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A liderança que vem 
com a competência
Leadership comes with competence

About Grupo Energia
Established late 2004, Grupo Energia is one  

of the major service suppliers for the Brazilian 

Power Generation business. Through its controlled 

companies, the group possesses the necessary 

experience and ability to be a competent player  

in all stages of the power generation process  

in Brazil and abroad.

The solid history of services and vast curricula 

of its professionals qualifies Grupo Energia  

to develop river inventory studies, basic design, 

feasibility studies for large power plants, due 

diligence, financial consulting in energy projects, 

owner’s engineering for power generation 

projects, detailed design, projects and consortium 

management, equipment supply, environmental 

licensing studies, operation and maintenance of 

power plants, substations and transmission lines.

Aiming to cover all the stages needed to build  

and operate an energy enterprise, Grupo Energia  

is structured in three complementing companies. 

Sobre o Grupo Energia

Criado no final de 2004, o Grupo Energia é um dos 

líderes brasileiros no fornecimento de serviços para o 

setor de geração de energia. Através de suas empre-

sas controladas, o grupo detém experiência e habili-

dade para atuar em todas as etapas do processo de 

geração de energia no Brasil e no exterior. 

O sólido histórico de serviços prestados e o vasto 

currículo dos profissionais integrantes da equipe pos-

sibilitam a atuação do Grupo Energia em inventários 

hidrelétricos, projetos básicos, consolidação de pro-

jetos básicos, estudos de viabilidade de UHEs, due 

diligence, consultoria financeira em projetos de ener-

gia, engenharia do proprietário, projetos executivos, 

gerenciamento de consórcios e projetos, fornecimen-

to de equipamentos, estudos e projetos ambientais,  

e operação e manutenção de usinas, subestações e 

linhas de transmissão. 

Visando contemplar todas as etapas do processo de 

realização de empreendimentos energéticos, o Grupo 

Energia foi estruturado em três empresas pautadas 

pela área de atuação. 

Apresentação
Presentation

Presentation | Apresentação
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Philosophy
Grupo Energia’s continuous search for a lasting 

relationship with its clients and partners is  

based on the values widely entrenched in the 

company’s collaborators.

Our team of highly specialized and experienced 

professionals allows us to perform all the 

necessary services for our clients to acquire, 

develop, build and operate its enterprises  

at the highest standards of quality and safety. 

Filosofia

A busca constante pelo estabelecimento de relações 

duradouras com seus clientes e parceiros empresa-

riais é fundamentada nos valores amplamente divul-

gados por seus sócios-fundadores e praticados pelos 

colaboradores no cotidiano.

Nossa equipe de profissionais altamente especializa-

da e experiente nos permite prestar todos os serviços 

necessários para que nossos clientes possam adquirir, 

desenvolver, construir e operar seus empreendimentos 

com o maior nível de qualidade e segurança. 

Valores que 
constroem relações
Values that build relationships
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Vision
To be one of the biggest and most competent 

companies in the power generation business. 

Mission
To grow sustainably by providing optimized 

solutions and services of power generation in 

the engineering, consulting and management 

areas through Energia Consult and in the 

operation and maintenance areas through 

Enex O&M. 

Values
 Respect 

 Competence 

 Commitment 

 Transparency 

 Partnership

Visão
Ser uma das melhores e maiores empresas na área  

de geração de energia. 

Missão
Crescer sustentavelmente provendo soluções e ser-

viços otimizados para empreendimentos de gera-

ção de energia nas áreas de engenharia, consultoria  

e gerenciamento através da Energia Consult e nas  

áreas de operação e manutenção de usinas através 

da Enex O&M de Sistemas Elétricos. 

Valores
 Respeito 

 Competência 

 Comprometimento 

 Transparência 

 Parceria
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A Energia Consult é especializada no fornecimento de serviços de Engenharia, Consultoria 

e Gerenciamento de projetos de geração de energia.

As atividades da Energia Consult abrangem todas as etapas do desenvolvimento e im-

plantação de um empreendimento energético. A empresa foi concebida e estruturada para 

atuar desde a realização de inventários e projetos básicos e executivos até fornecimen-

to de equipamentos ou a prestação de um pacote completo de serviços de engenharia  

do proprietário, incluindo todos os trâmites legais nas agências regulatórias e ambientais.

As equipes experientes e multidisciplinares alocadas nos diferentes projetos realizados 

e em andamento garantem aos parceiros da Energia Consult grande valor agregado em 

seus empreendimentos através de uma postura proativa, extenso conhecimento técnico 

no setor elétrico e a melhoria contínua dos processos aplicados nas áreas de atuação. 

A Enex O&M foi criada por meio da sociedade do Grupo Energia com a Engevix, e é especia-

lizada na Operação e Manutenção (O&M) de usinas, subestações e linhas de transmissão. 

Atualmente, é uma das líderes no setor, operando mais de 15 usinas em todo o Brasil.

Com sede em Alphaville (SP), onde estão localizados o Centro de Despacho para ope-

ração remota e toda a equipe de engenharia de suporte, a Enex O&M é a empresa de 

Operação e Manutenção de usinas, subestações e linhas de transmissão mais capacitada 

do mercado brasileiro.

A Energia Participações é a empresa controlada pelo Grupo Energia e seus funcioná-

rios, detentora de participação societária em sociedades de propósito específico (SPE)  

de empreendimentos geradores de energia.

A Energia Participações oferece aos funcionários de todo o grupo a oportunidade de inves-

tir no setor energético nacional, participando dos resultados obtidos por essas empresas.

Empresas Controladas

Apresentação | Presentation
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Energia Consult specializes in the supply of engineering services, consulting and project 

management for the power business sector.

Energia Consult activities encompass all stages needed in the start-up and development 

of an energy enterprise. The company was conceived and structured to cover everything 

from the development of river inventories, basic design and detailed design to the supply 

of equipment of a full owner’s engineering package of services including all the legal 

procedures dealing with the regulatory and environmental agencies. 

The experienced and multidisciplinary teams allocated in the various ongoing and 

completed projects provide Energia Consult partners an aggregated value to its 

enterprises through a proactive posture, vast technical knowledge in the energy  

sector and continuous improvement of the processes applied to the areas of expertise.

Enex O&M was established through a partnership between Grupo Energia and Engevix, 

and is specialized in the operation and maintenance of power plants, substations and 

transmission lines. Currently, Enex O&M is one of the leaders in the sector, operating 

over 15 power plants in Brazil.

Based in Alphaville (São Paulo), where the Remote Operation Center and the entire 

engineering support team are located, Enex O&M is the most prepared operation and 

maintenance company in Brazil.

Energia Participações, the company controlled by Grupo Energia and its employees, 

detains participations in power generating enterprises. 

Energia Participações allows Grupo Energia employees to invest in the Brazilian power 

sector benefitting from the profits earned by these enterprises.

