocorreu no dia 21, no meio do seminário, 
outra novidade entre as que conferiram ênfase às atividades sociais. em 
ressonância a solicitações de participantes de Sendi anteriores. É conhecida 
a frase anônima e repetida: “Todos os contatos importantes que fiz até hoje 
nos seminários foram nos intervalos e nos happy hours, nunca em salas 
de trabalho”.
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Heitor, no depoimento citado a A Mão e a Luz, destaca esse aspecto de reuniões 
de muitas pessoas: “Tivemos muito sucesso na parte técnica, coordenada pelos 
engenheiros Levy Pacheco Filho e Ingo Wunderlich, e na parte social, que é 
importantíssima. O importante é você fazer a coisa ficar atraente não só no 
aspecto técnico do evento. O equilíbrio entre a parte técnica e a parte social é 
importante porque a integração se dá na parte social, nos jantares, nos karaokês”. 

Pedro Augusto, Heitor e Ingo, em depoimentos para este livro, relembram 
alguns aspectos pitorescos do XIV Sendi, que nunca aparecem nos relatórios 
oficiais. Algumas surpresas que ficaram longe do conhecimento público, mas 
causaram apreensões e sustos na Comissão Organizadora:

O XIV Sendi foi projetado para um público previsto de 1.000 pessoas. Porém, 
ao se aproximar a data do início do seminário, já havia em torno de 1.200 
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inscrições, superando todas as expectativas. Por isso, as solicitações de 
última hora tiveram que ser recusadas.

O jantar de congraçamento foi programado para ser realizado à beira das 
piscinas do Hotel Bourbon, local do seminário, ao ar livre, num ambiente de 
rara beleza. Mas, no dia anterior, fortíssimo 
temporal desabou sobre Foz do Iguaçu. 
Era temerário manter a programação. À 
noite, iniciadas as negociações, concluídas 
às 3 horas da madrugada, o jantar foi 
reprogramado para o Hotel Rafain, em 
ambiente abrigado. Para o distinto público 
tudo transcorreu normalmente.

No dia do dilúvio, preocupados com a 
eventual interrupção de energia elétrica 
que poderia ocorrer, providenciamos o 
acionamento da geração de emergência 
do hotel. Recebemos vários elogios pela 
continuidade do fornecimento e quem 
ficou com a glória foi a rede compacta 
instalada defronte ao hotel.

Para a palestra de encerramento foi 
convidado Waldemar Niclevicz, que 
havia conquistado notoriedade à 
época por ser o primeiro brasileiro 
a concluir a escalada do monte 
Everest.  Porém, por circunstâncias 
afetas às autoridades presentes, o 
encerramento oficial deu-se antes da sua apresentação. Ficou-
lhe a dúvida: não serei chamado? Mas foi. E, além da brilhante palestra, 
revelou algo que ninguém sabia: que era uma grande honra proferir a palestra 
justamente na sua cidade natal.
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Sustentabilidade e mudança

Momento histórico e eletricididade 

O novo milênio, que havia sido aberto com um recuo dramático dos 

investimentos internacionais, também deixou a economia brasileira 

com sede de energia. O atraso da chuva, nos anos anteriores, 

havia deixado as hidrelétricas no limite de funcionamento. Esse 

movimento no clima, por si só, constituíra um fato marcante dos 

anos 1990: foi quando demonstrou-se a realidade de uma gangorra 

global de pressão atmosférica, hoje celebrizada com o nome de 

“El niño/La niña”. Em 1987-1988, essa oscilação provocou calor 

de mais e chuva de menos. 

Em 2001, no entanto, o mesmo fenômeno verteu grandes 

temporais pelo país. Santa Catarina foi o estado mais afetado, 

com 118 inundações, naquele ano, afetando mais os munícípios 

de Guarujá do Sul e Rio do Sul, no oeste do estado, e Blumenau 

e outras cidades às margens do Rio Itajaí. Entre 2000 e 2003, 

essas enchentes bruscas deixaram 13 mortes e mais de 4 000 

desabrigados.
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Culturalmente, a década viu a consolidação de uma nova cantora 

de sucesso, Marisa Monte, que havia iniciado a carreira em 1988, 

e nos anos seguintes lançou três discos muito bem vendidos. Ela 

representou uma novidade interessante também por suas parcerias 

com o compositor e cantor Arnaldo Antunes. Nessa época também 

revelou-se a cantora Maria Rita, filha da grande Elis Regina, e tida 

então como a grande revelação da década. A dupla Sandy & Junior 

atravessou a década como campeã, atingindo, em 2006, a marca 

15 milhões de álbuns vendidos no Brasil.

Surgiu ainda, nos anos 2000, a música religiosa, especialmente 

católica, tendo como expoente o padre Marcelo.

Do ponto de vista tecnológico e comercial, havia no Brasil muita 

expectativa em torno da banda larga em lugar da conexão discada 

à internet. O Bluetooth introduziu o uso das agora usuais redes 

sem fio. Despontaram, também, as ligações telefônicas pela 

internet, utilizando a tecnologia VoIP do sistema Skype. Além disso 

apareceu a utilíssima enciclopédia virtual: a Wikipedia. Entre fatos 

mais gerais, mencione-se a visita do papa Bento XVI ao Brasil, 

com o objetivo de abrir uma grande conferência do episcopado 

latino-americano. Em São Paulo, o papa hospedou-se no 

tradicional mosteiro de São Bento.

Em relação à energia, além da falta de chuva, o setor elétrico 

também havia sentido a falta de investimento, observada no 

resto da economia, no período de crise internacional. Entre 1998 

e 2001, os negócios mal haviam saído do lugar. A produção, no 

biênio 1998-99, crescera apenas 0,3%, e nos três anos seguintes, 

ficou em torno de 2%, na média. A taxa de 1,3% registrada em 

2003 indicava que a desaceleração era persistente. A carência de 

energia teve consequências, nessa conjuntura, havendo estimativas 
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Sustentabilidade e mudança

de que, no total, representara prejuízo de R$ 45 bilhões ao Tesouro 

nacional. 

Com a capacidade instalada girando em torno de 70.000 

megawatts, o governo recorreu, no início da década, a medidas 

de emergência, como, por exemplo, a importação de eletricidade 

da Argentina. Uma prática inédita, pelo volume que representou. 

O então presidente Fernando Henrique Cardoso também iniciou 

um programa de termelétricas alimentadas por gás natural, cuja 

participação na geração brasileira cresceu de 2,2% para 6,6% 

entre em 1985 e 2001.

As medidas mais amplas relacionadas com a produção de 

eletricidade seriam tomadas pelo governo após a eleição 

presidencial de 2002, com a vitória do ex-líder metalúrgico Luís 

Inácio Lula da Silva. Algumas delas produziram mudanças de 

relevo. Entre 2003 e 2004, por exemplo, criou-se a Empresa de 

Pesquisa Energética para ajudar no planejamento a longo prazo da 

produção energética. Surgiu, também, o Comitê de Monitoramento 

do Setor Elétrico, para avaliar a segurança do suprimento, e criou-

se a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com funções 

análogas ao Mercado Atacadista de Energia, da década anterior, 

procurando organizar a comercialização no sistema interligado.

Essas mudanças ocorreram às vésperas do fato mais impactante 

da década, no âmbito internacional, que foi o início da crise 

financeira de 2008, afetando, inicialmente, os Estados Unidos e, 

em seguida, a Europa, assim como praticamente todos os países. 

Mesmo a China, com suas taxas de crescimento superlativas, 

perdeu um pouco do ritmo. O desenvolvimento brasileiro 

arrefeceu, embora o governo tenha tomado diversas medidas para 

compensar as quedas de investimento externo e a perda relativa 
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de competitividade internacional – decorrente, em particular das 

desvalorizações sucessivas do dólar pelo governo estadunidense. 

Com isso, não houve um impacto muito agudo da crise sobre o 

dia a dia dos brasileiros. A presidenta Dilma Roussef, eleita em 

2010, deu continuidade e aprofundou as decisões tomadas durante 

o segundo mandato de Luís Inácio Lula da Silva. No dia 11 de 

setembro de 2012, o governo apresentou um conjunto de medidas 

destinado a conferir ao setor elétrico uma configuração sólida. 

Vale dizer, capaz de dar sustentabilidade à produção e à oferta de 

energia ao longo do tempo. Capaz de assegurar a rentabilidade 

do negócio de distribuição de energia; de estender o serviço a 

toda a população, já então atendida na proporção superior a 90%; 

e de recompor as tarifas, ainda bastante apertadas, no caso dos 

distribuidores de eletricidade.
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Sendi 15 Salvador
O XV Sendi foi realizado em Salvador, de 26 a 29 de novembro de 2002, em 
promoção da Abradee e organização a cargo da Companhia de Eletricidade da 
Bahia, Coelba. Foi o primeiro Sendi após o racionamento do início do milênio, 
ocasião em que muitas estratégias foram revistas pelas empresas do setor 
elétrico e autoridades de governo. 

Nesse aspecto, o Sendi foi positivo para a empresa, conforme declarou 
o presidente da Comissão organizadora Edmilson Cardoso Santana: 
“Éramos recém-saídos do racionamento, a imagem da empresa estava 
desgastada, e penso que o Sendi ocorreu num bom momento, colaborou 
no resgate de sua imagem”. 

Comissões
A Comissão Organizadora, presidida pelo engenheiro Edmilson Cardoso 
Santana, foi composta pelas seguintes Coordenadorias:

Técnica: Aurino Almeida Filho e Ricardo José Barros Valente

Administrativa: Carlos Martins Cabral

Financeira: Jorge Luiz Facury Ribeiro

de Formação: Lajana Santos Paiva

de Promoção: Edna Silveira de Andrade

de Exposição: Lucimar Aparecida de Souza Rocha

de Informática: José Angelo Hereda Neto e Jorge Luiz Saldanha Regebe

de Secretaria: Edinete Britto dos Santos

A Comissão Técnica foi formada por representantes de diversas empresas, 
sendo o coordenador da Coelba:

Carlos Alberto R. de Avellar, Abradee

Aurino Almeida Filho, Coelba

Ricardo José Barros Valente, Coelba

Wilson César Floriani Júnior, Celesc 
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Ricardo Vasconcelos Galindo, Celpe 

Eduardo Carvalhaes Nobre, Cemig 

Levy Pacheco Filho, Copel 

Fernando Ferro Macêdo, Light 

José Renato Maciel, Cosern 

Dário Parente dos Santos, Celpa 

Acácio Barreto Neto, Cerj

Celso Chaves, Elektro 

Foi também constituída uma Comissão de Avaliação, responsável pela análise 
dos acertos e problemas surgidos durante as atividades do seminário, e que 
ao final ofereceu seus resultados como subsídio à empresa organizadora do 
XVI Sendi, a CEB, e aos futuros organizadores de seminários. Com notas de 
0 a 5, as avaliações concentraram-se nas notas 3 (14,4%), 4 (65,37%) e 5 
(18,67%), num total de 257 avaliações. 

Em organização e apoio, avaliaram-se os itens divulgação, local, infraestrutura, 
programação social, atendimento e material: média 4. Nas atividades de 
palestras e painéis, os itens incluíram atualidade, interesse, apresentação, 
tempo e condução: média 4,16. As apresentações técnicas receberam nota 
média de 3,92. A ExpoSendi ficou com a média de 4,08. 

Para a Comissão de Avaliação, um dos fatores a ser ponderado no futuro é a 
realização simultânea de painéis e apresentações técnicas, o que impossibilita 
a muitos a ampliação de sua participação. 
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As comissões contaram com apoio técnico de 17 colaboradores nas áreas 
de imprensa, cerimonial, secretaria e acompanhamento das atividades do 
programa. 

Temário
Em consonância com o aumento crescente da complexidade da área de 
distribuição e a incorporação de novos temas econômicos, financeiros, legais, 
sociais, ambientais e outros aos tradicionais temas técnicos, também estes 
de progressiva complexidade, o temário, dividido nos campos Distribuição, 
Comercialização e Geral, apresentou o seguinte quadro: 

DISTRIBUIÇÃO:

1. Planejamento do sistema de distribuição

2. Padrões de montagem, projeto e construção de redes, subestações e linhas de 

distribuição até 138 KV

3. Operação, proteção e controle de subestações, linhas e redes até 138 KV

4. Manutenção de subestações, linhas e redes de distribuição até 138 KV

5. Qualidade da energia elétrica

6. Gestão de rede de distribuição

7. Terceirização de serviços

8. Pesquisa e desenvolvimento

9. Perdas de energia

10. Telecomunicação e automação de redes e subestações

11. Medição de energia elétrica

COMERCIALIZAÇÃO

1. Novos produtos e serviços

2. Tarifação X qualidade da energia elétrica

3. Call center

4. Gestão de vendas

5. Estudos de mercado de energia elétrica

6. Modernização de sistemas comerciais

7. Marketing

8. Compartilhamento de infraestruturas

9. Uso racional de energia

20022002



A evolução da distribuição de energia elétrica no Brasil 119

10. Terceirização de serviços

11. Danos elétricos

gERAL

1. Geração distribuída

2. Cogeração

3. Sistema de distribuição X meio ambiente

4. Fontes alternativas

5. Experiências de racionamento

Cada tema era composto de vários tópicos, num total de 120. A título de 
exemplo, o tema Planejamento do sistema de distribuição abrangia: Otimização 
e priorização de novos investimentos: parâmetros e técnicas / Métodos de 
cálculo de custos marginais / Critérios de decisão entre manutenção e novos 
investimentos / Influência do livre acesso de terceiros às redes e linhas de 
distribuição e transmissão / Impacto das novas exigências de qualidade 
e confiabilidade nos investimentos / Programas de eletrificação rural e 
universalização do atendimento. 

Programa e participação
Participaram do XV Sendi 1.496 profissionais, sendo 198 convidados e 400 
expositores. As inscrições pagas somaram 898, divididas do seguinte modo: 
inscrições normais, 709; apresentadores, 164; estudantes, 18; acompanhantes, 
7. Estiveram presentes no XV Sendi 270 organizações, entre as quais 
empresas do setor elétrico, universidades, consultorias, fornecedores e 
órgãos de governo. 

Afora a Coelba, com 195, as empresas e entidades com número de participantes 
de dois dígitos foram: Copel, 83; CPFL, 51; Celpe, 45; Cemig, 34; Brasil Energia, 
31; Aneel e Elektro, 22; Cemar, 21; Celesc, 18; Cerj, 17; Guaraniana, 14; Cepel, 
13; Ceron, 11; Cepisa e Escelsa, 10. 

