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A Celpe

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) é uma das 

empresas do Grupo Neoenergia, o maior grupo privado do setor 

elétrico brasileiro, com atuação nas áreas de geração, transmissão, 

comercialização e distribuição de energia elétrica. 

A Celpe distribui energia aos 184 municípios de Pernambuco, 

atendendo também ao município de Pedras de Fogo, na Paraíba, e 

ao Distrito Estadual de Fernando de Noronha. 

Concessionária de um serviço público essencial, a Celpe tem 

como vocação natural o investimento constante e sustentado na 

ampliação de sua capacidade de atendimento. Garantir o acesso 

à energia elétrica de qualidade significa levar a 3,4 milhões de 

clientes o direito à cidadania, através de melhores condições de 

saúde, segurança, trabalho, geração de emprego e renda, acesso a 

informação, cultura, lazer e muitos outros benefícios.

3,4 milhões de clientes em  
185 munícipios e um Distrito Estadual.

Gestão Alinhada a  
Compromissos Globais

A Celpe desenvolve seus projetos alinhados aos 10 Princípios do 

Pacto Global, da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Por meio desse compromisso, a empresa prioriza práticas de 

gestão que atendam às premissas da convenção internacional em 

consonância com a expansão dos seus negócios. 
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Política de  
Sustentabilidade

A Política de Sustentabilidade do Grupo Neoenergia norteia a 

atuação Celpe, contribuindo para a condução do negócio de forma 

economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente 

sustentável.

São Princípios da Política de Sustentabilidade:

Saúde Financeira
Atender às necessidades de uma sociedade em 
crescimento e garantir a rentabilidade da empresa, 
avaliando, para isso, os riscos envolvidos e 
identificando novas oportunidades de negócios.

Matriz Energética Renovável
Priorizar o crescimento da matriz energética com 
energia renovável, concentrando os investimentos 
em energia hidráulica e captando oportunidades em 
outras fontes renováveis (eólica, solar, entre outras).

Clareza quanto aos Impactos
Gerenciar os potenciais impactos sociais e ambientais 
inerentes às atividades da empresa e minimizar os seus 
efeitos por meio do aprimoramento dos processos, 
visando ao uso seguro, racional e sustentável dos 
recursos naturais e à qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos. 

Engajamento com Stakeholders
Desenvolver e intensificar o relacionamento com as 
partes interessadas, estabelecendo mecanismos de 
diálogo e transparência e o alinhamento de suas 
necessidades aos propósitos e valores da empresa.

Valorização das Pessoas
Promover o bem estar e a segurança no ambiente 
de trabalho, atraindo e valorizando as pessoas, com 
igualdade de oportunidades, não discriminação, 
promoção da diversidade e respeito aos direitos humanos.  

Desenvolvimento de Comunidades
Contribuir para o bem estar das comunidades onde 
o Grupo atua, realizando parcerias e implementando 
programas que contribuam para o desenvolvimento 
social, por meio de ações de empoderamento e 
valorização da cultura e costumes locais.

Satisfação dos Clientes
Promover a satisfação dos clientes por meio de 
soluções inovadoras em seus processos, produtos 
e serviços, e desenvolver ações para o uso seguro, 
consciente e eficiente da energia, a fim de que os 
clientes possam alcançar um consumo compatível 
com sua capacidade de pagamento. Fortalecer o 
relacionamento por meio de canal sempre aberto e 
comunicação ágil e clara com seus clientes. 

Relações com Fornecedores
Construir parcerias de longo prazo, facilitando e 
promovendo o engajamento dos fornecedores aos 
valores da empresa, especialmente os de “Segurança”, 
“Pessoas”, “Sustentabilidade” e “Integridade”.
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Política Integrada  
de Gestão

A Celpe assegura a qualidade de seus processos, produtos e serviços, 
preservando e conservando o meio ambiente em consonância com 
as diretrizes estabelecidas pela Neoenergia. 

São compromissos da Política Integrada de Gestão da empresa:

Garantir o cumprimento das leis, regulamentos, 
padrões, requisitos, normas e procedimentos 
pertinentes aplicáveis ao Sistema Integrado de Gestão. 