Controlled Companies
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Energia é trabalho

Áreas de Atuação | Areas of Expertise

Áreas de Atuação
Areas of Expertise

Energy is work

Na essência da empresa e na origem da palavra, 

energia significa trabalho. Por isso, o Grupo Energia 

oferece um amplo menu de serviços para o setor de 

geração de energia, atuando em diversos tipos de 

projeto, independente da complexidade ou do porte 

de sua empresa.

Confira a seguir nossas especialidades e descubra  

quais delas se encaixam às suas necessidades. 

In the essence of the company and the word, 

energy means work. Grupo Energia offers a wide 

menu o services for the power generation business, 

acting in various types of projects, independent 

from the size or complexity.

Check out our specialties and find out which  

of them fits you the most. 
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River Inventories
Energia Consult develops river inventories following 

the recommendations and criteria of the regulation 

agency (ANEEL in Brazil) and Eletrobrás.  

The flexibility obtained by the multiple formations 

of our team of professionals gives Energia Consult 

unique characteristics as a service supplier, 

adaptable to the singularities of each project and 

providing personalized treatment for each client. 

That’s how the company is able to not only execute 

the engineering jobs but also all the field site 

investigations and management of the bureaucratic 

procedures with the appropriate regulatory and 

environmental agencies. 

Basic Design
Energia Consult’s extensive knowledge of civil 

construction and eletromechanical equipment enables 

the company to produce high quality basic designs. 

The company develops basic designs allying the 

recommendations of the regulatory agencies (ANEEL) 

with the adoption of vast experience-recommended 

design criteria and ample knowledge applied  

to cost reduction and technical solutions in civil 

construction and eletromechanical equipment.  

The particularities of each project are considered in 

the elaboration of each package of services offered by 

Energia Consult, allowing the company to take full 

responsibility for field services and the management 

of the whole process regarding the regulatory and 

environmental agencies when requested. 

Inventários

A Energia Consult confecciona inventários hi-

drelétricos conforme recomendações e crité-

rios das instituições responsáveis (ANEEL e  

Eletrobrás no caso brasileiro). A flexibilidade ad-

vinda da multidisciplinaridade da equipe posicio-

na a Energia Consult como uma fornecedora de 

serviços única e adaptável às singularidades de 

cada projeto, proporcionando tratamento per-

sonalizado para cada cliente. Desta maneira,  

a empresa poderá assumir todos os levantamen-

tos de campo e o gerenciamento do processo 

junto às instituições reguladoras, órgãos de meio 

ambiente e demais agentes envolvidos. 

Projetos Básicos

O amplo conhecimento da Energia Consult em 

obras civis e equipamentos eletromecânicos ca-

pacita a empresa a produzir projetos básicos de 

alta qualidade. A empresa elabora projetos bási-

cos aliando recomendações da agência regula-

dora (ANEEL no caso brasileiro), os critérios de 

dimensionamento recomendados e um largo co-

nhecimento de soluções e custos para obras civis 

e equipamentos. As particularidades de cada em-

preitada são consideradas na elaboração do pa-

cote de serviços ofertados pela Energia Consult, 

levando a empresa a assumir os levantamentos 

de campo e o gerenciamento completo do pro-

cesso, englobando relacionamento com agência 

reguladora, órgãos de meio ambiente e demais 

agentes envolvidos. 



Consolidação de  
Projetos Básicos

O sólido histórico de elaboração de projetos básicos e 

a experiência advinda das outras atividades realizadas 

pela Energia Consult em empreendimentos de energia 

possibilitam à empresa analisar projetos anteriormente 

elaborados e propor soluções otimizadas nas esferas 

econômica e técnica. 

Estudos de Viabilidade de UHEs

A Energia Consult elabora Estudos de Viabilidade de 

UHEs em conformidade com as recomendações da 

ANEEL e os critérios de dimensionamento da Eletrobrás. 

Se o cliente requisitar, a Energia Consult poderá realizar 

os levantamentos de campo e o gerenciamento do pro-

cesso junto à ANEEL, órgãos de meio ambiente e de-

mais agentes reguladores envolvidos.

Aliando seu amplo conhecimento do mercado de for-

necedores de equipamentos para empreendimentos 

energéticos com a experiência da equipe de engenharia 

civil em UHEs, a Energia Consult está habilitada a de-

senvolver soluções e fornecer serviços que garantam 

as melhores condições financeiras e técnicas para os 

empreendedores. 

Basic Design Consolidation
The solid history in the elaboration of basic 

designs and the experience obtained in the 

other activities performed by Energia Consult 

in energy enterprises, give the company the 

ability to analyze newly conceived projects  

and propose optimized solutions in the 

technical and fiancial spheres. 

Feasibility Studies for Large 
Power Plants
Energia Consult develops feasibility studies 

for large power plants in accordance to the 

recommendations of ANEEL and the desgin 

criteria defined by Eletrobrás. If the client  

so chooses, Energia Consult is able to perform  

all the field services and the management 

of the process with the environmental and 

regulatory agencies.

Joining the extensive knowledge of the 

eletromechanical equipment suppliers in 

the market with the experience of our civil 

engineering team in large power plants, Energia 

Consult is able to develop solutions and supply 

services that guarantee the best financial and 

technical conditions for our clients. 

14 Áreas de Atuação | Areas of Expertise
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Projetos Executivos

A Energia Consult fornece com excelência projetos 

executivos para empreendimentos de geração de ener-

gia apoiando-se na extensa experiência no desenvolvi-

mento de soluções e projetos para empreendimentos 

elétricos, na sua capacidade técnica e na excelente 

infraestrutura de suas instalações. O detalhamento e a 

capacidade exigidos por esse tipo de empreitada são 

completamente atendidos pela competente equipe 

disponível para a realização de projetos executivos. 

Due Diligence

Os empreendedores interessados em operações de 

aquisição ou formação de sociedades com empresas 

detentoras de direitos econômicos de empreendimen-

tos geradores de energia já existentes necessitam de 

uma avaliação precisa da viabilidade do empreendimen-

to e dos ativos em questão. A Energia Consult conduz 

o processo de análise e avaliação econômica detalhada 

de informações e documentos pertinentes a uma deter-

minada sociedade e/ou seu ativo, além de uma análi-

se técnica profunda do empreendimento, subsidiando  

a tomada de decisão pelo contratante deste serviço. 

O Grupo Energia está capacitado 
a desenvolver projetos executivos 
de empreendimentos hidrelétricos 
de todos os portes e níveis de 
complexidade.

Grupo Energia is able to develop 
detailed design for hydro electrical 
enterprises of all sizes and any 
complexity level.

Detailed Design
Energia Consult is proud of its effecient 

infrastructure, technical knowledge and 

excellence in supplying designs for power 

generating enterprises leaning on our vast 

experience in the development of solutions  

and projects for electrical businesses. The level 

of detailing and the capacity demanded by this 

kind of activity is fully met by our competent 

team available to make detailed designs. 