A estrutura básica do seminário concentrou-se em torno das apresentações 
técnicas de trabalhos, painéis e algumas palestras, conforme se apresenta no 
programa preliminar divulgado antes do seminário. 
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As Comissões Técnicas receberam para análise 704 contribuições 
técnicas; 202 foram selecionadas e 197foram apresentadas e debatidas. As 
apresentações de contribuições técnicas eram realizadas em períodos de 
duas horas, em nove salas do centro de convenções. 

As palestras, em número de sete, com duração de 1h30, eram apresentadas 
no salão Iemanjá, de 1.200 lugares, em horários que permitiam a presença 
de todos. Tiveram como temas: É preciso ser bi-volt, 110 em qualidade e 220 
em motivação / Liberalização do mercado de energia elétrica: experiências 
européia e estadunidense e perspectivas para o mercado brasileiro / Gestão 
da competência: o desafio de conquistar resultados / Estratégia para a 
fidelização de clientes em ambiente competitivo / Análise política do setor 
elétrico brasileiro / Responsabilidade social das empresas de energia elétrica.

Os painéis, dez no total, eram realizados simultaneamente em grupos alojados 
em quatro salas, com duração de duas horas cada. Alguns comportavam dois 
ou mais tópicos no horário de duas horas. Os temas e o número de painéis 
foram: assuntos jurídicos (4), recursos humanos (4), assuntos econômico-
financeiros (2), revitalização do setor elétrico (1), internet (1), revisão tarifária 
(2),informática (1), pesquisa e desenvolvimento (1), meio ambiente (1), 
comunicação e marketing (1) e compartilhamento de infraestrutura (1).
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Em seu relatório final, os coordenadores do XV Sendi anotam, no tópico 
Sorteios: “Visando motivar e dar uma maior integração ao evento, durante a 
programação técnica, foram idealizados alguns sorteios entre os participantes. 
Foram previstos o sorteio de três notebooks e duas estadias de final de 
semana no complexo hoteleiro Costa do Sauípe, com direito a passagens 
aéreas e acompanhantes.

Os sorteios ocorreram no início das atividades do segundo e terceiro dias 
(dois notebooks), e no final do seminário (um notebook e duas estadias em 
Sauípe). Como critério para participação do sorteio, o congressista deveria 
entregar o cupom, previamente distribuído, até um determinado horário e 
teria que estar presente no momento do sorteio, caso contrário um novo 
sorteado seria escolhido.

A idéia teve uma grande receptividade entre os presentes, com muita 
descontração nos momentos do sorteio. Representantes da Cerj, Copel e de 
uma empresa de consultoria do Paraná ganharam um notebook cada. Já um 
representante da Bandeirante e um outro de uma empresa de consultoria da 
Bahia ganharam as estadias em Costa do Sauípe.

Abertura e encerramento
A abertura solene deu-se no salão Iemanjá do centro de convenções, dia 26 
de novembro, a partir das 19h30, seguida de coquetel. O programa preliminar 
previa a presença de autoridades como o governador do estado e o prefeito 
de Salvador, o ministro das Minas e Energia, o secretário de Infraestrutura, e 
de representantes de empresas e entidades, como o diretor geral da Aneel, 
os presidentes da Abradee e da Coelba, do representante do Conselho dos 
Consumidores do Norte-Nordeste e do presidente da Guaraniana, principal 
patrocinador do XV Sendi. 

O encerramento foi realizado no mesmo salão, dia 29 pela manhã, com 
palestra do prof. Luiz Pinguelli Rosa, coordenador do programa do PT para a 
área energética. Um jantar de confraternização foi a última atividade do XV 
Sendi. Tanto o coquetel de abertura quanto o jantar foram acompanhados de 
espetáculo musical. 
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ExpoSendi
A exposição de empresas fabricantes e fornecedoras de equipamentos e de 
entidades ligadas ao setor elétrico reuniu 52 expositores distribuídos em área 
de 1.100 m2 e foi freqüentada por mais de 1 mil pessoas. Alguns expositores 
subscreveram cotas especiais de patrocínio, classificadas como diamante (R$ 
30 mil), ouro (R$ 20 mil) e prata (R$ 10 mil), o que lhes dava direito a inscrições 
gratuitas, destaques na divulgação, inserção do logotipo em peças antes e 
durante a programação. Foram: diamante: Guaraniana; ouro: Eletrobrás; prata: 
CPFL, Ibenbrasil, Phelps Dodge, ONS e Aneel. 

A ExpoSendi abrigou a Mostra Energia Brasil, com 320 m2, realizada pela 
Financiadora de Estudos e Projetos, Finep, do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, com projetos de 26 micro e pequenas empresas atuantes no 
setor de energia elétrica. Entre as entidades presentes à ExpoSendi, anotam-
se: Aneel, Canal Energia, Centro de Pesquisa de Energia, Fundação CPqD 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, Fundação de 
Apoio à USP, Lactec, NOS, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, revista 
Eletricidade Moderna. 
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Resultados
A receita do XV Sendi atingiu R$ 1 milhão 592 mil, sendo R$ 1 milhão 20 mil 
provenientes da ExpoSendi, R$ 131 mil de patrocínio e R$ 441 mil de inscrições. 
O saldo resultante, que investido chegou a R$ 374 mil, foi repassado à CEB, 
para realização do XVI Sendi. Antes, o XV Sendi havia recebido da Copel, 
organizadora do XIV Sendi, o total de R$ 207 mil. 

Os pontos mais positivos do XV Sendi, na opinião dos seus responsáveis, 
foram divulgação, venda de estandes e patrocínio, sorteios em horas de 
menor presença, painéis com temas de atualidade e participação da imprensa.
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Sendi 16 Brasília
O XVI Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, realizado em 
Brasília entre 21 e 24 de novembro de 2004, propôs-se a constituir um novo 
modelo de seminário, em harmonia com o novo modelo do setor elétrico. 
A promoção coube à Abradee, e a realização, à Companhia Energética de 
Brasília, CEB. Os pontos de partida técnicos foram os temários do XIII Sendi, 
Cesp São Paulo, do XIV Sendi, Copel Foz do Iguaçu, e do XV Sendi, Coelba 
Salvador. 

O coordenador geral do XIV Sendi, engenheiro Paulo Roberto Vilela Pinto, em 
documento elaborado para subsidiar este relato, expõe: 

Definimos o XVI Sendi como o Seminário do Novo Modelo do Setor Elétrico. 
Antes, em 97, no Sendi realizado pela Cesp, último sob coordenação da 
Eletrobrás, a discussão sobre o início do processo de privatização, que 
mudou a configuração adotada pelo setor há décadas, foi tema importante 
do Seminário. Em 2000, no Sendi realizado pela Copel, em Foz do Iguaçu, o 
primeiro após a Abradee assumir a sua promoção, discutiram-se os reflexos 
das privatizações iniciadas em 95. O setor elétrico brasileiro tinha passado 
por profundas transformações, que deram início a um novo ambiente, no 
qual a competição, que previa grandes investimentos das distribuidoras era 
uma das características mais marcantes. Em Salvador, com realização pela 
Coelba, a inclusão de tema sobre o racionamento ocorrido em 2001/2002 foi 
providencial, pois o setor estava saindo do susto. 

O Seminário de 2004 foi o primeiro após a implantação do Novo Modelo do 
Setor Elétrico, e Brasília se mostrou local privilegiado para as discussões 
sobre o tema. A participação de técnicos e políticos nos painéis temáticos 
foi planejada. Os painéis sobre o Novo Modelo, Eficiência Energética e Visão 
prospectiva do Setor Elétrico tiveram a presença de membros do Executivo e do 
Legislativo federais. A questão da aplicação de recursos das concessionárias 
em eficiência energética, por força da Lei nº 9991/2000, foi debatida em painel 
com participação do poder concedente e do fiscalizador.
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Para além da programação técnica, algumas concepções, debatidas entre os 
membros do núcleo inicial, foram transformadas em propostas e projetos que 
conferiram caráter diferenciado às atividades do seminário. Entre essas idéias 
estavam: a criação da modalidade da sessão pôster, a abertura no Congresso 
Nacional, a inclusão de programas de cunho social entre as ações paralelas, o 
favorecimento da presença de estudantes e crianças entre os participantes e 
freqüentadores, o início da documentação da história do seminário desde as 
origens, a homenagem a trabalhadores da área de distribuição, a programação 
de apresentações e climas musicais antes das sessões de trabalho e em 
eventos locais e na ExpoSendi.

Comissões
A Comissão Organizadora teve a coordenação geral do engenheiro Paulo 
Roberto Vilela Pinto e foi composta por Marcos Villaça Freitas, coordenador 
técnico do seminário; Thays Santos Andrade, secretária executiva,  Beatriz 
Maria Rode, secretária geral, e pelas seguintes Coordenadorias:

Financeira: Adauto Carrijo

Administrativa: Maria Helena Bastos Cunha

de Exposição: Dorival Pereira Martins

de Multimídia: Ebenezer Monteiro de Pinho

de Comunicação: Karine Faria Machado; assistente: Viviane Marques Queiroz

Fizeram também parte da Comissão Organizadora: Juliana Dias, assistente da 
Comissão Técnica; Ivana Cecília Mendonça e Maria Estér da Costa Campos, 
assistentes de Projetos Especiais;e Juliana Costa Farias e Paula Bueno, 
estagiárias. 

A Comissão Técnica foi coordenada pelo engenheiro Marcos Villaça Freitas, 
CEB e formada pelos engenheiros Paulo Roberto Vilela Pinto, coordenador 
geral; Carlos Alberto Ribeiro de Avellar e José Gabino Matias dos Santos, 
representantes da Abradee; Aurino Almeida Filho, coordenador técnico do XV 
Sendi, e Edmilson Cardoso Santana, coordenador geral do XV Sendi, Coelba. 
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Foram também membros da Comissão Técnica: Acácio Ribeiro Neto, Ampla; 
Celso Carlos Chaves, Elektro; Dário Parente Santos, Celpa; Eduardo Carvalhaes 
Nobre, Cemig; Fernando Monteiro de Figueiredo e Sebastião Correia de Melo, 
CEB; Ingo Wunderlich, Copel; José Renato Maciel Pontes, Cosern; Manuel Luis 
Borges Campos, CPFL, Moacir Finotti, Celg. 

A Comissão de Avaliação foi formada por representantes das empresas: CEB: 
Antonio Cesar Jannuzzi, Belmiro Ribeiro Costa, Carlos Eduardo Motta de 
Gomes Pires, José Eduardo Bueno Freire de Carvalho, Naor Alves de Paula 
Filho, Paulo Ângelo Maia do Vale, Vagner GulimDamaceno / Elektro: Edvaldo 
Serra da Silva, Ernesto Mertens / Copel: Antonio Pedro Sgobero / Celpa: 
Daniel de Oliveira Sobrinho / Cosern: Dilson Andrade de Sousa / CPFL: Elena 
Glória Bauchwitz Emmel Piazza / Cerj: José Amaro Barcelos Lima / Coelba: 
Luiz Bizerra de Aguiar. 

Temário
O temário do XVI Sendi, com 16 temas, 4 subtemas e 115 tópicos, abrangeu 
todos os anteriores e novos campos de operação das distribuidoras de 
energia elétrica. Pesquisa e desenvolvimento deixou de ser tema e passou à 
categoria de tema geral, e assim o temário era precedido da indicação: “Os 
trabalhos referentes a pesquisa e desenvolvimento deverão ser classificados 
dentro dos temas correspondentes, podendo ser abordados aspectos diversos 
como, por exemplo: Experiências com os projetos de P & D, Desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias, modelos e metodologias, Modelo 
organizacional, Gestão tecnológica”. 

A relação de temas e subtemas, com a indicação do número de tópicos entre 
parênteses, é a seguinte:

1. Planejamento e estudos de mercado do sistema de distribuição (9) 

2. Projeto, construção, padrões de montagem e manutenção de redes, subestações e 

linhas de distribuição até 138 KV 

2.1. Novas tecnologias e sistema elétrico (9)

2.2. Gestão (4)
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3. Operação, proteção, controle e automação de subestações, linhas e redes até 138 KV 

e telecomunicações 

3.1. Operação, controle e automação (5) 

3.2. Telecomunicações e automação (4)

4. Qualidade da energia elétrica (5) 

5. Geoprocessamento, imagem para banco de dados e integração de sistemas (3)

6. Perdas de energia (2) 

7. Medição de energia elétrica (8)

8. Atendimento a clientes (13)

9. Comunicação (13) 

10. Eficiência energética (8) 

11. Geração distribuída, cogeração, autoprodução e fontes alternativas (5)

12. Energia e meio ambiente (8)

13. Aspectos regulatórios e institucionais (10)

14. Gestão (3)

15. Logística (1)

16. Terceirização de serviços (7)

Programa e dinâmica
O programa foi centrado em abertura especial, apresentações técnicas, 
painéis, palestras, sessões pôster e atividades sociais e especiais.

As sessões pôster constituíram inovação; foram inscritos 33 e apresentados 
29 trabalhos. A sessão consistia na exibição de pôster com os dados principais 
do trabalho e a presença do autor em horários determinados. Os interessados 
dialogavam com o autor e recolhiam materiais sobre o trabalho. Em resumo, o 
esquema funciona como se houvesse uma apresentação técnica exclusiva para 
o(s) interessado(s) em determinado momento. O engenheiro José Albini França 
declarou: “Parabenizo toda a equipe da Coordenação Técnica do Sendi 2004 
por esta brilhante e inovadora idéia da Sessão Pôster. Este espaço realmente 
tangencia de forma digna o reconhecimento pelo esforço dos autores.”

As duas palestras tiveram como temas: Qualidade de vida, com o prof. Gretz, e 
Como vender, com David Mendonça Portes, conhecido como ‘David Camelô’.
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Foram analisadas 937 contribuições técnicas, selecionadas 285 e apresentadas 
279 durante o seminário nas salas destinadas às exposições e debates. Em 
novembro de 2003 a Comissão Organizadora promoveu na CEB o Seminário 
Interno de Atividades Técnicas, Sitec, como forma de preparar os trabalhos 
a serem inscritos no Sendi e ensaiar as tarefas de organização. A prática é 
comum entre empresas da área de distribuição. 