Considerar, no planejamento empresarial, os 
componentes para preservação do meio ambiente e 

promoção da satisfação dos clientes. 

Controlar e prevenir os impactos ambientais, no 
sentido de minimizar os seus efeitos, e prevenir 
a poluição decorrente das atividades inerentes à 
concessão. 

Melhorar continuamente a eficácia do Sistema Integrado 
de Gestão através do aprimoramento dos processos, do 
desempenho dos objetivos estabelecidos, do uso racional 
e sustentável dos recursos naturais e da qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos. 

Incentivar a comunicação com as partes interessadas 
– colaboradores, clientes, acionistas, fornecedores, 
órgãos de controle ambiental e a sociedade em 
geral – sobre as questões ambientais e assegurar a 
conscientização dos colaboradores sobre as diretrizes 
estabelecidas pela Celpe. 

Promover a inovação e o incentivo a projetos de pesquisa 
que resultem no uso eficiente dos recursos naturais 
e na melhoria do atendimento às necessidades e 

expectativas dos clientes. 

Assegurar que os fornecedores de serviços e produtos 
adotem procedimentos ambientais compatíveis com os 
praticados pela empresa.
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Sistema de Gestão  
Ambiental

A Celpe adota um Sistema de Gestão Ambiental certificado na 
NBR ISO 14001, operando o negócio de acordo com a legislação 
ambiental e através da combinação do desenvolvimento econômico 
com atividades que promovam a melhoria da qualidade de vida e a 
preservação do ecossistema. 

Aspectos e Impactos  
Ambientais

A empresa realiza o Levantamento e Avaliação dos Aspectos e 
Impactos Ambientais de suas atividades e divulga a todos os seus 
colaboradores, por meio de palestras e da intranet. A prática 
possibilita que todos conheçam os aspectos e impactos inerentes 
às suas atividades e atuem de forma preventiva para eliminar ou 
minimizar seus efeitos ao meio ambiente. 

Educação Ambiental e  
Gestão dos Recursos Naturais

A Celpe estimula continuamente seus colaboradores, parceiros, 
clientes e consumidores a conservar e preservar os recursos naturais, 
de forma a harmonizar a relação com o planeta e não comprometer 
sua capacidade de atender às necessidades das futuras gerações.

O desafio impõe-se a todos: consumir de forma sustentável implica 
poupar os recursos naturais, conter o desperdício, diminuir a geração 
de resíduos, reutilizar e reciclar.

Estímulo ao Uso Seguro e 
Eficiente da Energia Elétrica

Os colaboradores da empresa são estimulados a não desperdiçar  
energia e a utilizá-la de forma segura, aproveitando o conforto e a 
comodidade, sem correr riscos. 

Os clientes da companhia também são beneficiados por projetos e 
iniciativas que estimulam o consumo seguro e eficiente da energia 
elétrica. São ações que, além de contribuir para a preservação do 
ecossistema, proporcionam uma redução no consumo, adequando a 
fatura à capacidade de pagamento. 

Projeto Nova Geladeira, que 
beneficia clientes residenciais e 
de baixa renda com equipamento 
eficiente certificado com o Selo 
Procel de Economia de Energia.
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Utilize as escadas para subir ou descer de 
andares próximos;

Nos elevadores, acione somente o andar 
que deseja ir e evite que o equipamento 

realize deslocamentos desnecessários;

Desligue as lâmpadas e o monitor do 
computador sempre que sair da estação 
de trabalho.

Iluminação: substitua lâmpadas 
incandescentes por fluorescentes ou 
LED’s; apague as lâmpadas que não 
estiver utilizando, sem comprometer a 
sua segurança; evite acender lâmpadas 
durante o dia e abra as janelas para 
aproveitar a luz natural.

Geladeira: não seque roupas atrás das 
geladeiras; verifique sempre o estado 
das borrachas; descongele regularmente; 
regule o termostato em estações frias do 
ano; coloque o equipamento em local 
ventilado, afastado da parede, de raios 
solares, fogão e estufas e não abra a porta 

todo o tempo.

Dicas para consumir energia  
de forma eficiente

No trabalho:

Em casa:

Ar-condicionado: dimensione corretamente 
o equipamento para o ambiente; 
mantenha os filtros limpos; regule 
adequadamente o termostato; ao ligar, 
mantenha janelas e portas fechadas e 
cuidado para não bloquear a ventilação 
em aparelhos instalados em área externa.