Due Diligence
Entrepreneurs interested in acquiring or 

merging with companies that detain economic 

rights over power generating enterprises need 

a precise evaluation of the feasibility of such 

enterprises. Energia Consult not only conducts 

the process of analysis and economic evaluation 

of the information and documents related to  

a specific company or asset, but also performs 

a thorough technical analysis to enhance the 

decision making process. 

Areas of Expertise | Áreas de Atuação
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Consultoria Financeira  
em Projetos de Energia

A Energia Consult conduz projetos de consultoria com 

maestria através da alocação de profissionais expe-

rientes na construção de usinas, aplicação de modelos 

econômicos e a análise crítica do cenário empresarial, 

visando sempre a melhor utilização dos recursos de 

nossos clientes em seus empreendimentos. 

Gerenciamento de  
Consórcios e Projetos

Baseando-se na experiência técnica e gerencial relacio-

nada a empreendimentos hidrelétricos, a Energia Con-

sult está capacitada a gerir consórcios fornecedores de 

bens e serviços na construção de empreendimentos 

hidrelétricos.

O treinamento constante dos profissionais conforme as 

diretrizes estabelecidas no PMBOK e o extenso conhe-

cimento em todas as áreas que compõem um empreen-

dimento de geração de energia (civis, eletromecânicas, 

regulatórias, etc.) posicionam a Energia Consult como 

um dos mais aptos gestores de consórcios, projetos  

e pacotes em regime EPC do Brasil. 

Financial Consulting  
in Energy Projects
Energia Consult performs its financial 

consulting services on power generation 

through the allocation of experienced 

professionals in the construction of power 

plants, application of economic models  

and critical analysis of the business  

scenario, allowing our clients to  

maximize their resources. 

Projects and Consortium 
Management
Relying on its technical and managerial 

experience in hydroelectric enterprises, 

Energia Consult is capable of managing  

EPCs and consortiums of companies 

responsible for the construction of power 

plants. The continuous training of our 

professionals according to the PMBOK 

guidelines and the extensive knowledge in  

all areas of supply make Energia Consult  

one of the most capable consortium, projects 

and service packages managers in Brazil. 

A Energia Consult conduz 
projetos de consultoria com 
maestria através da alocação  
de profissionais experientes. 

Energia Consult performs its 
financial consulting services 
on power generation through 
the allocation of experienced 
professionals.

Áreas de Atuação | Areas of Expertise



17

Fornecimento de Equipamentos

A solidez econômica da empresa, juntamente com a 

qualificação da equipe de engenharia e a experiência 

de seus gestores, capacita a Energia Consult a forne-

cer equipamentos para empreendimentos geradores 

de energia. Em consonância com a filosofia dos de-

mais serviços oferecidos pelas empresas do grupo, 

a Energia Consult fornece equipamentos e soluções 

personalizadas conforme as necessidades explicita-

das pelos clientes e determinadas pelas particulari-

dades dos projetos. 

A Energia Consult está apta a fornecer equipamen-

tos em regime turn-key para os empreendimentos 

onde exista essa necessidade, bem como está  

estruturada para participar de consórcios constru-

tores ou atuar como subfornecedora em diferentes 

situações empresariais. 

Equipment Supply
The financial solidity of the company allied with 

the highly qualificatied engineering team and the 

experience of top management enable Energia 

Consult to supply equipment to power generating 

enterprises. In accordance with the philosophy 

of the other services offered by the group’s 

companies, Energia Consult supplies equipment 

and solutions following the specifications given  

by the clients and necessities of each project.

Energia Consult is ready to supply equipment 

in turn-key regime when requested but the 

company is also structured to participate  

in construction consortiums or even acting  

as a secondary supplier for various  

entrepreneurial scenarios. 

Areas of Expertise | Áreas de Atuação
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Estudos e Projetos Ambientais

A Energia Consult conta com profissionais altamente 

qualificados na área ambiental, conferindo à empre-

sa plenas condições no desenvolvimento de soluções 

ambientais eficazes e economicamente competitivas 

para geradoras de energia. 

A equipe é capacitada para a realização de projetos 

que incluam todas as etapas envolvidas no processo 

de gerenciamento ambiental de empreendimentos ge-

radores de energia, bem como o planejamento de es-

tratégias de gestão ambiental corretiva e preventiva. 

Environmental Studies  
and Projects
Energia Consult counts on highly qualified 

professionals in the environmental area to provide 

the company the ability to develop environmentally 

efficient and economically competitive solutions 

for our clients.

The team is capable of conceiving projects 

which include all stages of the environmental 

process for energy enterprises as well as the 

strategic planning for environmental prevention 

and effective mitigation management. 

Áreas de Atuação | Areas of Expertise
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Engenharia do Proprietário

Empreendimentos elétricos em andamento necessi-

tam de fiscalização e acompanhamento administrati-

vo, técnico e comercial criteriosos em todas as fases 

do empreendimento. A Energia Consult oferece um pa-

cote de serviços que pode atender todos os aspectos 

de implantação de usinas geradoras de energia elé-

trica através da alocação de profissionais experientes  

e capacitados na área de engenharia, meio ambiente  

e gerenciamento de projetos. 

As atividades realizadas neste pacote compreendem a 

confecção de especificações técnicas para aquisição de 

equipamentos e obras civis, suporte técnico e comer-

cial na aquisição de equipamentos e obras civis, gestão 

de documentação necessária aos órgãos regulatórios, 

controle de cronograma, eventos e matriz de interfa-

ces, análise e certificação de projetos civis e eletrome-

cânicos, fiscalização de atividades fabris, fiscalização  

de obras civis, da montagem e do comissionamento. 

Owner’s Engineering
Ongoing electric enterprises demand close 

follow up and strict administration, technical 

and commercial supervision in all stages 

of the development of the project. Energia 

Consult offers a full package of services 

that meets all the aspects of power plant 

construction through the allocation of 

experienced professionals in the engineering, 

project management and environmental areas.

The activities included in this package  

of services comprise the development of  

all technical specifications for equipment 

and civil construction procurement,  

technical and commercial support in 

equipment and civil construction acquisition, 

regulatory documentation management, 

schedule and event control, interface matrix 

development, eletromechanical and civil 

designs analysis and certification, equipment 

manufacturing supervision, civil construction 

supervision, field assembly and shakedown 

period assistance. 

Oferecemos um pacote 
de serviços que pode 
atender todos os aspectos 
de implantação de usinas 
geradoras de energia elétrica.

Energia Consult offers a full 
package of services that meets 
all the aspects of power plant 
construction.

Areas of Expertise | Áreas de Atuação
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Contando com uma ampla 
infraestrutura própria de 
engenharia e gestão de  
Operação e Manutenção,  
a ENEX O&M é totalmente 
comprometida com  
os seus clientes.