O primeiro painel é descrito no item Abertura – Comissão Geral. Os painéis, 
em número de dez, foram desenvolvidos por dezenas de especialistas com os 
seguintes temas: 

1. Visão prospectiva do setor elétrico

2. Modelo do setor elétrico

3. Qualidade do atendimento e seus impactos (inclui ouvidoria)

4. Responsabilidade social empresarial

5. Regulação econômica do setor elétrico

6. Matriz energética – novos mercados para as distribuidoras

7. Pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas

8. Tecnologia da informação para gestão operacional

9. Recursos humanos (inclui segurança no trabalho)

10. Eficiência energética - a visão das distribuidoras

Abertura - Comissão Geral
O primeiro diferencial do XVI Sendi foi a abertura dos trabalhos. De título 
Projeto Sendi na Câmara, a Comissão Geral foi o primeiro painel do XVI Sendi, 
realizado no plenário da Câmara dos Deputados sob o tema Visão prospectiva 
do setor elétrico. A Comissão Geral é prevista no Regimento como sessão 
especial de exposição de temas de interesse público. A Coordenação do XIV 
Sendi estabeleceu parceria com a Comissão de Minas e Energia da Câmara, 
com aprovação da Mesa Diretora. 

As apresentações tiveram como foco temas como: universalização, qualidade 
do atendimento e seus impactos, responsabilidade social empresarial, 
regulação econômica do setor, matriz energética, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, eficiência energética e recursos humanos.
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A sessão foi iniciada às 10h e encerrada às 13h30. Estiveram presentes, além 
de participantes do XVI Sendi, representantes da Comissão de Minas e Energia 
da Câmara e do Ministério das Minas e Energia, lideranças políticas nacionais 
e empresariais do setor elétrico, membros de instituições acadêmicas. As 
falas e discursos do painel, o primeiro do programa oficial do seminário, foram 
transmitidos ao vivo pela TV Câmara. 

Foram convidados para a mesa do evento,por indicação, profissionais da área 
de energia, membros do setor de distribuição e representantes de variadas 
correntes políticas, como se vê nesta lista: Affonso Henriques Moreira Santos, 
CME; Luiz Carlos Silveira Guimarães, Abradee; Evandro César Camilo Coura, 
PMDB; GuntherAngelkorte, PCdoB; Antonio Carlos Fraga Machado, CME; 
Francisco Luiz Gomide, PSDB; deputado Sérgio Miranda, PCdoB; Marcelo 
Silveira da Rocha, PSDB; Eduardo Henrique Ellery, CME; deputado José 
Roberto Arruda, CME; Franklin Kelly Miguel, PMDB. Pela sua relevância, 
reproduzem-se a seguir alguns trechos do documento do relator Elias Brito 
Jr., do Senado Federal:

Em seguida, o professor Affonso Henrique Moreira Santos presidente da 
Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, avaliou o ambiente de 
comercialização regulada e suas implicações para o setor elétrico brasileiro. 
Demonstrou preocupação com o novo modelo, em especial na regulamentação 
governamental.

O presidente da Abradee, Luiz Carlos Silveira Guimarães, comentou sobre o 
novo modelo implantado e que, ao seu ver, deve ser aperfeiçoado. Manifestou-
se, ainda, enfatizando os reflexos negativos do excessivo número de tributos 
e encargos sobre o valor final da tarifa de energia elétrica. Ressaltou que ‘a 
tarifa não é alta, mas o é em relação à renda média brasileira. Isso afeta a 
imagem do distribuidor em relação ao consumidor e implica o surgimento 
das fraudes. Fica a distribuidora com a responsabilidade dos altos preços 
praticados, quando, na verdade, ela só os repassa’.

O presidente Cláudio Salles, da Câmara Brasileira de Investimento em Energia 
Elétrica, defendeu a participação do setor privado nos investimentos do 
setor elétrico. ‘O País precisa contar com investimentos privados. Um estudo 
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PROJETOS ESPECIAIS

O grande diferencial do XVI Sendi foramos projetos especiais introduzidos na 
programação. A seguir apresentam-se os principais dados desses projetos.

DESTAQUE SENDI 2004

Consistiu em homenagem a funcionários de concessionárias distribuidoras 
associadas à Abradee, para demonstrar a relevância técnica, social e histórica 
de profissionais que dedicaram a sua vida à construção do setor de energia. 
Cada concessionária foi solicitada a indicar e enviar ao seminário um técnico 
para a homenagem na sessão solene de abertura. Esperavam-se cinco, mas 
houve 22 indicações, e seus titulares viajaram com despesas pagas pelas 
concessionárias. Na sessão de abertura, cada homenageado, acompanhado 
por um representante de sua concessionária, foi presenteado com placas e 
recebeu um exemplar do livro Destaque Sendi 2004. Os livros também foram 
distribuídos aos presentes à sessão de abertura. 

demonstrou a necessidade de R$ 20 bilhões em investimento no setor, sendo 
que 60% terão que vir da área privada’. Demonstrou, também, preocupação 
com a estabilidade das regras, em especial na atividade de regulação. Defendeu 
a autonomia das agências reguladoras para que o ambiente de investimentos 
privados e públicos cresça de maneira equilibrada para todos os agentes.

Evandro César Camilo Coura, representando a Associação Brasileira das 
Empresas Geradoras de Energia Elétrica e a Celpa, identificou a atração 
de investimentos privados como um grande desafio para a garantia do 
fornecimento de energia elétrica. Disse que o setor necessita de R$ 12 bilhões 
em investimentos das empresas nos setores de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica.

Ao concluir os trabalhos, o deputado Eduardo Gomes (PSDB-TO) disse que 
o novo modelo elétrico implantado ainda está longe de ser o ideal para o 
País. Disse esperar que a Comissão Geral tenha sido um passo para que 
os profissionais se sintam mais a vontade para tratar do tema com a Casa. 
‘Para que a responsabilidade de cada um seja pontuada em uma contribuição 
concreta, seria muito bom que dessa Comissão Geral ficasse essa mensagem 
de aproximação de todos os envolvidos. 
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A MÃO E A LUZ

Foi elaborado e editado o primeiro volume da série A Mão e 
a Luz, resgate de história oral do Sendi e da construção do 
sistema de distribuição de energia elétrica. O trabalho consistiu 
em entrevistas individuais e reuniões coletivas com grupos 
de antigos profissionais em vários estados para gravação de 
depoimentos de sua história pessoal, sua participação em 
Sendi e sua atuação profissional na área. 

O documento do coordenador geral elaborado para subsidiar 
este relato anota: “Outro projeto especial - História do Sendi 
- culminou com o lançamento de um livro, 2.500 exemplares, repleto de 
histórias dos seminários anteriores e registro, com bastante bom humor, da 
missão pioneira dos profissionais que viveram, não sem a perda da paciência 
e de alguns fios de cabelos, os primórdios da construção das atividades da 
distribuição no país. Pretendeu-se registrar a história contada pelos seus 
protagonistas, com todos os seus tons e sobretons, acertos e provisórios, 
momentos de heroísmo e de lirismo, certezas e traições da memória”.

O livro foi distribuído gratuitamente aos participantes do seminário e lançado 
na sessão solene de abertura, com a presença da maioria dos depoentes, que 
participaram do seminário como convidados especiais. De forma carinhosa, 
os depoentes foram classificados como ‘eletrossauros’, dinossauros do setor 
elétrico, e um símbolo foi criado pelo artista plástico Fernando Vilela. 

O segundo volume foi editado para o XVII Sendi, Belo Horizonte. Em razão da 
não-continuidade da edição do terceiro volume no XVIII Sendi, Celpe Recife, 
por recusa da Comissão Organizadora, foi criado o portal A Mão e a Luz, 
www.amaoealuz.com.br, pela mesma equipe que concebeu o projeto e que 
editou o presente livro Sendi 50 anos. O trabalho de resgate da memória da 
distribuição prossegue agora pelo portal e independe dos Sendi. 

CLIENTE DO FUTURO

Cerca de 2 mil 600 crianças, acompanhadas por 125 professores de 17 escolas 
públicas do Distrito Federal foram levadas em grupos à Academia de Tênis, 
local do evento. A visita ao seminário permitiu às crianças a visualização dos 
caminhos da energia elétrica, por meio de painéis, maquetes, filmes, jogos 
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eletrônicos, cartilhas educativas e peça teatral. O conteúdo, além de técnico, 
incluía noções de energia e cidadania, uso adequado da energia elétrica, 
vetores de preservação ambiental. Foi criado um boneco, o Ligadinho, para 
ensinar às crianças boas maneiras de uso da eletricidade e preservação 
ambiental. Quarenta e nove estudantes de engenharia da Universidade de 
Brasília, UnB, e 2 do Instituto de Educação Superior de Brasília, Iesb, atuaram 
como monitores e, em troca, participaram gratuitamente do Sendi.

UNIVERSIDADE NO SENDI

Foram feitos contatos com universidades que encaminharam contribuições 
técnicas com proposta para o envio de estudantes ao XIV Sendi. Foram 
beneficiadas as universidades UnB e Iesb (Brasília), UFBA (Bahia), UFRN 
(Rio Grande do Norte), UFU, Unifei (Itajubá), UFMG (Minas), UFJF (Juiz de 
Fora), USP (São Paulo), Unicamp (Campinas), Unesp (interior de São Paulo), 
UFRJ (Rio de Janeiro), UFSC (Santa Catarina), UFG (Goiás) e UFRGS (Rio 
Grande do Sul). Cento e cinquenta e sete estudantesde graduação e pós-
graduação participaram do seminário. 

Os estudantes foram hospedados em alojamento com ônibus para o traslado 
ao seminário e vice-versa. Os alunos da Unifei, Unicamp, USP E UFBA foram 
trazidos em ônibus fretados. Os demais tiveram as despesas de viagem 
ressarcidas. 

Foram solicitadas avaliações de todos os participantes. Quatro alunos de 
pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina manifestaram-se 
assim: “Pudemos identificar a filosofia de trabalho de algumas empresas e 
conhecer as reais necessidades do mercado, o que nos permite direcionar os 
estudos. Conhecendo agentes importantes do setor, novos contatos puderam 
ser estabelecidos visando futuras parcerias. Também nos chamou a atenção 
no Sendi 2004 a maneira como os estudantes foram tratados: alunos sendo 
reconhecidos como engenheiros”. 

SENDI CULTURAL PARA BRASÍLIA

Consistiu na contratação de artistas e na realização de espetáculos gratuitos 
com divulgação do seminário. O teatro da Praça de Taguatinga ficou lotado 
durante a apresentação de noite de blues com a Brasilian Blues Band e os 
músicos do Clube do Blues. A praça de alimentação do Terraço Shopping 
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foi local de shows de músicos durante os dias do 
seminário. No dia 23, ocorreu show de abertura no 
espaço de apresentações da Academia de Tênis. 
Na Exposendi ocorreram shows dos músicos Ivan 
Vilela, Renato Teixeira e Eduardo Rangel. Muitos 
freqüentadores de espetáculos contribuíram com 
alimentos, encaminhados ao comitê da campanha 
Natal sem fome. 

MÚSICA INSTRUMENTAL NAS SALAS

Mais de 30 músicos de Brasília executaram peças musicais nas salas antes do 
início das apresentações técnicas. A sessão pôster foi alegrada por músicos 
de jazz. 

AÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS

Na área destinada ao espaço cultural foram expostas peças variadas, de 
pinturas com técnicas diversas e esculturas de sucata a artesanato de diversos 
materiais. Participaram também grupos de artesãos ligados aos projetos dos 
comitês de cidadania brasilienses. 

Telas de artistas plásticos brasilienses e peças de artesãos incentivados 
pelo Sebrae/DF deram colorido especial à ExpoSendi. Massagens eram 
oferecidas aos participantes por terapeutas portadores de deficiência visual 
da ONG Equilíbrio e Corpo. O Espaço Saúde propiciou atendimento médico, 
instruções sobre alimentação e doenças do trabalho. A instituição sem fins 
lucrativos Abac Luz, de ajuda a pacientes com câncer, encontrou espaço na 
ExpoSendi. 

EXPOSENDI

A ExpoSendi contou com 68 participantes, muitos dos quais subscreveram 
cotas especiais para financiamento do seminário. A cota Diamante, de R$ 
120 mil, foi subscrita por Elektro, Celg, CPFL e Isoltech. A cota Rubi, de 
R$ 80 mil, teve adesão de Neoenergia, Light, Eletropaulo e Eletrobrás. A 
Esmeralda, de R$ 50 mil, contou com STD Sistemas Técnicos Digitais, 
Siemens, Cerj e Copel. A cota Água Marinha, de valores variáveis conforme 
o estande, reuniu 42 empresas e entidades. No total, arrecadaram-se R$ 1 
milhão 800 mil reais. 
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A receita total do XVI Sendi somou R$ 2 milhões 762 mil, superando as 
despesas em R$ 325 mil 476, transferidos à Abradee para a realização do 
XVII Sendi. 

Entre as entidades presentes: Abac Luz, Canal Energia, Chama da Amazônia 
Essências Naturais, Clube de Engenharia, Correios, revista Eletricidade 
Moderna, Federação das Indústrias de Minas Gerais, Fundação Coge, Instituto 
de Tecnologia para o Desenvolvimento - Lactec, Operador Nacional do Sistema 
– ONS, Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, Universidade de 
São Paulo-USP.

A praça central da ExpoSendi foi palco de várias apresentações artísticas. 
Diariamente, o período do happy hour era amenizado com música. A 
ExpoSendi foi valorizada com a integração, no mesmo ambiente, dos serviços 
de restaurante, café e dos eventos de arte e cultura. 
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Avaliação
O XVISendi teve avaliação positiva em todos os quesitos, numa classificação 
muito bom / bom / regular / fraco. Os percentuais de muito bom e bom 
foram: painéis, 84%; sessões técnicas, 81%; palestras em plenárias, 77%; 
sessão pôster, 75%; infraestrutura, 81%; traslado, 78%; almoço, 63%; shows 
musicais, 83%. 

A evolução dos números globais mantém-se ascendente, como se vê na 
sequencia dos seminários XIV, Copel Foz do Iguaçu; XV, Coelba Salvador; 
e do atual XVI: participantes: 1.228 / 1.496 / 2.120; trabalhos inscritos: 336 / 
704 / 900; trabalhos selecionados: 144 / 202 / 285; trabalhos apresentados: 
135 / 197 / 279. 

A sessão pôster teve início no XVI Sendi.
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Sendi 17 Belo Horizonte
O XVII Sendi foi realizado entre 21 e 25 de agosto de 2006, em Belo Horizonte, 
no centro de feiras e convenções ExpoMinas, com promoção da Associação 
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abradee, e realização da 
Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig. Foi a primeira vez que o 
Sendi voltou a Belo Horizonte, onde teve início em 1962. 