Ferro de passar: junte a maior quantidade 
de roupas possível para passar de uma só 
vez; use a temperatura indicada para cada 
tipo de tecido; desligue o ferro quando 
interromper o serviço e passe roupas leves 
com o aparelho desligado, aproveitando o 

calor existente.

Chuveiro elétrico: evite banhos demorados; 
feche a torneira quando se ensaboar; 
mantenha o chuveiro na posição “verão” 
e não mude a temperatura durante o 
banho, pois há risco de choque.

Televisão: não ligue a TV sem necessidade; 
priorize TVs de LCD e LED que são mais 
econômicas do que a de Plasma e utilize a 

função “timer” ao dormir.

Máquina de lavar roupa: procure lavar 
o máximo de roupas possível; utilize a 
dosagem de sabão adequada para a 
quantidade e mantenha o filtro sempre 
limpo.

Utilize equipamentos com o Selo Procel de 
Economia de Energia
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Preservação da Água 

A água que consumimos é um recurso natural finito e de extrema 
importância para a manutenção da vida de todos os seres vivos. 
Embora o planeta seja formado por 70% de água, 97,5% deste 
total é constituído por água salgada, imprópria para consumo. 
Se considerarmos apenas o estoque de água doce renovável 
pelas chuvas no mundo, só 0,002% de água está disponível para 
consumo humano. 

O desperdício da água aliado ao aumento na procura tornou-se 
um problema ambiental que requer a atenção de todos. 

Visando preservar esse recurso, a Celpe realiza campanhas 
educacionais para sensibilizar seus colaboradores e parceiros. A 
empresa investe em melhorias e manutenções em seu sistema 
hidráulico e realiza ações de reuso, a partir do reaproveitamento 
da água das piscinas de seu edifício-sede e das torres de 
refrigeração.

Anualmente, a empresa realiza a manutenção dos poços e realiza a 
análise físico-química e bacteriológica da água e de seus efluentes, 
com base em parâmetros legais.

Você sabia que...
As fontes não renováveis de energia emitem mais gases 
poluentes para a atmosfera e estão entre os principais 
responsáveis pelo aquecimento global. O uso de fontes 
limpas de energia, como a hidrelétrica, está entre os 
principais meios para se combater as mudanças climáticas. 
Outras fontes renováveis de energia contribuem com a 
preservação dos recursos naturais. 

Dicas para economizar água:

Jardins e plantas devem ser regados em 
horários que evitem maior evaporação.

Nas atividades de limpeza, utilize água de 
forma racional.

Reutilize a água da máquina de lavar 
roupas para a lavagem de banheiros e 
áreas externas.

Mantenha as torneiras fechadas enquanto 
não estiver usando (ao lavar as mãos, 

escovar os dentes e tomar banho).

Tome banhos mais curtos.

Informe aos responsáveis pela manutenção 
predial em caso de vazamentos.

Use a descarga no vaso sanitário apenas o 
necessário e mantenha a válvula sempre 
regulada.
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Preservação do Ar 

A Celpe monitora periodicamente a qualidade do ar, em decorrência 
da emissão de gases dos geradores da Usina Tubarão, no Arquipélago 
de Fernando de Noronha, e realiza um estudo da dispersão de 
emissões gasosas para identificar a influência do empreendimento 
na qualidade do ar. 

A empresa também gerencia as emissões atmosféricas oriundas dos 
grupos de geradores do seu edifício-sede e utiliza opacímetros para 
acompanhar, semestralmente, os níveis de fumaça preta emitidos por 
sua frota de veículos, promovendo a manutenção corretiva dos que 
estiverem fora do padrão. 

Você sabia que...
O monitoramento do ar na Usina Tubarão apresenta 

resultados de emissões atmosféricas abaixo dos limites de 

tolerância estabelecidos pela legislação vigente. A Usina 

opera com percentual de biocombustível, com baixo teor de 

enxofre e de emissão de material particulado, contribuindo 

para diminuir os impactos das emissões atmosféricas.

Usina Termelétrica Tubarão,  
em Fernando de Noronha.