Leaning on a proprietary 
infrastructure of Engineering, 
Operation and Maintenance  
teams, Enex O&M is fully  
committed to its clients.

Operação e Manutenção  
de Usinas

Fundada em 2006 pela Engevix e pelo Grupo Energia, 

dois renomados especialistas do setor de energia, a 

ENEX O&M é uma empresa especializada na Operação 

e Manutenção (O&M) de usinas, subestações e linhas 

de transmissão de energia.

Contando com uma ampla infraestrutura própria de en-

genharia e gestão de Operação e Manutenção, a ENEX 

O&M é totalmente comprometida com os seus clientes, 

tendo a melhor estrutura em todo o Brasil para atender 

de forma conceituada, inteligente e centralizada suas 

necessidades e expectativas. A Operação e Manu-

tenção (O&M) abrange uma série de serviços comple-

mentares e vitais para uma gestão eficiente, os quais 

se integram de maneira otimizada e permitem o total 

controle dos processos pelo centro de inteligência. 

Operation and Maintenance 
of Power Plants
Established in 2006 by Engevix and 

Grupo Energia, two of the most recognized 

specialists in the energy market, Enex O&M 

is an operation and maintenance specialized 

company for power plants, substations and 

transmission lines.

Leaning on a proprietary infrastructure 

of Engineering, Operation and Maintenance 

teams, Enex O&M is fully committed to its 

clients. The company is the most effectively 

structured in the Brazilian market to meet 

the client’s needs and expectations in an 

intelligent, efficient and centralized way. 

Operation and maintenance encorporates  

a series of complementary and vital services 

for the efficient management of a power 

plant. These services are optimally integrated 

and allow the total control of the processes 

by the intelligence center. 

Áreas de Atuação | Areas of Expertise
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Participação Societária  
em Usinas e PCHs

O Grupo Energia e seus funcionários possuem par-

ticipação societária em PCHs através da Energia  

Participações, empresa concebida para receber e ad-

ministrar participações em ativos de energia. Com-

preendendo todos os aspectos administrativos e co-

merciais dos ativos geridos, a Energia Participações 

apresenta um modelo administrativo inovador no 

mercado nacional, em que os funcionários do Grupo 

Energia podem participar nos investimentos e na ad-

ministração destes projetos. Paralelamente, a Energia 

Participações oferece serviços de consultoria e atua-

ção efetiva em aspectos administrativos e comerciais 

a empresas que desejem gerir ativos energéticos de 

maneira otimizada. 

Participation  
on Energy Assets
Grupo Energia and its employees own shares 

of small hydro power plants through Energia 

Participações, a company conceived to receive 

and manage shares of energy assets. Embodying 

all the administrative and commercial aspects 

of the managed assets, Energia Participações 

presents an innovative administrative model for 

the Brazilian market where the employees of the 

whole group have an active role in the investments 

and management of the projects. Meanwhile, 

Energia Participações offers services of consulting 

and effective performance on administrative and 

commercial aspects to companies that aim to 

optimally manage energey assets. 

Areas of Expertise | Áreas de Atuação
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Energia Consult | Sede 
Rua Iguatemi, 354 | 6º e 7º andares | Itaim Bibi | São Paulo | SP
CEP 01451-010 | Telefone: + 55 11 2168 9600 | Fax: + 55 11 2168 9637

Energia Consult | Headquarters
Rua Iguatemi, 354 | 6th and 7th floors | Itaim Bibi | São Paulo | SP
Zip Code: 01451-010 | Telephone: + 55 11 2168 9600 | Fax: + 55 11 2168 9637

Enex O&M | Sede 
Alameda Mamoré, 989 | 14º andar | Cj. 1401 | Alphaville | Barueri | SP 
CEP 06454-040 | Telefone: + 55 11 3336 3721 | Fax: + 55 11 3336 1647 

Energia Participações | Sede
Rua Pedroso Alvarenga, 1284 | Cj. 32 | Itaim Bibi | São Paulo | SP 
CEP 04531-004 | Telefone: + 55 11 2168 9800 | Fax: + 55 11 2168 9837 

Energia Consult | Filial Brasília
SCN QD. 02 | BL. A | 5º andar | Brasília | DF
CEP 70712-900 | Telefone: + 55 61 3329 6007 | Fax: + 55 61 3329 6199 

Escritórios
Offices

Confira os endereços e telefones para contato dos escritórios do Grupo Energia.

Check out the addresses and telephone numbers of the Grupo Energia offices.
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Enex O&M | Headquarters
Alameda Mamoré, 989 | 14th floor #1401 | Alphaville | Barueri | SP 
Zip Code: 06454-040 | Telephone: + 55 11 3336 3721 | Fax: + 55 11 3336 1647 

Energia Participações | Headquarters
Rua Pedroso Alvarenga, 1284 | 3rd floor #32 | Itaim Bibi | São Paulo | SP 
Zip Code: 04531-004 | Telephone: + 55 11 2168 9800 | Fax: + 55 11 2168 9837 

Energia Consult | Brasília office
SCN Block 02 | Building A | 5th floor | Brasília | DF 
Zip Code: 70712-900 | Telephone: + 55 61 3329 6007 | Fax: + 55 61 3329 6199 

Escritórios | Offices



Energia Consult

Sua tranquilidade 
na hora de adquirir ou 
construir uma usina 
Your reliable partner when acquiring  
or building a power plant
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ID Cliente Projeto Tipo de projeto Local Ano

ABB ABB
Propostas Técnicas  
e Comerciais

Consultoria Técnico-Comercial Guarulhos – SP 2007

SJO Alusa Engenharia UHE São José Engenharia do Proprietário Rolador e Salvador das Missões – RS 2006

FRC Alusa Engenharia UHE Foz do Rio Claro Engenharia do Proprietário São Simão e Caçu – GO 2006

SII Brasil Central Energia S.A. PCH Sacre II
Consultoria Técnica  
e Comercial

Campo Novo dos Parecis – MT 2005

SCU
SBU

Buriti Energia  
e Curuá Energia

PCH Salto Curuá  
e PCH Salto Buriti

Engenharia do Proprietário Novo Progresso – PA 2007

IRA Celulose Irani IRANI Consultoria Estratégica Vargem Bonita – SC 2007

CPA
Consórcio Altus –  
Hytronic – Reivax

Modernização do  
Complexo Paulo Afonso

Direção Consorcial Paulo Afonso – BA 2005

SLO Geraoeste
PCH São Lourenço  
(Antiga Zé Fernando)

Engenharia do Proprietário Juscimeira – MT 2006

JAC Heber Participações PCH Jacaré Projeto Executivo Brotas – SP 2007

SAI Impsa Simplício e Anta Engenharia de Propostas
Sapucaia, Três Rios, Chiador  
e Além Paraíba – MG e RJ

2005

UCD Ingendesa do Brasil
Usina Cachoeira Dourada 
(atual Endesa Cachoeira)