Sua característica mais marcante, além dos projetos especiais, foi a inserção 
do I Rodeio Nacional de Eletricistas na estrutura do seminário. A partir do 
XVII Sendi, o rodeio integrou os programas dos Sendi subseqüentes, o XVIII 
em Recife e o XIX em São Paulo, e integrará o programa do XX no Rio. O 
rodeio já era prática corrente no Brasil, mas limitava-se até então a empresas 
ou grupos de empresas que concorriam entre si. A inovação ganha cores 
mais marcantes por fazer presente, pela primeira vez no Sendi, o corpo 
técnico intermediário de eletricistas; até então,a participação era restrita a 
profissionais mais graduados. 

Em texto para a publicação A Mão e a Luz, volume II, patrocinada pelo XVII 
Sendi em conjunto com a Abradee, o coordenador geral Gilberto Gomes 
Lacerda expõe:

A organização de um Sendi que retorna ao local onde começou há mais 
de quatro décadas é sem dúvida motivo de orgulho e imenso desafio para 
todos os envolvidos na sua idealização e realização. Foi movido por esses 
dois sentimentos que, ainda em 2005, com mais de 400 dias para o início 
do XVII Sendi, começamos sua preparação pensando em manter a tradição 
do evento: ser fórum privilegiado para a discussão das questões mais 
importantes do setor de distribuição de energia elétrica no Brasil, ambiente 
de realização de negócios e, claro, momento de rever velhos amigos e 
firmar novas amizades.

Estruturada uma equipe interna na Cemig para atuar diretamente na 
organização do evento, com cerca de 40 pessoas de diferentes áreas que 
atuam em distintas fases do trabalho, buscamos apoio e aconselhamento com 
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Comissões
A Comissão Organizadora, integrada em todas as funções por membros do 
quadro da Cemig, contou com Gilberto Gomes Lacerda como coordenador 
geral e Juarez Boaventura Fonseca como secretário executivo Algumas 
Coordenadorias foram compostas por muitos profissionais, como se vê a seguir:

de Infraestrutura: Arnaldo Renato Pires de Souza, Hélcio Viana Barbosa Filho e  

Patrícia Dolabela Barroso

Financeira: Paulo Márcio de Menezes Bueno

de Informática: José Osvaldo Santos Lima (coord.), Carlos Roberto Gomes Braga, 

Charles Oliveira Munhoz, Daniel Ferreira dos Santos, Haroldo Kennedy C. Nogueira e 

Petrônio Gomes Mayrink

de Comunicação: Sérgio Penna Espírito Santo (coord.) e Antonieta Dias de Oliveira

Fizeram parte da Comissão Organizadora duas Coordenadorias surgidas 
pela primeira vez no Sendi. O Escritório do Projeto foi composto por Jorge 
Luiz Elian, Karine Valgas de Oliveira, Magna Aparecida Fernandes e Marlene 
Fernandes Rocha.

Em continuidade a inovações anotadas no XVI Sendi Brasília e introduzindo 
outras originais, o grupo de Projetos Especiais foi formado por 11 profissionais: 
Maria Helena Barbosa (coord.), Antônia Sônia Alves C. Diniz, Cecília Bhering 
Magalhães Pinto, Fátima Luzia Henrique Fonseca, Lúcio Régis de Souza Cruz, 
Marcos Barroso de Resende, Maria de Fátima Q. Costa Maia, Maria Stael 
Drumond Matias, Renato César C. Barbuto, Raul Otávio da Silva Pereira e 
Telma Campos dos Anjos.

A Comissão Técnica, coordenada pelo engenheiro Eduardo Carvalhaes Nobre, 
Cemig, contou com um representante da Abradee, José Gabino Matias dos 
Santos, e colaboradores de várias empresas, entre eles alguns coordenadores 
gerais de seminários anteriores. 

coordenadores gerais de seminários que antecederam este XVII, em especial 
os amigos da CEB, da Coelba e da Copel. 
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O total de 20 componentes espelha o crescimento dos números do Sendi, 
além da decisão da Comissão de não mais receber resumos de trabalhos, mas 
apenas o texto completo. O coordenador geral, no depoimento citado a A Mão 
e a Luz, explica:

Compuseram também a Comissão Técnica:

Cemig: Luiz Carlos Leal Cherchiglia, Marcos Vinicius Carneiro, Mauro Eugênio 
Fernandes, Paulo Tadeu Markiewicz e Renato Andrade Otaviano Bernis

CPFL: José Luiz Pereira Brittes, Manuel Luis Borges Campos e Marcos 
Antônio Danella

As outras empresas contaram com um representante na Comissão: Acácio 
Barreto Neto, Ampla; Aurino Almeida Filho, Coelba; Celso Carlos Chaves, 
Elektro; Dário Parente Santos, Celpa,; Francisco José Seleiro Pimentel, Celesc; 
Ingo Wunderlich, Copel; João Bosco Martins Leal, Celpe; Nelson Clodoaldo de 
Jesus, AES Sul; Paulo César Batista, RGE; e Paulo Roberto Vilela Pinto, CEB.

A Comissão de Avaliação dos trabalhos inscritos técnicos reuniu 63 
representantes de várias empresas e universidades: Coelba (8), Cemig (12), 
Celpa (3), Celpe (7), Elektro (6), CEB (7), Copel (6), Ampla (3), CPFL (4), 
Saelpa (1), Light (1), Celesc (3), AES Sul (1), Celg (1).

O XVII Sendi introduziu duas importantes alterações relativas às sessões 
técnicas e, portanto, com impacto nos trabalhos técnicos. A primeira alteração 
foi a eliminação da etapa de envio de resumos para análise da Comissão de 
Avaliação. Baseados nas experiências de outros anos, de que eventualmente 
houve excelentes resumos cujos trabalhos não corresponderam ao que foi 
apresentado no resumo, e que ainda se podem descartar excelentes trabalhos 
por terem sido apresentados resumos insuficientes para transmitir toda sua 
qualidade, optamos por exigir o envio, por parte dos autores, de trabalhos 
técnicos já na formatação final e completa. 
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Temário e programa
O Rodeio Nacional de Eletricistas realizou-se na manhã e na tarde do primeiro 
dia. Já na noite do dia 22, terça-feira, a programação compôs-se de solenidade 
oficial de abertura, premiação das equipes vencedoras do rodeio, inauguração 
da ExpoSendi e coquetel. 

A base do programa foi assentada em oito painéis temáticos, sendo cinco com 
subtemas apresentados por palestrantes; sessões técnicas para apresentação 
dos trabalhos inscritos, classificados em 13 temas; sessões pôster; exibições 
de filmes. Ao final, houve uma palestra de encerramento sobre atraso e 
modernização no país, a cargo do jornalista Arnaldo Jabor. 

Foram os seguintes os painéis com os subtemas correspondentes: 

1. O futuro da distribuição de energia: inovações tecnológicas

- Tecnologia e perfil do cliente: passado, presente, futuro

- Desafios e perspectivas da distribuição da energia elétrica no Brasil

2. Responsabilidade social corporativa e sustentabilidade

- Caso Gerdau: como transformar impostos em ações sociais

- Retornos obtidos pela CPFL com práticas de responsabilidade social

- Por que investir em responsabilidade social empresarial

3. O modelo regulatório (3 palestrantes)

4. Suprimento de energia – segurança no abastecimento

- O planejamento e a expansão do sistema elétrico brasileiro

- Matriz energética: oportunidades riscos para o setor de energia

- O setor elétrico é um ambiente seguro e atrativo para os investidores?

5. Comercialização de produtos de P&D: novos rumos do empreendedorismo

- A formatação de P&D do setor elétrico orientado a business

- Transformando conhecimento em negócios (2 palestrantes)

- Financiamentos para produção – linhas disponíveis para P&D

6. As oportunidades de P&D no setor elétrico – ações e desafios

- A gestão de P&D e a propriedade intelectual – novo manual Aneel

- Os atuais desafios de P&D do setor elétrico – empresas da Abradee

- Lei de inovação – oportunidades concretas para o setor elétrico
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7. Projetos de eficiência energética para clientes de baixa renda: modelos de execução 

e resultados (2 palestrantes) 

8. Impactos das mudanças legais e estratégicas na execução dos programas de     

eficiência energética (3 palestrantes)

As sessões pôster foram desenvolvidas em oito painéis para exposição, num 
total de 66.

Participaram do XVII Sendi 2.500 profissionais; entre eles, representantes 
de empresas e entidades de Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, 
Bielorússia, Reino Unido, EUA, Índia e Angola. Mais de uma centena de 
estudantes de graduação e pós-graduação participou do Sendi com condições 
especiais. 

Durante o seminário foram exibidos filmes sobre iniciativas de responsabilidade 
social de empresas distribuidoras nas salas de sessões técnicas. No dia 24, 
quinta-feira, realizou-se jantar de confraternização em restaurante externo, 
acompanhado de show do músico Milton Nascimento e seu grupo. Durante o 
seminário circularam três edições de informativo com notícias do dia anterior, 
em tiragens de 2.200 exemplares. 

A noite do dia 23 foi reservada para um happy hour no auditório Liberdade, 
ocasião em que ocorreu o lançamento do livro A Mão e a Luz – Memórias da 
distribuição da energia elétrica, volume 2, obra de resgate da história oral da 
distribuição e do Sendi. A equipe responsável pela obra editou também este 
50 anos de Sendi e opera o portal www.amaoealuz.com.br, dedicado aos 
mesmos temas, mas com maior amplitude. Parte dos 2.500 exemplares foi 
distribuída aos participantes. 

Contribuições técnicas
As contribuições técnicas enviadas, num total de 852, foram analisadas 
pelos membros da Comissão de Avaliação. Destas, 251 foram apresentadas 
no seminário, sendo 185 em sessões técnicas e 66 em sessões pôster. As 
contribuições foram classificadas em 13 temas; segue-se essa relação com 
indicação do número de subtemas de cada um:
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- Planejamento e estudos de mercado do sistema de distribuição (13) 

- Projeto e padrões de montagem de redes, linhas e subestação de distribuição até 

138 KV (6) 

- Construção e manutenção de redes, linhas e subestação de distribuição até 138 KV (9) 

- Operação, proteção, controle e automação de subestações, linhas e redes até 138 KV 

e telecomunicações (10) 

- Qualidade da energia elétrica (8) 

- Geoprocessamento, imagem para banco de dados e integração de sistemas (4) 

- Medição de energia elétrica (11) 

- Perdas de energia elétrica (3)

- Comunicação e atendimento a clientes (22)

- Eficiência energética (15)

- Aspectos regulatórios, jurídicos e ambientais (18)

- Gestão, logística e serviços terceirizados (9)

- Políticas de pesquisa e desenvolvimento (6)

Os autores de contribuições em pôster deviam permanecer em seus postos 
duas vezes por dias em três dias, por um mínimo de 30 minutos. Foram 
premiados um trabalho por tema nas sessões técnicas e um trabalho apenas 
nas sessões pôster. Os autores sorteados receberam passagens para Viena 
e San Diego. Para os autores não premiados também foram sorteadas duas 
passagens, para os mesmos destinos, e três notebooks. 

Abertura e encerramento
A abertura constou de exibição do vídeo do XVII Sendi seguida da apresentação 
dos músicos Marcus Viana, autor do tema do seminário, e Paula Fernandes, 
com três músicas. Uma saudação aos participantes foi apresentada por 
locutor em off, seguida da execução do hino nacional. Logo após, o presidente 
da Cemig, Djalma Bastos de Morais, deu as boas vindas aos presentes. 

O coordenador geral do Sendi, Gilberto Lacerda, e o coordenador  do Primeiro 
Rodeio Nacional de Eletricistas, José Aloise Ragone Filho, acompanhados 
de membros proeminentes da área de distribuição, fizeram a entrega dos 
troféu às equipes participantes e às cinco equipes classificadas. Os cinco 
membros da equipe vencedora receberam passagens para Kansas City, Ohio, 
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patrocinadas pelo banco Itaú, para assistir ao rodeio nacional dos EUA. O 
secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Wilson Brumer, 
representou o governador do estado, Aécio Neves. 

Durante a abertura foram ainda projetado vídeos sobre o rodeio, o institucional 
da Cemig e o dedicado a três dos projetos sociais especiais que compuseram 
parte da agenda do seminário.  

A solenidade de encerramento foi iniciada com os sorteios dos prêmios para 
os autores de trabalhos, um por tema, e para os autores em geral. Composta 
a mesa, fizeram uso da palavra o coordenador geral Gilberto Lacerda, que 
apresentou um balanço do seminário; o diretor técnico regulatório da Abradee, 
Fernando Maia; o diretor de Distribuição da Cemig, José Maria de Macedo; e o 
seu presidente, Djalma Bastos de Morais. 

Em cerimônia simbólica, com o público em pé, as bandeiras de Minas, 
de Belo Horizonte e da Cemig deixaram a cena e entraram as bandeiras 
de Pernambuco e da Celpe, escolhida organizadora do XVIII Sendi em 
2008, e os presidentes da Cemig e da Celpe trocaram de lugar na mesa. 
Um exemplar do mascote do XVII Sendi, o boneco Ligadinho, criado no 
XVI Sendi Brasília, coberto com um chapéu de couro, foi presenteado ao 
presidente da Celpe. O XVII Sendi foi encerrado com vídeo com palavras 
do governador de Pernambuco, do presidente do grupo Neoenergia e do 
presidente da Celpe. 

EXPOSENDI E FINANÇAS

Setenta empresas e entidades participaram da ExpoSendi, alojada em área 
de 5.500 m2. Os patrocinadores exerceram variadas opções, de compra 
de estandes classificados até anúncios no programa oficial. As categorias 
foram diamante, rubi e esmeralda, além de especiais. Alguns patrocinadores 
dirigiram seus recursos ao Rodeio Nacional de Eletricistas. Anexa à ExpoSendi 
funcionou a Sala dos Patrocinadores, aberta a palestras sobre produtos e 
serviços em horários determinados. 

Contrapartidas foram estabelecidas às contribuições de patrocínio, a exemplo 
de inserção no site do seminário, dimensões do estande, aplicação da 
logomarca da empresa em materiais de divulgação e em revistas, sites e 
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anais, participação em happy hours, almoços e coffee breaks. As avaliações 
globais foram bastante positivas, situadas na média de 4,5 em cinco pontos. 

Os maiores patrocinadores foram Cemig, R$ 300 mil; Eletrobrás, R$ 250 mil; 
CBPO, Construtoras Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, CPFL, FAE Ferragens 
e Aparelhos Elétricos e Elektro, R$ 200 mil; Ampla, Celg, CEEE, Elo Sistemas 
e Tecnologia, Furnas Centrais Elétricas, Isoltech, Light, Orteng, Petrobrás e 
Soluziona, R$ 120 mil. Outras 73 empresas e entidades contribuíram para o 
total de receitas de patrocínio de R$ 5 milhões 475 mil. 