Preservação das Florestas e 
Manejo da Vegetação

O controle da vegetação é uma prática constante da Celpe, visando 

proporcionar maior vitalidade à árvore e reduzir os conflitos 

existentes entre a arborização e o sistema elétrico. 

As podas das árvores, que conflitam com a rede de distribuição em 

áreas urbanas, e a manutenção e abertura das faixas de servidão são 

realizadas por equipe técnica capacitada.

Uma das ações da empresa que inibem os impactos negativos na 

vegetação é a instalação das redes protegidas e multiplexadas. Os 

cabos elétricos protegidos evitam acidentes por contato com as 

árvores, reduzem a necessidade de poda da arborização e melhoram 

o desempenho e a confiabilidade do sistema elétrico.

Em parceria com fornecedores, a Celpe realiza o Projeto Logisverde, 

que consiste na logística reversa dos carretéis de madeira que 

acondicionam os cabos de energia. Por meio do projeto, todos os 

carretéis passam a ser recolhidos aos centros de distribuição para 

reutilização, reduzindo consideravelmente a derrubada de árvores 

para a produção de novos carretéis e a geração de resíduos.

Redes Protegidas e Multiplexadas,  
que proporcionam uma convivência  
harmônica com a vegetação.
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Gestão de  
Resíduos Sólidos

A Celpe gerencia seus resíduos sólidos em conformidade com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Todo material é coletado, transportado  e 

destinado para empresas licenciadas, de acordo com as suas características, 

com a legislação vigente e com as normas internas da companhia. 

Projeto Vale Luz, que possibilita a 
troca de lixo doméstico reciclável  
por bônus na conta de energia.

A empresa possui um programa de coleta seletiva, com coletores 

específicos por tipo de resíduo espalhados em seu edifício-sede 

e regionais, e estimula seus colaboradores e parceiros a destinar 

corretamente os materiais considerados sem utilidade e possíveis de 

serem reciclados. 

Os clientes e consumidores da empresa também são estimulados a 

praticar a reciclagem, a partir da troca dos resíduos domésticos por 

bônus nas faturas de energia. Dicas para reduzir o consumo de papel:

Antes de imprimir, repense sobre a 

necessidade de impressão.

Imprima frente e verso e reduza o consumo 

de papel.

Quando possível, reutilize papéis impressos 

para rascunho.

Recicle papéis obsoletos e evite que mais 

árvores sejam sacrificadas. 

Os resíduos recicláveis da companhia e dos clientes são reaproveitados 

em projetos de geração de emprego e renda em parceria com 

cooperativas de catadores da comunidade.

Faça a sua parte. Separe corretamente os resíduos gerados, 

contribuindo para a reutilização e reciclagem.
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Inovação

A Celpe investe em projetos de Pesquisa & Desenvolvimento 

Tecnológico capazes de promover novas tecnologias e inovações 

aos seus processos, produtos e serviços, gerando benefícios para a 

empresa e a sociedade.

Em parceria com reconhecidos centros de pesquisas e universidades 

de todo país, a empresa alia ações no presente sem esquecer a 

necessidade urgente de desenvolver inovações capazes de atender às 

demandas das futuras gerações.

O Projeto Redes Elétricas Inteligentes (REI), executado na Ilha 

de Fernando de Noronha, é um exemplo de como Inovação e 

Sustentabilidade caminham lado a lado. O projeto contempla medição 

inteligente, automação da rede, telecomunicações, microgeração 

distribuída, micromedição, qualidade de energia, segurança do 

trabalho, abastecimento de veículos elétricos com energia renovável, 

iluminação pública eficiente e sistemas de informação integrados.

Projeto de Energia Solar Fotovoltaica 
em Fernando de Noronha.

Relatórios de  
Sustentabilidade

Conheça outras ações socioambientais da Celpe nos Relatórios de 

Sustentabilidade da empresa. 

Acesse www.celpe.com.br

Contatos

Para acionar a equipe de Meio Ambiente da Celpe, envie e-mail para 

os endereços abaixo:

meioambiente.celpe@neoenergia.com
controlevegetacao.celpe@neoenergia.com
parecerambiental.celpe@neoenergia.com 