Consultoria Técnica Cachoeira Dourada – GO 2005

PFR Porto Franco Energética PCH Porto Franco Engenharia do Proprietário Dianópolis – TO 2006

ENG Renova Energia PCH Engano Projeto Básico Aporé – GO 2008

LAJ Renova Energia PCH Lajeadinho Projeto Básico Aporé – GO 2008

BSC Service Energy
PCH Barra Clara, PCH Santa 
Ana, PCH Coqueiral  
e PCH Fartura

Engenharia do Proprietário  
e Gestão do Fornecimento

Angelina – SC 2007

ERO Triple E (Nigéria) PCH Ero
Projeto Básico e Confecção  
das Bases Licitatórias

Ero – País: Nigéria 2007

NHR Usina Elétrica do Nhandu PCH Nhandu e Rochedo Engenharia do Proprietário Novo Mundo – MT 2006

CTG Contour Global do Brasil Rio Abaeté Due Diligence São Gonçalo do Abaeté – MG 2008

CTG Contour Global do Brasil
AHE Barra do Pomba  
e Cambuci

Estudos de Viabilidade  
e Consultoria Financeira

Resende – RJ 2008

STF CESA Santa Fé PCH Santa Fé Engenharia do Proprietário Alegre – ES 2007

SQD Ibó Energética PCH Sete Quedas Engenharia do Proprietário Juscimeira – MT 2008

ERS ERSA PCH Plano Alto e Alto Irani Due Diligence SC 2008

SVY Solvay PCH Franca Amaral
Due Diligence e Consultoria 
Técnico-Financeira

São José do Calçado/ 
Bom Jesus do Itabapoana – ES/RJ

2008

LHG Tinguiririca Energy AHE La Higuera Fiscalização dos Fornecedores Chile 2009

LFC Tinguiririca Energy AHE La Confluencia Fiscalização dos Fornecedores Chile 2009

SVC Service Energy PCH Coqueiral e Santa Ana Projeto Executivo Angelina – SC 2009

APC Gaia Energia
PCHs Cabeça de boi,  
da Fazenda e Salto Apiacás

Engenharia do Proprietário Alta Floresta – MT 2008

CSF Chesf Rio Parnaíba Avaliação de Custos de UHE PE 2009

CSF Chesf Rio Parnaíba
Revisão do Projeto 
Eletromecânico

PE 2009

ETP Contour Global Addis Ababa Consultoria Técnico-Financeira Etiópia 2008

RUA Contour Global Kigali Consultoria Técnico-Financeira Ruanda 2008

ZMB Contour Global Lusaka Consultoria Técnico-Financeira Zâmbia 2008

RBO Velcan Energy PCH Rodeio Bonito Fiscalização de Campo Chapecó – SC 2009

A Energia Consult está presente em diversas regiões do Brasil e em outros países. 
Confira nos mapas a localização de nossos projetos.

Energia Consult is present on several regions of Brazil and other countries.
Check out on the map the location of our projects.

Energia Consult

Projetos
Projects
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Em 2005, o Consórcio Altus – Hytronic – Reivax ganhou 

a licitação da Chesf para a modernização do Complexo 

Paulo Afonso, que soma mais de 1.417 MW. As usinas 

terão todos os serviços auxiliares e os sistemas de co-

mando, controle, proteção e regulação de velocidade 

modernizados com equipamentos de última geração.

O Grupo Energia foi contratado para representar o con-

sórcio perante a Chesf, garantir a interação entre as 

empresas, reportar as atividades perante o conselho 

do consórcio, garantir que as disposições deste sejam 

devidamente aplicadas no projeto e dirimir eventuais 

disputas internas, propondo soluções da forma que jul-

gar mais adequada.

O Grupo Energia viabilizou um formato de direção con-

sorcial isenta e profissional, resultando em uma par-

ceria que tem alcançado resultados expressivos para  

o projeto e para as empresas. 

Cliente: Consórcio Altus – Hytronic – Reivax
Client: Altus – Hytronic – Reivax Consortium

Direção Consorcial | Modernização do Complexo Paulo Afonso
Consortium Management | Paulo Afonso Complex Rehabilitation 

In 2005, the Altus – Hytronic – Reivax 

Consortium won the Chesf public tender for 

the rehabilitation of the Paulo Afonso Complex 

that adds up to 1,417 MW. All the auxiliary 

equipment and the command, control, protection 

and governor systems will be exchanged for 

cutting edge electronic equipement.

Grupo Energia was hired to represent the 

consortium before Chesf to ensure the interaction 

between the companies, report the activities 

before the consortium council, to ensure that the 

consortium dispositions are applied in the project 

and to diminish eventual internal disputes, 

proposing solutions in the most adequate way. 

Grupo Energia made a Professional and 

exempt consortial direction possible, leading to 

a partnership that is reaching significant results 

for the project and companies involved. 

Energia Consult

Atendemos o grupo consorciado 
que prestou serviços para a Chesf, 
encarregada de modernizar um dos 
maiores complexos energéticos 
brasileiros, as Usinas de Paulo Afonso.

Grupo Energia managed the consortium 
hired by Chesf to rehabilitate one of the 
biggest brazilian energetic complexes, 
the Paulo Afonso power plants.
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A usina Endesa Cachoeira é composta por nove uni-

dades geradoras, com potência total instalada de 

658  MW. A construção da usina teve início em 1959, e 

sua realização ocorreu em quatro etapas distintas, re-

sultando em unidades geradoras com diferentes potên-

cias e tecnologias. O Grupo Energia foi contratado para 

efetuar uma consultoria técnica que abrangia o cadas-

tro dos equipamentos, o plano e os procedimentos de 

manutenção. O trabalho foi realizado em parceria com 

a Ingendesa do Brasil e com a Atual Engenharia.

Atualmente a Enex é a responsável pela realização de 

todas as atividades de Operação e Manutenção rela-

cionadas a este projeto. 

Energia Consult

Consultoria Técnica | Usina Cachoeira Dourada 
(atual Endesa Cachoeira)
Technical Consulting | Cachoeira Dourada power plant 
(Currently Endesa Cachoeira power plant)

The Endesa Cachoeira Power plant is composed of 

nine generating units, with a total installed power 

of 658 MW. The construction began in 1959 

and occurred in four distinct stages leading to 

different power generating units regarding output 

power and technologies. Grupo Energia was hired 

to perform technical consulting that included 

the equipment inventory, the elaboration of a 

maintenance plan and maintenance procedures.

The work was done in partnership with Atual 

engenharia and Ingendesa do Brasil. 

Nowadays ENEX O&M is responsible for  

the operation and maintenance activities  

of this project. Este projeto contou com os  
serviços de duas empresas do  
Grupo Energia: a consultoria técnica 
da Energia Consult e, em seguida,  
o trabalho de Operação e 
Manutenção da Enex O&M.