Outras receitas variadas levaram o total do XVII Sendi, incluídas do rodeio, a 
pouco mais de R$ 7 milhões 100 mil, recorde absoluto da história do seminário. 
As despesas montaram a R$ 6 milhões 235 mil, e o saldo, a R$ 911 mil. 

Numa medida inovadora, a movimentação financeira do XVII Sendi foi feita 
pelos organizadores do Sendi por intermédio do recém-constituído Instituto 
Abradee de Energia, para superar as dificuldades inerentes a certo gênero de 
contrato que exigiria licitação. O coordenador geral Lacerda explica: 

Um seminário desse porte movimenta recursos de alta monta e desenvolve 
atividades que não combinam com as atividades de uma distribuidora de 
energia descritas no plano de contas do setor elétrico. De contratação de 
espaços, decoração, bufês, shows musicais, passagens aéreas e projetos 
sociais até arranjos florais, o Sendi movimenta tudo isso, que, se licitado de 
acordo com a lei, realmente imobilizaria o sucesso e provavelmente adiaria 
nosso seminário para 2010. 
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A estrutura da ExpoSendi concorreu para aglutinar os interessados. Espaços 
confortáveis, cybercafés e internet sem fio foram dispostos em vários pontos 
da ExpoSendi. O público de diretores, gerentes e engenheiros de empresas 
da área, dirigentes de órgãos públicos, pesquisadores e professores de 
centros de ensino superiores, consultores, fabricantes e fornecedores de 
equipamentos e serviços conviveram em espaço generoso e amplo, com as 
facilidades necessárias à atuação profissional contemporânea. 

RODEIO

Um dos diferenciais do XVII Sendi foi a organização e realização do I Rodeio 
Nacional de Eletricistas, no Instituto Mineiro de Agropecuária, no mesmo bairro 
da ExpoMinas. A Cemig iniciou a atividade no país, após o envio de equipe de 
eletricistas e dirigentes em 1999 ao Lineman’s Rodeo, realizado havia anos em 
Kansas City, Ohio, EUA. O primeiro rodeio nacional ocorreu em Divinópolis, 
Minas, e em 2005 a Cemig já acumulava três rodeios internos; o quarto serviu 
para a seleção dos participantes do I Rodeio Nacional. Outras empresas, como 
AES Eletropaulo, Ampla, Coelba e Copel, já haviam realizado rodeios internos.

Os rodeios ultrapassam de longe o rótulo de espetáculo. Sua finalidade 
essencial é a consolidação das melhores práticas de operação, com foco 
em qualidade, eficácia e eficiência, produtividade e segurança no trabalho. A 
valorização profissional e a integração entre profissionais e empresas é outra 
de suas facetas. 

A Comissão Organizadora foi coordenada por José Aloise Ragone Filho, Cemig, 
e José Gabino Matias dos Santos, Abradee. Compôs-se de três Comissões: 
Técnica, Julgadora e de Comunicação e Infraestrutura.

Dadas as peculiaridades do evento, a Comissão Técnica foi formada por 
23 profissionais de várias empresas distribuidoras. A Comissão Julgadora 
reuniu seis profissionais da Fundação Coge, Copel, Coelba, Cemig (2) e RGE. 
A Comissão de Comunicação e Infraestrutura contou com cinco profissionais, 
sendo três da Cemig e dois da AES Eletropaulo e da Bandeirante Energia. 

TAREFAS

As equipes concorrentes devem desempenhar-se, no menor tempo possível, 
nas tarefas de instalação de aterramento temporário; substituição de isolador 
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de pino; retirada de conjunto de aterramento temporário; substituição em 
chave fusível com dispositivos de abertura de carga (DAC) e antiqueda de 
carga (DAQC); abertura, retirada e reinstalação de grampo de linha viva em 
chave fusível. São também programadas atividades de surpresa e tarefas 
demonstrativas, de exibição e de melhores práticas. 

Participaram do I Rodeio Nacional 40 equipes de cinco membros de 26 
empresas; algumas empresas inscreveram mais de uma equipe. Vinte e nove 
patrocinadores fizeram-se presentes na ExpoRodeio; alguns operaram como 
patrocinadores de arena (postes, cruzetas, cintos, óculos, materiais etc.) e 
especiais (coquetel, café, chapéu etc.). A maioria patrocinou também o Sendi 
técnico.A ExpoRodeio contou com 24 expositores. 

PROJETOS ESPECIAIS

Iniciados no XVI Sendi Brasília, a realização de projetos de alcance social 
ganhou maior dimensão e consistência com o XVII Sendi. Em consonância 
com o tema maior do seminário, responsabilidade social corporativa, que 
ocupou boa parte da programação, outras iniciativas foram desenvolvidas pela 
Comissão Organizadora, em articulação com a empresa, antes da realização 
do seminário. O coordenador geral Gilberto Lacerda expôs à equipe de A Mão 
e a Luz antes do seminário:

Segundo: como o setor de Distribuição de Energia Elétrica abriga, na grande 
maioria das empresas, consistentes trabalhos de responsabilidade social 
corporativa, num segundo momento teremos, abrindo cada período de 
trabalhos nas salas de Sessões Técnicas, apresentações de 10 diferentes 
filmes, de 5 minutos, mostrando a atuação em responsabilidade social de 
distribuidoras.

Terceiro: a partir da parceria do XVII Sendi com três instituições de respeitável 
atuação em programas sociais no estado, a Cidade dos Meninos de São Vicente 
de Paula, o Salão do Encontro e a Fundação Sara, serão desenvolvidos os 
projetos Capacitação Profissional, com a Cidade, e Ligadinho, com o Salão e 
a Fundação. 
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Para o projeto Capacitação Profissional, a partir de parceiros convidados 
pela Comissão Organizadora, foi montado um laboratório para formação de 
eletricistas residenciais e prediais e atualizado material didático antigo da 
cidade dos Meninos de São Vicente de Paula, e contratados instrutores por 
dois anos para a formação de 196 jovens e adultos. Os resultados desse projeto 
já começam a surgir: após 220 horas-aula, as duas primeira turmas com 32 
novos eletricistas já foram formadas, e alguns deles já estão empregados e 
trabalharão, inclusive, na montagem dos estandes da Exposendi. 

Já para o projeto Ligadinho, nome do mascote idealizado para o XVI Sendi, em 
Brasília, foi construída uma rede de participação relevante. A Fundação Sara 
é uma instituição que acolhe crianças portadoras de câncer e que precisam 
de abrigo durante tratamentos hospitalares quando provenientes de outras 
cidades da região de Montes Claros, local da sua sede. 

Dois mil exemplares do mascote Ligadinho construídos com sucata de materiais 
de uso nas redes de distribuição de energia, por um grupo de voluntárias 
assessorado por uma artista plástica, foram adquiridos pela Comissão do XVII 
Sendi. Esses mascotes serão distribuídos a todos os inscritos no evento. Com 
os recursos dessa aquisição, a Fundação Sara empreendeu a construção e 
a aquisição da mobília de seis novos apartamentos na sua sede, onde ficará 
eternizado o gesto de solidariedade do XVII Sendi.

Para acondicionar o mascote Ligadinho, adquirimos junto ao Salão do Encontro 
2.000 sacolas tecidas, na sua maioria, por portadores de necessidades 
especiais. Além do pagamento a todos os envolvidos no trabalho, recursos 
também foram aplicados na substituição da lona do circo no qual crianças com 
necessidades especiais físicas ou afetivas recebem aulas de artes circenses. 

Com essas atuações, acreditamos que a passagem do Sendi por Minas poderá 
ter contribuído para a transformação da vida de algumas pessoas.
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Dos dados dos relatórios do XVII Sendi anota-se: 

“32 jovens formados no curso de eletricista instalador predial e residencial formado 

pelo XVI Sendi em parceria com a Cidade dos Meninos São Vicente de Paula;

164 jovens em formação no mesmo curso, com formatura até o final de 2007;

6 apartamentos construídos na Fundação Sara a partir do projeto Ligadinho;

1.300 crianças instruídas sobre energia elétrica no ambiente ‘Consumidor do Futuro’ 

formado pelas carretas da Cemig e por uma casa eficiente construída para o evento;

substituída a lona de circo do Salão do Encontro, Betim, trazendo alegria para muitas 

crianças e jovens.”



Sendi 50 Anos148

2008

Sendi 18 Recife 
Incentivar o papel das empresas como agentes no desenvolvimento do 
ser humano e da comunidade foi um traço distintivo que os organizadores 
procuraram imprimir ao XVIII Sendi, realizado em Recife, entre os dias 6 
e 10 de outubro de 2008. Também houve bastante empenho em dar um 
caráter regional ao evento. “As suas consequências”, destacou uma nota 
dos organizadores ao final do seminário, “já se refletem na economia, no 
turismo de Pernambuco e, principalmente, nas decisões que o setor elétrico 
vai tomar nos próximos anos”. 

A avaliação tinha boa base. Durante cinco dias, mais de 3,3 mil pessoas 
acorreram ao Centro de Convenções de Pernambuco, situado na vizinha Olinda, 
local das diversas apresentações e debates sobre as inovações relativas ao 
setor elétrico. “Esta foi, sem dúvida, a maior edição do Sendi”, considerou 
o coordenador do XVIII Sendi, o engenheiro José Cherem, superintendente 
de Operações da Companhia Energética de Pernambuco, Celpe, que integra 
o Grupo Neoenergia. “O número de interessados em participar”, comentou 
Cherem à época, “ultrapassou nossas expectativas. Tanto que tivemos que 
fazer inscrições na hora”. 

O encontro pôde apreciar 290 contribuições técnicas (entre 292 aprovados), 
nas 22 salas de reunião e dois auditórios reservados para esse fim. Setenta e 
seis empresas de energia, inclusive as maiores do país, montaram estandes 
na Exposendi, considerada uma das atrações mais concorridas do evento. 

Comissões
A Comissão Organizadora esteve composta por José Cherem Pinto, 
coordenador geral; Mauri Pereira, coordenador de Rodeio; e João Bosco 
Martins Leal, coordenador técnico. Contou com o apoio de Saulo Cabral na 
secretaria executiva, Reinaldo Salvador na infraestrutura, Silvania Figueiredo 
nos projetos especiais, Sérgio Magalhães na área financeira, Washington 
Franco em informática, internet e multimídia, e Liane Cyreno e Beatriz Castro 
para comunicação e eventos. 
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Por sua vez, a Comissão Técnica ficou estruturada como segue:

Aurino Almeida Filho, Neoenergia-Coelba

José Gabino Matias dos Santos, Abradee

Daniele Rocha Couto, Endesa-Coelce

Renato Andrade O. Bernis, Cemig

Dário Parente Santos, Grupo Rede-Celpa

Ingo Wunderlich, Copel

José Aderaldo Lopes, Neoenergia-Celpe

Genivaldo Rodrigues da Silva Jr., Neoenergia-Celpe

Ana Flávia da Câmara, Neoenergia-Celpe

America Cândido Cisneiros de Almeida, Neoenergia-Celpe

Acacio Barreto Neto, Endesa-Ampla

Paulo César Pranskevicius, AES Eletropaulo

Ernesto Alberto Mertens Júnior, Elektro

Pedro Vicente Iacovino, Energias do Brasil 

Manuel Luis Borges Campos, CPFL

Pedro Angelo da Silveira Campos, Energias do Brasil

Evento técnico
O seminário técnico foi desenvolvido por meio da apresentação de 
contribuições técnicas em 10 salas presenciais, que tinham os nomes das 
praias do litoral pernambucano; da sessão pôster, que ganhou uma área 
especialmente ambientada na entrada do pavilhão, com 83 trabalhos; 6 
palestras especiais; e de 4 painéis temáticos, realizados no teatro Guararapes 
com presença de autoridades do setor e mais de 2.400 expectadores, com 
discussão de temas importantes.

João Bosco Leal, coordenador técnico do XVIII Sendi resume: “Os destaques 
deste seminário foram os trabalhos sobre perdas comerciais (não técnicas), 
projetos de eficiência energética, sustentabilidade e atendimento ao 
cliente, que lotaram as salas e suscitaram muitas perguntas ao final das 
apresentações. Em cada tema, presencial e pôster, foi premiado com uma 
TV LCD o melhor trabalho, com votos realizados pelos participantes que 
assistiram às apresentações e viram os trabalhos expostos, complementada 



Sendi 50 Anos150

com as notas dos avaliadores e presidentes de mesa. A relação de painéis e 
seus apresentadores é a seguinte:

SmartMetering/Smart Grid - novas tecnologias, novos processos

Marcelo MiziaraAssef, Landis &Gy; Elton AntonioTiepolo, IBM Brazil; Rui Mano, KEMA); 

Arnoldo Magela Morais, Cemig e DymitrWajsman, Dtech – Aptel – UTC (mediador)

Estratégias das corporações para o futuro da distribuição de energia elétrica 

no Brasil 

Marcelo Maia de Azevedo Corrêa, Neoenergia; José Luiz Alquéres, Light; Carmem 

Campos Pereira, Grupo Rede; Wilson Pinto Ferreira Júnior, CPFL e Jaconias Aguiar, 

Aneel (mediador) 

Responsabilidade Socioambiental e negócios. Adesão das empresas à 

sustentabilidade 

Luiz Oswaldo Santiago Moreira de Souza, BB; Roberta Simonetti, FGV-SP; Luiz 

Fernando Rolla, Cemig e Roseli Schilagi, Neoenergia (mediadora) 

Modelo do Segundo Ciclo de Revisão Tarifária. Novo modelo de revisão tarifária – 

Avanços e expectativa. Segundo ciclo de revisão tarifária

Solange Maria Pinto Ribeiro, Neoenergia; José Alves Mello Franco, Endesa; Uilton 

Roberto Rocha, Eletrobrás; Dorel Soares Ramos, Energias do Brasil e Luiz Carlos 

Guimarães, Abradee (mediador)

Sessão pôster
A parte técnica do XVIII Sendi apostou em temas que abordavam novidades 
no setor elétrico. Na categoria Pôster, exemplificaram os organizadores, o 
vencedor, Dan Marambaia, da Coelba, apresentou o trabalho “Otimização na 
utilização do balanço energético em circuitos secundários de transformadores 
de distribuição na Região Metropolitana de Salvador”. 

