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Estruturação do Núcleo de Excelência em 
Iluminação Pública da Amazônia - Neipa

 A  é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, Iluminação Pública (IP)
atuando como instrumento de cidadania, permitindo à sociedade desfrutar 
plenamente do espaço público no período noturno. 

Pensando nisso, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica –  Procel, 
através de seus diversos sub-programas, busca implementar projetos e disseminar 
conhecimento técnico e benefícios sociais em todo o território nacional. No caso 
específico da Iluminação Pública ele atua, prioritariamente, através do PROCEL 
RELUZ, que tem por objetivo promover o desenvolvimento de sistemas eficientes 
de Iluminação Pública e sinalização semafórica, bem como a valorização dos 
espaços públicos urbanos. Apesar de todos os esforços empenhados, é percebido 
um número reduzido de projetos propostos e executados pelos municípios, no 
âmbito do Procel Reluz, na região Norte.

Para incrementar a quantidade de projetos de eficiência energética em sistemas de 
IP na região Norte, torna-se necessário prover a devida capacitação de entidades e 
instituições públicas e privadas da região, principalmente aquelas atentas às 
peculiaridades da Amazônia Legal, a fim de que estas possam, na sequência, formar 
pessoal qualificado para trabalhar na área de IP.

O Ceeac, tem como um de seus objetivos capacitar mão de obra local e contribuir 
com o desenvolvimento sustentável na Região Norte. Na busca pelo cumprimento 
destes e dos demais objetivos, o Ceeac vem preparando propostas de projetos e 
captando recursos em diversas fontes. O mais novo projeto aprovado e que será 
executado pelo Ceeac é a Estruturação do Núcleo de Excelência em Iluminação 
Pública da Amazônia – Neipa, que será executado sob o convênio ECV-PRFP 
001/2021 com o Procel.

O Convênio, que foi assinado no último dia 06/07/2021, terá uma duração de 2 (dois) 
anos e durante sua execução serão realizadas diversas ações que trarão benefícios 
para a Região Norte, dentre os benefícios destacam-se:

Capacitação de gestores e técnicos municipais, de modo a qualificá-los no tema de 
IP;

Implementação de laboratório para teste e recebimento de luminárias;

Contratação de 11 Profissionais;
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