This project was realized through the 
cooperation of Energia Consult and 
Enex O&M, the first was responsible for 
the technical consulting and the second 
one is responsible for the Operation and 
Maintenance of the power plant.

Cliente: Ingendesa do Brasil
Client: Ingendesa do Brasil
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A Alusa iniciou em 2006 a contratação dos forne-

cedores para a construção da UHE São José e da  

UHE Foz do Rio Claro. A experiência do Grupo Energia 

nas áreas técnica e comercial foi decisiva no suporte à 

confecção de todas as especificações técnicas e nas 

negociações com os fornecedores dos pacotes civil e 

eletromecânico. Os trabalhos de Engenharia do Pro-

prietário envolveram a confecção do Plano de Projeto, 

do cronograma e da matriz de interface, da confecção 

das especificações técnicas para a contratação das 

obras civis e do pacote eletromecânico, da cotação 

com os fornecedores civis e eletromecânicos, da equa-

lização técnica das propostas civis e eletromecânicas 

e do suporte nas negociações com os proponentes 

civis e eletromecânicos. A equipe de engenharia do 

Grupo Energia foi alocada na confecção de todos os 

trabalhos, garantindo uma contratação dentro dos me-

lhores padrões técnicos, sem prejuízo aos requisitos 

comerciais esperados pela Alusa. 

Cliente: Alusa Engenharia
Client: Alusa Engenharia

Engenharia do Proprietário | UHE São José e UHE Foz do Rio Claro
Owner’s Engineering | São José and Foz do Rio Claro power plants

Energia Consult

In 2006, Alusa initiated the suppliers hiring 

process for the São Jose and Foz do Rio Claro 

power plants, and the experience of the technical 

and commercial areas of Grupo Energia was 

decisive for supporting the confection of the 

technical specifications and in the commercial 

negotiations with the equipment suppliers.  

The Owners engineering activities comprehended 

the work plan and interface matrix elaboration, 

civil work technical specifications for constructor 

hiring, eletromechanical technical specifications 

for equipment suppliers hiring, civil and 

eletromechanical equipment quotation,  

technical equalization of the proposals,  

and commercial support in the negotiations  

with the bidding companies.

Grupo Energia allocated an engineering team 

that ensured a high quality technical supply 

without harming the commercial aspect of  

the enterprise. O Grupo Energia atendeu 
aos requisitos solicitados 
para a construção das usinas 
hidrelétricas de São José, no  
Rio Grande do Sul, e de Foz do 
Rio Claro, localizada em Goiás.

Grupo Energia met the specified 
conditions to take part in the 
construction of São José and Foz 
do Rio Claro power plants.
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Quando do início da construção da PCH São Louren-

ço, a Geraoeste precisava de uma empresa especia-

lizada em acompanhamento e verificação do forneci-

mento dos pacotes de equipamentos eletromecânicos.  

Os trabalhos de Engenharia do Proprietário incluíram  

o suporte nas negociações contratuais com os forne-

cedores eletromecânicos, no controle de interfaces e 

de cronograma, na certificação dos projetos eletrome-

cânicos, nas fiscalizações em fábrica e no acompa-

nhamento técnico e de prazos das atividades de mon-

tagem e comissionamento. O Grupo Energia designou 

uma equipe especializada de controle de projeto, in-

cluindo administrador de contrato e de planejamento, 

engenharia mecânica, engenharia elétrica, fiscais de 

fábrica e técnicos de campo a fim de suprir totalmente 

as necessidades do projeto. 

Cliente: Geraoeste
Client: Geraoeste

Engenharia do Proprietário | PCH São Lourenço
Owner’s Engineering | São Lourenço power plant

When Geraoeste initiated the construction of 

São Lourenço power plant, the necessity for a 

specialized company to execute the schedule follow 

up and the eletromechanical equipment projects 

verification became clear. The owner’s engineering 

acitivities included the commercial support in the 

eletromechanical equipment negotiations, interface 

and schedule control, eletromechanical project 

certification, factory inspections, technical and 

schedule follow up for the field assembly acitivities 

and the shakedown period assistance.

Grupo Energia assigned a specialized team  

to do the project management, including planning 

coordinators, mechanical engineers, eletrical 

engineers, factory surveyors and field technicians 

aiming to serve the projects needs. 

Energia Consult

A Energia Consult oferece 
um pacote de serviços que 
pode englobar todas as fases 
da construção de uma usina, 
realizando acompanhamento 
administrativo, técnico  
e comercial.

Energia Consult offers a full 
package of services that can  
include all phases of a power  
plant implantation, including  
the administrative, technical  
and commercial follow up.
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Em 2006, os proprietários da Porto Franco Energética 

obtiveram todas as licenças para construir sua primei-

ra PCH e escolheram o Grupo Energia para realizar as 

atividades de Engenharia do Proprietário. Os traba-

lhos de Engenharia do Proprietário incluíram todas as 

atividades de suporte necessárias para a construção 

da PCH, entre elas as negociações contratuais com 

o Consórcio EPC (civil e eletromecânico), de interfa-

ces e de cronograma, a certificação dos projetos civil 

e eletromecânico, de fiscalizações em fábrica e das 

obras civis, o acompanhamento das atividades de 

montagem e comissionamento, além da confecção  

e do envio de relatórios de acompanhamento à ANEEL 

e à Eletrobrás. O Grupo Energia designou uma equipe 

completa de controle de projeto, incluindo administra-

dor de contrato e de planejamento, engenharia civil, 

engenharia eletromecânica, fiscais de fábrica e enge-

nheiros e técnicos de campo. 

Cliente: Porto Franco Energética
Client: Porto Franco Energética

Engenharia do Proprietário | PCH Porto Franco
Owner’s Engineering | Porto Franco power plant

Energia Consult

In 2006, the owners of Porto Franco Energética 

got all the permits to build their first power 

plant and chose Grupo Energia to perform all the 

owner’s engineering activities. The work included 

all the necessary support activities regarding the 

implantation of the power plant, starting from 

the support on the negotiations with the EPC 

consortium, the interface and schedule control, 

factory and civil work inspections, assembling  

and comissioning activities follow up, besides  

the elaboration and mailing of the ANEEL  

and Eletrobrás reports. Grupo Energia assigned  

a complete team of project management,  

including a project manager and planning 

coordinator, civil engineers, eletromechanical 

engineers, factory surveyors and Field engineers 

and technicians. 

A Engenharia do Proprietário 
facilita o processo de execução 
de empreendimentos hidrelétricos, 
atuando desde as negociações 
contratuais até o assessoramento 
técnico da obra.

Owner’s Engineering facilitates 
the execution of the hydroeletrical 
enterprises, acting since the 
commercial negotiations until 
technical assistance at the job site.
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A Service Energy, detentora das outorgas das PCHs 

Barra Clara, Santa Ana, Coqueiral e Fartura, precisava 

contratar os fornecimentos eletromecânicos em 2007. 