Entre outros pôsteres apresentados: “Construção e Manutenção de Redes, 
Linhas e Subestações de Distribuição até 138 kV”, exibido pelos engenheiros 
Luciano Mattos, Admilson Ribeiro e Olivier José Pereira, da Escelsa; “Projeto 
e Padrões de Montagem de Redes, Linhas e Subestações de Distribuição até 
138 kV - Redução de curtos-circuitos provocados por pequenos animais nas 
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subestações da Cemig”, de Paulo Costa, Eduardo Vaz, Roberto Coutinho e 
Hélbio de Paula, todos da Cemig, Paulo Fonseca, Tyco Eletronics, e Antônio 
Henriques, Ritz do Brasil; e “Geoprocessamento, Imagem Para Banco de 
Dados e Integração de Sistemas - Sistema de monitoramento de descargas 
atmosféricas para o Estado de Ceará”, de Carlos Morales, USP, Francisco 
Sales, Uece, Francisco Geraldo Pinheiro, Uece e Keyla S. Câmara, Coelce.

Resultados
Uma iniciativa interessante do Sendi de Recife foi separar os  participantes 
por origem, verificando-se que o Sudeste (694) teve a maior representação 
em relação ao total de 2 847 profissionais. Vieram em seguida o Nordeste 
(528), o Sul (259), o Centro-Oeste (124) e o Norte (47). Quanto aos 
resultados, o informe final do seminário registrava que, de um total de 911 
inscritos, relativos aos 16 temas em pauta, aprovaram-se 292 trabalhos. 
Destes, 209 eram presenciais e 83, em pôsters. Cada trabalho foi julgado por 
três avaliadores. O documento informa, ainda, que a escolha dos avaliadores 
diferiu da que se fez em encontros anteriores, porque ampliou a participação 
das distribuidoras nacionais. Em outro aspecto, o encontro registrou a 
participação de 94 patrocinadores.
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ExpoSendi e finanças
A Exposendi foi atração concorrida pelo número e importância dos 
patrocinadores, mas também pela superestrutura montada para receber as 
76 maiores empresas de energia do país. Distribuídos numa área de 5 mil 
m2, os estandes refletiam a estética e o estilo dos negócios de cada uma 
delas. Empresas como Elektro, Logica, Orteng e Cemig, além da Neoenergia, 
utilizaram a feira para divulgar os melhores produtos e serviços.

Fermin Fautsch, CEO da Logica América do Sul, uma patrocinadora, 
avaliou como muito importante sua participação. “Estivemos também na 
edição anterior, o que gerou muita visibilidade para a Logica. Dessa forma, 
resolvemos reforçar nossa participação e apresentar soluções inovadoras, 
principalmente em GIS, SAP, Outsourcing e AMI. 

A receita total do XVIII Sendi esteve na casa dos R$ 6 milhões, superando 
as despesas em R$ 1,2 milhão, transferidos ao Instituto Abradee da Energia 
para a realização do XIX Sendi. 
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PIONEIRO MAgISTRAL

O prof. Solon de Medeiros, ex-empregado 

da Celpe e professor universitário, foi o 

grande homenageado especial do XVIII 

Sendi. Vale a pena conhecê-lo. 

Personagem que ninguém ignora 

na indústria e na universidade 

pernambucanas, foi engenheiro eletricista 

desde os tempos em que região era 

servida pela Pernambuco Power & 

Tramways, inglesa, que depois daria 

origem à  Celpe. Aposentou-se em 1997. 

Como professor, o Solon de Medeiros 

ensinou  a quase totalidade dos 

engenheiros de sua empresa. Tinha 

memória prodigiosa: lembra-se não 

apenas das notas – ainda sabe o nome 

dos alunos que colavam ou não colavam, 

meio século atrás. Guarda todas as listas 

com anotações de desempenho escolar. 

Durante sua fala como homenageado, 

praticamente a cada frase o público vinha 

abaixo de alegria. Então, também por isso 

foi homenageado: o Prof. Solon tinha e 

tem um jeito especial de fazer a felicidade 

das pessoas. Gostava de saber. Mereceu 

uma entrada no Dicionário Bibliográfico 

de Autores Patoenses, por vários livros 

que escreveu, inclusive dois de memórias. 

E era um forte: nasceu em Patos, no alto 

sertão da Paraíba, oitavo filho de um total 

de doze, onze homens e uma mulher.
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Rodeio e sociabilidade
Com responsabilidade de realizar a segunda edição do Rodeio Nacional 
de Eletricistas, o Sendi de Recife constatou a popularidade crescente da 
competição entre os participantes. O certame pernambucano, informaram os 
organizadores, foi patrocinado por 23 empresas. Um total de 180 eletricistas 
competiram, organizados em 36 equipes, e foram julgados por 72 juízes. 
Documentou-se a presença de 1.004 participantes do Rodeio, que teve como 
vencedores a Ampla (1º lugar), a Celpe e a Cemig, nessa ordem.

Luiz Carlos Guimarães, presidente da Abradee, avaliou positivamente o 
encontro de Recife. “Promover um evento como este não é tarefa fácil”, 
pontuou. “É necessário atender às expectativas dos participantes e apresentar 
novidades.” 

Conforme diversos depoimentos, Recife conseguiu destaque em outra 
vertente bastante apreciada dos Sendi, que é da socialização como forma de 
integração dos profissionais do setor elétrico. Para José Humberto Castro, 
anfitrião do evento e presidente da Celpe, o objetivo dos seminários é sempre 
o mesmo: “tornar cada vez melhores os serviços das concessionárias de 
energia”. “Gostei muito dos trabalhos”, opinou o engenheiro Fábio Luís 
Bartolo, da CPFL. “O Rodeio foi ótimo, este ano. Melhor organizado e 
estruturado. Englobaram bem pesquisa de campo e de transmissão”. José 
Veloso, da Empresa Nacional de Energia de Angola, também gostou. “Viemos 
pela primeira vez”, registrou. “Gostei muito da cozinha, que se parece muito 
com a de Angola. Todos foram muito receptivos conosco. Pretendemos voltar 
em 2010”.

Jailma Verçoza, da Coelba, ressaltou que o aspecto cultural, “muito forte aqui 
em Pernambuco, foi muito bem ressaltado, desde o nome das salas até na 
decoração e nas apresentações”. Disse, ainda, que a cozinha estava muito 
boa e o transporte, ótimo. “Todos foram bem atendidos. O ônibus estava 
sempre esperando a gente”. Foi o que achou, também, Rodrigo Brandão, 
da Enersul: “O aspecto cultural foi surpreendente. Destacou muito bem as 
riquezas do estado. A cozinha estava ótima. Foi meu primeiro Sendi, e eu 
também gostei bastante dos trabalhos técnicos apresentados”.
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Projetos especiais
Seguindo a linha inaugurada em 2004, essa edição do Sendi investiu nos 
projetos de responsabilidade social. Quatro projetos sociais foram beneficiadas 
pelo XVIII Sendi. Ao Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, Cevac, 
foi doado um veículo Kombi, colchonetes e uniformes;. A Orquestra Cidadã 
dos Meninos do Coque recebeu doação de um par de tímpanos, produção de 
um DVD, lanche por 12 meses e uniformes. A orquestra, que fez apresentação 
na abertura do seminário, foi formada a partir de iniciativa de um professor 
de música e tem em seu corpo meninos e meninas do Coque, região de muita 
violência em Recife. 

De outras duas instituições, Projeto Cor do Coque e Movimento Pró-
criança, foram adquiridas caixas para brindes, confeccionadas com 
material reciclável, e 2 mil canecas artesanais que serviram de brinde aos 
participantes do XVIII Sendi.
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Sabor regional
A ênfase na regionalização pareceu importante para os organizadores. 
“Ficamos muito satisfeitos porque conseguimos trazer todas essas pessoas 
para Pernambuco”, ponderou Cherem, “quando sabemos das dificuldades 
que envolvem realizar eventos no Nordeste. Longe do eixo Rio-São Paulo, 
tudo fica mais caro”. Mas, sem dúvida, o ponto mais forte em relação ao 
sabor local do seminário ficou por conta dos espetáculos e do investimento 
feito, R$ 150 mil, em algumas organizações de Recife.

Do ponto de vista das atrações, os participantes ouviram o cantor Geraldinho 
Lins no primeiro dia do seminário. No penúltimo dia, uma festa de integração 
incluiu um show da cantora paraibana Elba Ramalho.

Show de cultura 
Na parte cultural, outra figura de destaque presente foi o poeta, dramaturgo 
e romancista paraibano, Ariano Suassuna, atual secretário da Cultura de 
Pernambuco. Encerrou o evento com uma aula espetáculo, seguida por um 
coquetel. Ariano tem em sua obra um universo de poemas e canções que 
inclui desde a poesia improvisada dos cantadores até a literatura de cordel de 
tradição oral decorada. Autor de diversos livros sobre a cultura pernambucana, 
ele fundou e esteve à frente do Movimento Armorial no estado.
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Sendi 19 São Paulo
Realizado um ano antes da reorientação estratégica do setor elétrico 
brasileiro, que viria a ser efetivada em 2011, o XIX Sendi, em São Paulo, 
coordenado pela AES Eletropaulo, foi o maior evento da série até então. 
Com o mote grandioso, “Plataforma para o futuro”, atraiu um público amplo 
e variado de quase 3.000 pessoas, conforme a avaliação dos organizadores. 
Inovou ao trazer palestrantes internacionais e desenhou seu logotipo com 
as linhas ousadas da recém-inaugurada ponte estaiada de São Paulo. Para 
a abertura programou-se um espetáculo que pôs no palco cerca de 120 
crianças e adolescentes do projeto social da AES Brasil: a Casa de Cultura 
e Cidadania.

Esse indicativo de responsabilidade social foi reforçado pela decisão de mitigar 
as emissões de efeito estufa causadas pela realização do evento e de plantar 
espécies arbóreas em suas áreas de concessão. O XIX Sendi, explicaram as 
mídias de divulgação, refletiu as novas medidas regulatórias e as prospecções 
sobre a viabilidade daquele negócio. Assim, achou-se por bem  registrar as 
principais contribuições do evento na “Carta São Paulo”, a ser enviada à 
Presidência da República.

E, de fato, entre os dias 23 e 25 de novembro de 2010, o tema por excelência 
dos profissionais do setor foi assegurar o crescimento econômico e a qualidade 
do atendimento aos consumidores, e a universalização do fornecimento de 
energia. A necessidade de fazer uma melhor previsão da demanda e do 
consumo de energia elétrica, assim como as possibilidades de assegurar um 
volume adequado de investimentos, foram temas dominantes do seminário, 
em número de trabalhos.

Competição e tecnologia
“Distribuir energia é um serviço de risco, que exige destreza e investimento 
em capital humano e tecnológico”, pontuou Nelson Fonseca Leite, o presidente 
da Abradee, Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, no 
texto que assina em uma elegante revista editada pelos organizadores do XIX 
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Sendi. Insistiu, portanto, sobre as esperadas virtudes da tecnologia como fator 
estimulante do negócio de distribuição. 

Fonseca Leite escreveu a linha mencionada ao discorrer sobre o Rodeio 
Nacional de Eletricistas, saudando sua criação em 2006, no âmbito do 
Sendi, e hoje uma das atividades mais concorridas do seminário. Já 
Britaldo Soares, presidente da AES Brasil, preferiu destacar o esforço feito 
na organização: “Mobilizamos as principais concessionárias do setor, que 
participam com apresentações de trabalhos técnicos ou na competição 
do III Rodeio Nacional de Eletricistas. Paulo Cesar Pranskevicius, da AES 
Eletropaulo, coordenador da Comissão Técnica do Sendi de São Paulo, 
informou que, “neste ano, a avaliação dos mais de 800 trabalhos inscritos 
mobilizou aproximadamente 200 profissionais de 16 distribuidoras e 
da Abradee”.

O seminário foi um sucesso, avaliaram participantes e organizadores, 
referindo-se aos trabalhos envolvidos no Rodeio, assim como na garra 
das equipes de eletricistas. De acordo com o relato dos organizadores, 
competiram grupos de 26 empresas – entre as 30 inicialmente programadas 
– do setor de energia elétrica do país. Como já se tornou tradicional, e marca 
registrada dos Rodeios realizados no Brasil, em comparação com os de outros 
países, as disputas primaram pela realização de provas que atendessem aos 
requisitos de saúde e segurança. As empresas, conforme o regulamento, 
podem inscrever até no máximo duas equipes. Em São Paulo documentou-
se a participarção de 39 equipes. No total, 195 eletricistas demonstraram 
suas capacidades e a destreza para executá-las. 

Comissões
Sob a Coordenação Geral de Jorge Busato, vice-presidente de Distribuição 
da AES Brasil, e Roberto Mário Di Nardo, diretor-executivo Comercial da AES, 
a Comissão Organizadora compunha-se, ainda, dos seguintes membros: 
Coordenação Executiva – Luciana Alvarez, gerente de Comunicação 
Externa e Responsabilidade Social da AES Brasil; equipe executiva – Adécio 
Vasconcelos, Márcia Rezende e Vanessa Ramos.
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Os temas sobre as novas tecnologias tiveram destaque nos Informes 
Técnicos. Vale dizer, sobre a contribuição das tecnologias inovadoras 
para o desdenvolvimento do setor elétrico. Um foco importante, conforme 
observava-se nas avaliações documentadas: a continuidade e qualidade no 
fornecimento da energia elétrica. Outro foco importante: o restabelecimento 
das plenas condições operativas do sistema. 

É importante mencionar, porém, que também houve interesse intenso no 
tema da formação de parcerias entre as concessionárias e fabricantes 
de produtos.  A título de registro histórico cabe mencionar os temas da 
construção, manutenção preventiva, preditiva e emergencial de linhas de 
transmissão; da qualidade do serviço tal como medidos pelos indicadores de 
continuidade; das sugestões para melhorar a eficiência do sistema elétrico; e 
da qualidade do produto, ou qualidade da energia. 

Abaixo, a composição da Comissão Técnica e as respectivas coordenações 
discriminadas pelas temática correspondentes. Observe-se que, ao final 
do XIX Sendi, vinte dentre os trabalhos considerados mais significativos 
de cada tema foram premiados.