A necessidade de reduzir custos e aperfeiçoar o geren-

ciamento dos fornecimentos levou a empresa a buscar 

um perito em usinas hidrelétricas, e o Grupo Energia 

foi o especialista escolhido para ser seu parceiro.  

Os trabalhos de Engenharia do Proprietário e Gestão do 

Fornecimento incluem a confecção das especificações 

técnicas para a contratação do pacote eletromecâni-

co, a cotação com os fornecedores eletromecânicos, 

a equalização técnica das propostas eletromecânicas, 

o suporte nas negociações contratuais com os forne-

cedores, o controle de interfaces e de cronograma,  

a administração dos fornecedores eletromecânicos,  

a certificação dos projetos e as fiscalizações em fábri-

ca da montagem e do comissionamento.

O Grupo Energia aportou uma equipe de engenharia 

multidisciplinar, incluindo administração de contrato, 

planejamento do empreendimento, engenharia, fiscali-

zação em fábrica e fiscalização de campo. 

Cliente: Service Energy
Client: Service Energy

Engenharia do Proprietário e Gestão do Fornecimento
PCH Barra Clara, PCH Santa Ana, PCH Coqueiral e PCH Fartura
Owner’s Engineering and Supply Management
Barra Clara, Santa Ana, Coqueiral and Fartura power plants

Service Energy, owner of the permits for the 

Barra Clara, Santa Ana, Coqueiral and Fartura 

power plants, needed to hire the eletromechanical 

suplliers in 2007. The necessity for cost reduction 

and project management optimization lead Service 

Energy to search for a specialized company in the 

energy sector. Grupo Energia was hired to perform 

the owner’s engineering and supply management 

including the activities of confection of technical 

specifications, quotation of the eletromechanical 

suppliers, technical equalization of the proposals, 

commercial support in the negotiations, interface 

and schedule control, eletromechanical suppliers 

management, project certification, factory 

inspections and field assembly and shakedown 

period assistance.

Grupo Energia assigned a multidisciplinary 

engineering team, including project management, 

enterprise planning, engineering, factoring and 

field surveying 

Energia Consult

A Gestão do Fornecimento 
inclui suporte em negociações 
contratuais, cotações, 
equalizações das propostas, 
confecção de especificações 
técnicas, entre outras soluções.

The Supply Management solution 
includes support in contractual 
negotiations, quotations, proposals 
equalization, technical specifications 
confection among other things.



A Celulose Irani, empresa que detém 3 PCHs para au-

toprodução, buscava há mais de três anos uma empre-

sa que pudesse analisar todo o seu parque gerador e 

propor as melhorias que trouxessem confiabilidade e 

aumento na geração de energia. As PCHs, todas com 

mais de 30 anos de idade e gerando energia em 50 Hz, 

apresentavam problemas de rendimento, de disponibi-

lidade e incompatibilidade com o crescimento do con-

sumo de energia da empresa.

Esses trabalhos foram realizados em três fases dis-

tintas: a identificação do estado de todo o parque 

gerador e das necessidades da fábrica, o estudo de 

soluções técnicas para cada PCH e de soluções inte-

gradas, além do levantamento de prazos e custos para 

cada solução e o estabelecimento do Plano Estratégi-

co, com base nas disponibilidades e necessidades da 

Celulose Irani. O Grupo Energia designou uma equi-

pe de técnicos, engenheiros e administradores para 

o projeto. Todo o trabalho contou com a participação 

intensa dos profissionais da Celulose Irani, que garan-

tiram o alinhamento dos resultados do trabalho com as 

expectativas e possibilidades da empresa. 

Cliente: Celulose Irani
Client: Celulose Irani

Consultoria Estratégica para Melhoria e Repotenciação do Parque Gerador | Irani
Strategic Consultancy for Rehabilitation of the Generating Complex | Irani

Energia Consult

Celulose Irani, is a company that owns the 

economic rights for three power plants destined 

for autoproduction, was searching for over 

three years for a company that could analyze 

the generating complex as a whole and propose 

improvements that could raise the reliability level 

and the output Power.

All of the power plants are 30 years old 

and the generating frequency is 50Hz, with 

performance, availability and compatibility 

problems leading to higher energy consumption. 

The project was divided into three different 

stages: identification of the status of the 

generating complex and factory needs, technical 

solutions for each power plant and technical 

solutions for the whole complex.

Grupo Energia assigned a team of technicians, 

engineers and managers for this project. The work 

was done with the active participation of the 

Celulose Irani professionals, which guaranteed 

that the results obtained were aligned with the 

expectations and possibilities of the company. 

Compartilhar os trabalhos com  
a equipe da empresa contratante 
garante melhores resultados nos 
serviços prestados, satisfazendo 
as expectativas e necessidades 
do cliente.

To team up with the client assures 
better results, satisfying the clients’ 
expectations and needs.

32



33

A Renova decidiu investir na elaboração de projetos 

básicos com o objetivo de obter as licenças para 

construção de PCHs, e necessitava de um parceiro 

com domínio dos procedimentos técnicos, ambientais 

e regulatórios no Brasil. O Grupo Energia foi contrata-

do para elaborar projetos básicos e conduzir o proces-

so junto às autoridades competentes. As atividades 

desenvolvidas pelo Grupo Energia compreendem os 

estudos hidrológicos, geológicos, ambientais e ener-

géticos, gerenciamento de levantamentos de campo 

e estudo e detalhamento de alternativas de arranjo.  

O Grupo Energia aportou uma equipe de projeto mul-

tidisciplinar que incluiu administração de contratos, 

engenharia civil capacitada para os estudos hidroló-

gicos, hidráulicos, estruturais e geológicos/geotécni-

cos, além de engenharia eletromecânica e profissio-

nal da área ambiental, que asseguraram o sucesso  

desta empreitada. 

Cliente: Renova
Client: Renova

Projetos Básicos | PCH Engano e PCH Lajeadinho
Basic Designs | Engano and Lajeadinho power plants

Energia Consult

Renova decided to invest in the basic designs 

elaboration aiming to obtain the permits to build 

and operate power plants and needed a reliable 

partner regarding technical, environmental 

and regulatory procedures in Brazil. Grupo 

Energia was hired to elaborate basic designs 

and conduct the whole process with the 

competent authorities. The activities developed 

by Grupo Energia include hydrological studies, 

geological studies, environmental studies, energy 

studies, management of the field studies and 

eletromechanical setups.

Grupo Energia allocated a multidisciplinary 

project team that included project management, 

civil engineering capacitated for hydrological, 

geological and structural studies. Eletromechanical 

and environmental studies also assured the success 

of this project. 

Projetos básicos assistem 
os clientes do Grupo Energia 
em procedimentos técnicos, 
ambientais e regulatórios, 
evitando situações que possam 
interferir no correto desenrolar  
dos trabalhos.