1. Linhas de Alta Tensão de 69 a 138kV – Marcos Rogério Tonoli – AES Eletropaulo.

2. Subestações até 138 kV – Erivaldo Costa Couto – CEMIG

3. Rede de distribuição média e baixa tensão até 34,5 kV (SDMT e SDBT) – Hermes 

Oliveira – AES Sul

4. Proteção, controle e automação – Edson Nunes – AES Eletropaulo

5. Operação Maximiliano Andres Orfali – COPEL

6. Equipamentos e materiais – Roberto Gentil Porto Filho  - COELCE

7. Desempenho de sistemas elétricos – Ernesto Alberto Mertens – Elektro

8. Planejamento da expansão – Aurino Almeida Filho – Neoenergia

9. Geoprocessamento, imagem para banco de dados e integração de sistemas - Pedro 

Angelo Campos–EDP

10. Sistema de informação e telecomunicação - Fernando Fogolin – AES Eletropaulo

11. Medição de energia elétrica – Luiz Carlos Menezes Direito – Light

12. Perdas não técnicas - José Carlos Reis AES Eletropaulo

13. Relacionamento com os clientes - Ricardo Martins Marques – AES Eletropaulo

14. Comunicação – Vanessa Gonçalves Ramos – AES Eletropaulo

20102010
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15. Aspectos ambientais e segurança do trabalho – Marcelo Puertas – AES Eletropaulo

16. Eficiência energética e educação do uso – José Luiz Cavaretti – AES Eletropaulo

17. Gestão da inovação, ativos e logística - Manuel Luis Borges Campos –CPFL

18. Comercialização, economia e regulação – André Luiz Gomes da Silva – AES Brasil

19. Sustentabilidade - Denesio de Andrade Carvalho–AES Eletropaulo

Fase de mudanças
Com base nos trabalhos técnicos apresentados, avaliaram os organizadores, 
observa-se que o setor elétrico está em transformação – ou, como tem-
se afirmado mais incisivamente, nos anos que correm, em um momento 
de repensar a orientação estratégica da distribuição de energia elétrica 
brasileira. “Procuravam-se novas metodologias e modelos que melhor 
se adequem à realidade atual da medição levando em consideração as 
incertezas e restrições financeiras”, explicavam, à época, documentos 
credenciados pertinentes ao assunto. Que ressaltavam, também, “a 
preocupação de empresas em ‘blindar’ suas receitas, minimizar custos 
operacionais destinados ao faturamento”. 

A quantidade de trabalhos apresentados, 204, foi considerada muito boa 
pelos organizadores, que chamaram a atenção para o fato de ter sido 
ampliado o temário técnico e para o seu desmembramento em 19 títulos. 
A maior variedade, explicava-se, refletia “as circunstâncias da tecnologia 
disponibilizada à época onde o uso crescente de equipamentos digitais em 
substituição aos eletromecânicos possibilita uma maior eficiência na operação 
das empresas”. Na documentação do evento referente ao temário, também se 
informaram outros destaques foram a inserção do tema sobre segurança do 
trabalho “devido às crescentes preocupações com a diminuição de acidentes 
e a alocação do tema específico de sustentabilidade”. 

Seria interesse de todas as distribuidoras, especialmente, a utilização de geo-
processamento para planejamento da expansão, em função da implantação 
do novo Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico. Alerta-se, na 
documentação do Seminário, que o manual prescreve uma nova codificação 
dos ativos imobilizados e adota os ativos físicos para dimensionamento 
das Bases Regulatórias de Remuneração. Tal exigência consta das novas 
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regulações supervisionadas pela Aneel, de onde também provém a exigência, 
acima referida, de que ativos imobilizados sejam georreferenciados.

Plenárias e sustentabilidade
Em consonância com o panorama mais amplo do país, tanto quanto com a 
atenção do setor elétrico, particularmente, as três grandes conferências de 
fundo apresentadas no Sendi de São Paulo voltaram-se para as prospecções 
acerca dos anos à frente e foram abrilhantadas por painelistas de relevo no 
cenário nacional. 

Na plenária “O papel do setor de distribuição de energia no crescimento 
sustentável do país”, mediado pela jornalista Ana Paula Padrão, sentavam-
se à mesa Britaldo Soares, presidente da AES Brasil; Mauricio Tolmasquim, 
presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); Paulo Godoy, presidente 
da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), e 
Joísa Companher Dutra Saraiva, profa. da Fundação Getúlio Vargas do Rio 
de Janeiro. 

De outra, “Desafios Regulatórios para o Futuro da Distribuição”, 
participavam Nelson Hubner, presidente da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel); Nelson Fonseca Leite, presidente da Associação Brasileira 
de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee); Paulo Pedrosa, presidente 
da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia 
e de Consumidores Livres (Abrace). Da plenária “Smart Grid, distribuidoras 
brasileiras estão preparadas para implementar esse conceito?” participavam, 
mediados por Ricardo Van Erven, da AES, especialistas diversos, inclusive 
de organizações internacionais como Richard Lecks, da consultoria Kema; 
Andrew Weeks, da IBM; e Miriam Alvarez, da Mckinsey. Em outras palestras, 
falou representante da Energisa.

20102010
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Comercialização, economia 
e regulação
Registre-se, dado que considerou, então, digno de nota, a falta de trabalhos 
referentes ao 3° Ciclo de Revisão Tarifária que se inicia em 2011, um dos temas 
mais importantes na Regulação Setorial. Assim como um aspecto visto como 
polêmico: o tema referente às opções energéticas para o atendimento a longo 
prazo dos mercados do Sudeste/Sul; e aos aproveitamentos hidroelétricos 
na região Centro-Oeste. Por fim, mas não pouco importante, mencione-se os 
elevados índices de perda de energia, anualmente observados no país, àquela 
época. Autoridades de destaque do setor elétrico, presentes em São Paulo, 
comparavam aqueles índices a uma quantidade equivalente ao consumo do 
estado do Paraná, um dos mais dinâmicos da União.
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Rodeio
O Rodeio de Eletricistas teve sua 
primeira versão conhecida em 1984 
nos EUA, com 12 equipes dos estados 
de Kansas e Missouri. Sua inspiração 
é clara: vem dos rodeios de vaqueiros, 
de onde retira o nome, a arena, o ar de 
competição entre pessoas e equipes e 
adereços como o chapéu. Na sua última 
edição, dias 10 a 13 de outubro de 2012, 
o 29th Annual International Lineman’s 
Rodeo & Expo da cidade de Kansas, 
foram envolvidas mais de 200 equipes 
de profissionais e 250 de aprendizes. 
No programa, conferências de livre 
frequência e banquete festivo. 
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A Cemig iniciou os rodeios no Brasil em 
1999, após enviar profissionais à cidade 
de Kansas para conhecer o Lineman’s 
Rodeo. A partir daí, eletricistas mineiros 
já participaram três vezes em equipes 
da Cemig no rodeio de Kansas. O termo 
lineman, literalmente ‘homem da linha’, 
poderia ser adaptado no Brasil como 
‘homem da rede’, já que linha é termo 
reservado para transmissão, e rede, 
para a malha urbana de distribuição. 
Mas o termo eletricista é consagrado. 

INTERNATIONAL
LINEMAN’S
RODEO & EXPO

29th Annual

WORLD CHAMPIONSHIPS
October 10-13, 2012
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O termo começou a ser usado 
nos EUA nos anos 1840, com a 
expansão do uso do telégrafo. Até 
mesmo em árvores prendiam-se 
linhas, mas logo o uso preferencial 
de postes de madeira se impôs.  
Nos anos 1870, a invenção do 
telefone multiplicou a malha de 
linhas e o trabalho dos linemen, 
reforçados com o início da 
eletrificação na década de 1890. 

Sempre foi profissão perigosa. 
Entre 1890 e 1930, 1 em cada 3 
eletricistas morriam no trabalho 
nos EUA, a maioria eletrocutada. 
A reação a essa situação levou 
à formação de associações 
e ao incentivo a programas 
de treinamento e reforço dos 
procedimentos de segurança. 
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O espírito do rodeio de eletricistas 
afasta-se dos tradicionais inerentes 
a competições. A existência de 
critérios para premiação implica 
competição, mas os objetivos 
que fundamentam os rodeios 
transcendem o simples vencer 
ou perder. As demonstrações de 
habilidade e perícia ancoram em 
práticas de segurança no trabalho, 
uso correto de equipamentos, 
adoção de tecnologias avançadas, 
integração e valorização da função 
dos eletricistas. As exibições 
promovem trocas e transferências 
de conhecimentos e tornam 
conhecidos novos métodos e 
equipamentos. 

Para José Aloise Ragone Filho, 
coordenador geral do I Rodeio 
Nacional de Eletricistas, atividade 
integrante do XVII Sendi em Belo 
Horizonte, “o eletricista brasileiro 
é menor que o dos EUA, mas é 
muito mais habilidoso”.



Centenário da CPFL
Uma pioneira grande
Este livro não estaria completo se não registrasse o aniversário de cem 
anos de uma das mais importantes empresas do setor elétrico brasileiro: a 
Companhia Paulista de Força e Luz, ou CPFL. Criada em 1912, por meio da 
fusão de quatro empresas que atuavam no interior do estado de São Paulo, 
ela tornou-se uma organização formidável, com 36 empresas e 18 milhões de 
clientes, atualmente. Os números divulgados pela empresa falam por si: tem 
13% do mercado de distribuição, atende 7,1 milhões de consumidores em 559 
municípios. Também atua nos mercados de geração e de comercialização. 
Inova em todas o setores de energias renováveis importantes: eólica, 
biomassa, fotovoltaica, termoelétrica. Para comemorar seu aniversário, a par 
com os cinquenta anos do Sendi, pedimos ao presidente da CPFL Energia, 
Wilson Ferreira Jr., um dos mais dinâmicos executivos do mercado, que 
falasse tanto sobre sua experiência nos encontros dos engenheiros quanto à 
frente de grandes empresas do setor.

P - Como você definiria o papel do Sendi?
Wilson – Uma maneira de colocar essa questão é que as empresas 
conseguiram bons resultados na distribuição. Essa conquista ocorre, em 
grande medida, pela troca de experiência das empresas, e elas trocam 
experiência no Sendi. Porque no Sendi você tem, além de um processo 
significativo de seleção, uma grande troca de experiências.

P – Como você vê a evolução do Sendi?
Wilson – Eu vejo o Sendi como um catalisador do conhecimento de 
distribuição para que as empresas possam dar novos saltos rumo à eficiência, 
à produtividade, à qualidade. Esse talvez seja o principal reconhecimento 
para um profissional antigo ver. Os seminários evoluiram no número de 
trabalhos, no número de participantes mais recentemente, no número de 
fornecedores que podem expor sua tecnologia. É uma satisfação enorme. 
Os outros setores da economia não se organizam da forma como a gente 
está organizado no setor elétrico.
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P – Que impacto a questão das redes teve nos Sendis?
Wilson – Hoje, as redes aéreas compactas tem um nível de confiabilidade 
muito próximo ao das subterrâneas, mas com um custo de implementação 
muito menor. As redes começaram com a MRT, a monofásica com retorno 
por terra, para que a gente viabilizasse, por exemplo, a rede de distribuição 
do país. E isso foi amplamente discutido no próprio Sendi, e por isso nós 
temos aqui o serviço de engenharia elétrica praticamente universalizada para 
um país com dimensão continental e com um preço de distribuição – que 
é sempre muito importante destacar – um dos menores custos por kWh 
distribuídos no mundo.

P – Foi um marco, então?
Wilson – Isso é fruto do avanço tecnológico que nós conseguimos incorporar 
às redes e aos procedimentos de operação e manutenção dessas redes, 
por meio de um sistema quase que consorciado com as empresas. O que 
tem permitido, e permite, compartilhar esse conhecimento é o Sendi. 
Outro ponto foram as discussões técnicas para supervisão de redes de 
distribuição com uso de tecnologias importantes. O primeiro sistema desse 
tipo foi feito no sistema COD do Guarujá, na CESP. A primeira vez que 
usaram chaves telecomandadas. Os sistemas de telecomunicação tinham 
quase um sistema de telefone que passava pela rede. Hoje você já faz um 
negócio desse pelo celular.

P – E como está a disseminação desses sistemas?
Wilson – A maior parte das empresas já tem chaves telecontroladas. A maior 
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parte das empresas tem sistemas georreferenciados. E isso foi falado há 20, 
30 anos atrás. Hoje os profissionais acabam nem percebendo o quanto nós 
evoluímos. Se você olhar o tamanho dos transformadores de distribuição, como 
eram há 30 anos atrás e como estão hoje – isso foi tecnologia incorporada ao 
sistema de distribuição brasileiro pelo Sendi, principalmente, consorciado às 
empresas. Isso vale também para a confiabilidade desses transformadores, 
para o próprio índice de falha por quilômetro de rede.

P – Como você estimula a troca de experiências?
Wilson – A gente tem sempre esse processo. Eu tenho duas pessoas minhas, 
aqui na área, fazendo esse trabalho. Relembro o Sendi de 2004, por exemplo, 
no qual apresentamos 17 trabalhos dos 285 selecionados. São 17 experiências 
espetaculares que você tem, das quais destaco a questão da cruzeta de 
concreto leve, o tema do geoprocessamento aplicado aos sistemas técnicos e 
o tema das perdas técnicas e comerciais.

P – É como se fosse um aprendizado comum?
Wilson – São muitas iniciativas compartilhadas com todas as empresas, 
com todos os profissionais. Isso tem permitido criar um ambiente no qual 
voluntários de empresas se dispõem a levar seus trabalhos para uma 
comissão, e, nessa comissão, fazer a seleção de trabalhos que possam ajudar 
as empresas. Quaisquer empresas podem ter acesso a essas tecnologias. 
Então o Sendi é sem dúvida o evento capaz de universalizar o conhecimento 
entre os profissionais da área. 
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P – Como você vê a questão da não-qualidade?
Wilson – Eu gosto sempre de compartilhar uma visão. A empresa de 
distribuição carrega custos de não-qualidade. Isso é importante. Começa com 
o projeto mal feito, depois mal executado. Isso causa um nível de interrupção 
na rede muito maior do que numa rede bem projetada e bem executada. A 
distribuidora tem que ter essa consciência. Para deixar bem claro – o que 
acontece com a empresa que tem uma rede com muita interrupção? Vai ter 
mais gente no  atendimento, o consumidor vai se manifestar. E quando eu 
digo ‘olhar o custo’, foi, de novo, o Sendi que cristalizou e compartilhou esse 
conhecimento. Que depois passou a ser prática das empresas.

P – Qual é a posição das empresas de distribuição em relação à 
qualidade?
Wilson – Aí vai uma informação bem relevante para vocês. Eu sou também 
Presidente do Conselho da Fundação do Prêmio Nacional da Qualidade. E 
o setor empresarial mais reconhecido, entre todos os setores da economia 
brasileira, é o de distribuição de energia elétrica. Incrível dizer isso, mas 
não tem nenhum setor da economia que ganhe tantos prêmios quanto o 
de distribuição de energia elétrica. Desde que eu institui o Prêmio Abradee 
de Distribuição, as empresas passaram a olhar isto: o custo de controle de 
qualidade de uma forma muito inteligente. Então atingiram um elevado índice 
de eficiência. Nenhuma atividade empresarial de serviço público – e poucas, 
fora daí – consegue esse grau de confiabilidade. Você ligar a televisão, uma 
lâmpada ou a máquina de lavar, ter 99,99% de certeza de que vai funcionar.
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Memória 
Alexandre Gomes Amendola
Formado pelo IME (Instituto Militar de Engenharia), em 1983, o engenheiro 
Alexandre Amendola passou 24 anos na Eletrobrás e 24 anos participando 
do Sendi, ao qual dedicava-se com empenho acima do normal – distinção 
nada fácil de obter, nesse universo. “Essa história do Sendi é a história da 
minha vida”, dizia ele, orgulhando-se demais do número de trabalhos que 
conseguia aprovar. “Eu acho que eu sou o maior autor de trabalhos técnicos”, 
escreveu ele pouco antes de falecer em fevereiro de 2008, mencionando 24 
estudos, ao longo de 24 anos. 

Não importa; não se trata de contar, mas de reconhecer o valor, nesta sumária 
homenagem que o Sendi 50 anos presta a ele. Muito mais emocionante, do 
ponto de vista dos editores, foi receber a mensagem que pediram à filha 
de Alexandre Amendola, Natalie, da qual transcreveu-se, a seguir, apenas o 
último parágrafo:

“Durante toda sua vida, Alexandre dedicou-se com amor ao trabalho e 
à família. Foi um filho exemplar, um marido dedicado, um pai incrível, um 
profissional singular. Sua passagem pela empresa Boa Vista Energia foi tão 
marcante que, após sua morte, foi inaugurado o Centro de Treinamento Engº 
Alexandre Gomes Amendola em sua homenagem. Todo esse brilhantismo 
estava imerso numa aura de humildade e amor ao próximo. Seu ilimitado 
desejo de partilhar conhecimento fez dele um marco do Sendi”.

Amendola nasceu em 23 de maio de 1959 no bairro de Vila Isabel, Rio de 
Janeiro. Seus pais, Dirlene e Ettore Amendola, de origem italiana,  eram 
proprietários de uma escola técnica de eletrônica.

Acrescentamos, a título de registro, o volume de trabalhos vitoriosos do 
engenheiro e os locais em que foram apresentados, de acordo com a relação 
feita por ele: um em 1984, em Salvador; um no Rio de Janeiro, em 1988; seis 
em Blumenau, em 1992; dois em Recife, em 1994; três em São Paulo, em 
1997; cinco em Foz do Iguaçu, em 2000; um em Salvador, em 2002; três em 
Brasília, em 2004; e dois em Belo Horizonte, em 2006.
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Sendis Ano Período Empresa Local Temas Contribuições 
técnicas Participantes

I 62 23 a 28.07 Cemig Belo Horizonte 9 17 95

II 64 19 a 25.07 Sudene/Chesf Recife 12 20 146

III 66 04 a 09.07 Light São Paulo 7 35 230

IV 69 13 a 18.01 CEB Brasília 10 40 222

V 71 25 a 31.07 CEEE Porto Alegre 5 52 237

VI 73 06 a 14.07 CEM/ Eletramazon Manaus 7 86 270

VII 76 16 a 23.07 Cesp São Paulo 5 47 584

VIII 80 07 a 12.12 Copel Curitiba 6 95 404

IX 84 23 a 28.09 Coelba Salvador 5 124 X

X 88 02 a 07.10 Light Rio de Janeiro 7 222 X

XI 92 13 a 18.09 Celesc Blumenau 5 165 904

XII 94 16 a 21.10 Celpe Recife 5 141 970

XIII 97 11 a 16.05 Cesp São Paulo - 115 1000

XIV 00 19 a 23.11 Copel Foz do Iguaçu 13 144 1200

XV 02 26 a 29.11 Coelba Salvador 16 202 1503

XVI 04 21 a 24.11 CEB Brasília 16 308 2120

XVII 06 19 a 23.08 Cemig Belo Horizonte 16 249 2500

XVIII 08 07 a 10.10 Celpe Recife 16 292 2847

XIX 10 22 a 25.11 Eletropaulo São Paulo 19 282 3000

XX 12 22 a 26.10 Light Rio de Janeiro 18 300 1500



Sendi 50 Anos172

Sendi 20 Rio
A Light se orgulha, e com toda razão, de sediar a XX edição do Sendi – 
é mesmo um privilégio realizar um encontro do seminário no ano em que 
completa 50 anos.  Existe uma outra coincidência feliz, pelo fato de a Light 
estar agora sob controle da Cemig – empresa realizadora do primeiro Sendi 
em 1962. A junção das duas empresas ganha dessa maneira um caráter 
simbólico de sinergia. Este é o próprio significado do Sendi – o de troca de 
informações e experiências; de promoção da inovação;  de estimular o espírito 
de cooperação e irmandade;  e de busca do aprimoramento técnico e do 
crescimento econômico. O setor elétrico é o que é por conta de todas as 
sinergias que foram geradas nesses seminários e outros eventos ao longo de 
tantas décadas.

O Sendi retorna ao Rio de Janeiro depois de 24 anos. A décima edição, em 
1988 – quando os Sendi ainda estavam sob comando da Eletrobrás –, foi 
realizada sob coordenação da Light. 

De fato, desde o início da preparação do encontro deste ano, as ações do 
organizadores foram  dirigidas para a realização de um evento que contasse 
com participação uníssona de todas as distribuidoras. “Queríamos 100% das 
distribuidoras”, afirma José Hilário Farina Portes, coordenador geral do 
XX Sendi. Ele explica que, embora isso não tenha sido possível, a integração 
almejada foi obtida. “Esse será um Sendi de todos para todas as empresas”. 

E a união terá boa visibilidade. Ela aparecerá, antes de mais nada, em uma 
modalidade extremamente popular entre os profissionais do setor: o Rodeio 
Nacional dos Eletricistas. Ele será compartilhado por todas as prestadoras de 
serviços da companhia. Especificamente, “a Light compartilhará seu estande 
com as suas prestadoras de serviços”, diz o coordenador geral.

Alta tecnologia
Outro foco forte do XX Sendi será a alta tecnologia. Isso fica claro pelo fato de 
a organização do evento ter previsto para o seminário diversas demonstrações 
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de uso de tecnologia de ponta. A tecnologia deverá ser um dos grandes 
protagonistas do seminário, salientando , inclusive, o elevado grau de avanço 
tecnológico dominado pelas empresas do setor elétrico atualmente. 

Os participantes conviverão durante todo o seminário com modernas 
tecnologias. Isso será percebido na transmissão das atividades do Sendi por 
internet. Ou seja, para todas as empresas e lares do país. Nas apresentações 
presenciais dos trabalhos técnicos, serão utilizados meios eletrônicos para 
controle de frequência. Isso acontecerá também no sistema para votação de 
trabalhos apresentados. Uma demonstração que deverá causar muito impacto 
é que as informações gerais poderão ser visualizadas em painéis de plasma 
de última geração espalhados por todo o ambiente do seminário. Os pôsters 
também serão apresentados em telas de plasma.

A utilização de mapping, moderna  tecnologia de projeção, será o ponto alto 
do show de abertura do Sendi cujo enredo busca reproduzir a evolução da 
energia elétrica.

Para completar o show de tecnologia, o próprio estande da Light terá uma 
casa inteligente com um carro elétrico na garagem. Todas as funcionalidades 
da casa poderão ser operadas a distância com o uso de celular.
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Abertura
Um dos pontos altos do XX Sendi é a criação do troféu itinerante Ronald Thadeu 
Ravedutti, em homenagem ao ex-presidente da Copel, morto tragicamente em 
2010, após sua participação no XIX Sendi, e que é homenageado na abertura deste 
livro. O troféu torna-se uma instituição: passará a ser entregue aos vencedores dos 
próximos rodeios. A criação do troféu será anunciada na cerimônia de abertura, 
que, conforme o programa, contará com a presença do ministro de Minas e 
Energia, Edison Lobão, do governador Sergio Cabral e do prefeito Eduardo Paes. 
A cerimônia prevê, ainda, assinatura de protocolo de financiamento entre a Caixa e 
o Instituto Abradee, homenagem aos recebedores do Prêmio Abradee nos últimos 
15 anos e lançamento deste livro Sendi 50 anos. 

Quanto ao espetáculo, ficará por conta da Orquestra Infantil Maestro José 
Siqueira, constituída por 60 jovens oriundos de comunidades carentes, 
patrocinada pela Light. Será acompanhada pelos 40 integrantes do Coral da 
Light. Além disso, uma projeção eletrônica – A evolução da energia elétrica – 
mostrará a história da energia desde a  descoberta do fogo. E outra – Eu sou 
o campeão – demonstrará a capacidade de superação das pessoas, mesmo 
as que enfrentem grandes dificuldades.

Painéis temáticos 
Assim como o XX Sendi busca a sinergia, também procura enfatizar o momento 
de transformação por que passa o setor elétrico. Mediado pelo jornalista 
Marcio Gomes, o painel setorial Desafios da Distribuição de Energia no Brasil 
reunirá especialistas para discutir dois importantes desafios. O primeiro foi 
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denominado “Qualidade de fornecimento versus investimento no sistema 
elétrico” e o segundo, “Sustentabilidade do negócio de distribuição – um novo 
modelo”. O painel contará com a participação de Paulo Pinto, presidente da 
Light; Ildo Grüdtner, secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia 
(representando o ministro Edson Lobão); Nelson Hubner, diretor geral da 
Aneel; Nelson Leite, presidente da Abradee; e Paulo Pedrosa, presidente-
executivo da Abrace.

No painel tecnológico “Geração distribuída e redes 
inteligentes”, especialistas brasileiros e internacionais 
discutirão intensamente as novas maravilhas da 
microeletrônica e telecomunicações. Terá como 
moderador Bruno Regueira, consultor da Wax 
Engenharia. Os debatedores serão, entre outros, 
Fabio Toledo e José Humberto, da Light, e Nelson 
Fujimoto, secretário nacional de Inovação do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
Para efeito dos eventos técnicos, foram avaliados 
750 trabalhos. Desse total, 240 terão apresentação 
presencial e 60, na forma de pôster. 

Segurança e qualidade de vida
Às grandes premissas sinergia, tecnologia e sustentabilidade adiciona-se a 
segurança do trabalho, qualidade de vida e gestão de pessoas. A segurança 
do trabalho é um tema que sempre ocupa as empresas. O setor ainda convive 
com muitos acidentes. Nessa linha, o painel “Protagonismo e Sabedoria”, a 
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ser conduzido por Oscar Motomura, da Amana Key, foi inspirado no Programa 
Vida, em desenvolvimento pela Light. Constitui um importante tópico do 
projeto Nossa Gente é Toda Gente. A ideia desse projeto é construir uma 
nova cultura que procura instilar um comportamento seguro por parte dos 
profissionais e a adoção de medidas de prevenção. 

Esse conceito será apresentado no estande da Light, envolvendo toda a força 
de trabalho da empresa e de suas organizações prestadoras de serviços. “O 
objetivo”, diz o coordenador José Hilário, “é criar uma cultura permanente de 
acidente zero.” A junção de todos os empregados da Light, dos empregados 
das prestadoras de serviços e suas famílias soma 12 mil pessoas. 

Quanto à qualidade de vida, vários eventos com eletricistas serão apresentados 
em três trailers instalados na área do Rodeio. Neles os eletricistas farão 
medidas de pressão arterial e receberão dicas sobre como melhorar a 
qualidade de vida. Serão presenteados com kits com protetor solar. 

De acordo com o programa oficial, Paulo Storani, ex-combatente do Bope, 
falará sobre Gestão de pessoas, disciplina, cuidados com a equipe na palestra 
Construindo uma tropa de elite. O conhecido iatista Lars Grael falará sobre 
desafios com segurança.

Rodeio
A arena do Rodeio, a ser realizado no Sambódromo, receberá o nome de 
José Marcos Kloster, um dos comissários da Copel falecido de câncer há 
3 meses. Esse sentimento revela a generosidade que sempre caracterizou 
o Sendi. Esse sentimento está no DNA dos profissionais do setor. Além de 
um churrasco, a abertura do Rodeio exibirá a dupla caipira Cesar Menoti e 
Fabiano, e também a escola de samba Beija Flor. 

Fazer o Rodeio no Sambódromo foi uma maneira que os organizadores 
encontraram para tornar o evento emblemático da cidade do Rio de Janeiro. 
As características bem brasileiras do Rodeio devem estar presentes:, 
usualmente, preenche os três requisitos, de segurança, valorização 
profissional e trocas de melhores práticas.
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Social e lazer
Para o dia 24, em termos de diversão e confraternização, está programado 
um happy hour no Buteco Carioca. O cardápio é convidativo: prevê sururu 
na roda, salgadinhos e bebidas usuais consumidas nos bares cariocas. Na 
quinta feira, dia 25, haverá jantar de gala, com a apresentação da banda 
Monobloco, seguido de evoluções da escola de samba Mangueira. 

Um painel especial no dia de encerramento, 26, focará as preocupações dos 
cariocas com a segurança pública, que se consideram incompatíveis com 
o conceito de cidadania e o estado de direito. A propósito, o secretário de 
Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, 
proferirá palestra na qual procurará abordar esse assunto, que desperta o 
interesse nacional. O Sendi coloca-se, assim, como protagonista no apoio ao 
estado do Rio de Janeiro, amplificando o impacto de iniciativas já postas em 
curso pela Light, nesse particular.

Chama atenção, por exemplo, a construção de infraestrutura urbana em 
comunidades locais servidas pelas UPP, Unidades de Polícia Pacificadora. 
A meta das UPP tem sido afirmar a presença do Estado em regiões 
tradicionalmente pouco assistidas. Assegurar o acesso regular das 
populações envolvidas aos serviços públicos, por exemplo, configura um 
procedimento importante para as comunidades. Em 2011, assim, a sociedade 
carioca comemorava bons resultados do projeto das UPP.

As empresas de distribuição de eletricidade têm investido na direção de 
maior proficiência em termos de responsabilidade social. Acreditam que 
é importante mostrar-se relevante face a todas as parcelas sociais. A 
implementação de redes modernas e de medidores de energia inteligentes é 
apenas um aspecto. Também é preciso estar presente no desenvolvimento 
de um amplo programa de educação ambiental e de eficiência energética, por 
exemplo, com a substituição de refrigeradores e lâmpadas eficientes. Sem 
esquecer, é claro, da responsabilidade ambiental.
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