Grupo Energia assists the clients 
in technical, environmental 
and regulatory issues, avoiding 
unexpected problems that may 
interfere in the work schedule.
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Em 2007, o governo da Nigéria, em conjunto com a 

ONU, iniciou um programa de investimentos em gera-

ção hidrelétrica no país. A Triple E, empresa nigeriana, 

buscou suporte no Grupo Energia para apresentar sua 

proposta e ganhar a licitação para confecção do proje-

to básico e documentos necessários para a contrata-

ção da construção da PCH Ero. Os trabalhos do Grupo 

Energia envolveram a feitura dos estudos energéticos, a 

elaboração do projeto básico da PCH, a preparação das 

especificações técnicas dos equipamentos e o orça-

mento da obra, da operação e da manutenção da PCH.  

O Grupo Energia alocou no projeto a sua engenharia ci-

vil e eletromecânica, bem como o suporte dos profissio-

nais da Enex O&M. Um engenheiro da Triple E participou 

dos trabalhos no Brasil, num processo de transferência 

de conhecimento entre as duas empresas. 

Cliente: Triple E (Nigéria)
Client: Triple E (Nigeria)

Projeto Básico e Confecção das Bases Licitatórias | PCH Ero
Basic Design and Public Tender Bases Confection | PCH Ero

Energia Consult

In 2007, the Nigerian government together with 

ONU initiated a program of investments in hydro 

power generation in the country. Triple E seeked 

Grupo Energia to present and win the public 

tender to elaborate the basic design and the basic 

documents to do the hiring of the Ero power plant 

equipment suppliers.

The work done by Grupo Energia included the 

accomplishment of the energy studies, basic design 

elaboration, equipment technical specifications, 

the budgeting of the whole enterprise and the  

cost estimate for the operation and maintenance.

Grupo Energia not only assigned in civil and 

eletromechanical engineering in this project, but 

also some Professionals of Enex O&M supported 

this enterprise. A Triple E engineer participated  

in the projects in Brazil, in a process of technology 

exchange between the two companies. 

Oferecer suporte a empresas de 
outros países proporciona um 
rico intercâmbio de informações, 
num processo de transferência de 
conhecimento bastante positivo.

To offer support to foreign 
companies provides a rich exchange 
of informations, in an intensive 
process of knowledge exchange.
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A ABB, por força do contrato de venda de sua área de 

geração para a Alstom, permaneceu fora do mercado 

brasileiro de geração hidrelétrica por cinco anos. O re-

torno ao mercado requeria um parceiro com experiên-

cia no setor, e o Grupo Energia foi chamado para pres-

tar os serviços de consultoria e de engenharia para 

a ABB confeccionar propostas técnicas e comerciais 

para usinas hidrelétricas. Os trabalhos incluem desde 

o suporte na definição dos equipamentos eletrome-

cânicos (inclusive automação) até a consultoria para 

estruturação dos fornecimentos. 

Cliente: ABB
Client: ABB

Consultoria Comercial e Financeira
Commercial and Financial Consulting

Energia Consult

ABB by force of the contract of the sale of its 

Power generation sector to Alstom remained out of 

the Brazilian market for five years. Grupo Energia 

was chosen by ABB to conduct their return to the 

market because of its experience in consulting 

and engineering. The scope of services included 

the consulting and engineering services for the 

confection of technical and commercial proposals 

for hydro power plants, contemplating the support 

in the definition of the eletromechanical equipment 

to the framing of supplies. 

A ABB solicitou a experiência em 
consultoria e engenharia no setor 
hidrelétrico do Grupo Energia para 
retornar ao mercado de geração 
de energia.

ABB requested Grupo Energia’s 
consulting and engineering 
experience to return to the 
hydroelectric market.
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Em 2008, a Contour Global avaliava a possibilidade 

de adquirir os direitos sobre os projetos básicos das 

PCHs Cachoeira Comprida, Canoas, Alemães Baixo, 

São Gonçalo e Palmeira. Para tanto, era necessária  

a avaliação dos projetos básicos apresentados  

à ANEEL, bem como a viabilidade econômica de tais 

projetos. O Grupo Energia subsidiou a tomada de de-

cisão por parte do contratante através de uma análise 

criteriosa e idônea dos documentos apresentados e 

da elaboração de relatórios que abordaram os princi-

pais pontos a serem considerados na aquisição de um 

empreendimento hidrelétrico. 

O Grupo Energia formatou uma equipe para avaliar os 

documentos de acordo com as necessidades explici-

tadas pelo cliente e demandadas pelas particularida-

des dos projetos em questão.  

Cliente: Contour Global do Brasil
Client: Contour Global do Brasil

Due Diligence | Avaliação preliminar das PCHs Cachoeira Comprida,
Canoas, Alemães Baixo, São Gonçalo e Palmeira
Due Diligence | Preliminary Evaluation of the Cachoeira Comprida, 
Canoas, Alemães Baixo, São Gonçalo and Palmeira power plants

Energia Consult

In 2008, Contour Global considered the possibility 

of acquiring the economic rights over the basic 

designs of the Cachoeira Comprida, Canoas, 

Alemães Baixo, São Gonçalo and Palmeira power 

plants and an evaluation of the designs presented 

to ANEEL and the economical feasibility was 

needed. Grupo Energia guided the decision making 

process by the client through a perceptive and 

apt analysis of the documents presented and the 

elaboration of reports that broached the key points 

in an acquisition of an energy enterprise.

Grupo Energia assembled a team to evaluate 

the documents according to the client’s requests 

and the particularities of the projects in hand. 

A Energia Consult fez uma análise 
técnica e financeira profunda dos 
projetos, de forma que a Contour 
Global tivesse pleno conhecimento 
do objeto em negociação.

Energia Consult did a deep  
technical and financial analysis  
of the projects, providing Contour 
Global optimal conditions  
for entering the negotiations.
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Em 2008, a Contour Global vislumbrava a possibilida-

de de fazer uma oferta no leilão A-5 da EPE sobre os 

direitos das UHEs Cambuci e Barra do Pomba. No en-

tanto, era necessária uma análise mais profunda sobre 

as características do projeto e a viabilidade técnica e 

econômica dos empreendimentos. As atividades de-

senvolvidas pelo Grupo Energia compreenderam os 

estudos hidrológicos, geológicos, ambientais e ener-

géticos, além do gerenciamento de levantamentos de 

campo e o estudo de alternativas de arranjo para as 

UHEs em questão. O Grupo Energia designou uma 

equipe de técnicos, engenheiros e administradores 

para o projeto a fim de analisar todos os aspectos re-

levantes da implantação das UHEs e possibilitar a me-

lhor tomada de decisão por parte do contratante. 

Cliente: Contour Global do Brasil
Client: Contour Global do Brasil

Estudos de Viabilidade de UHEs | Estudos de Viabilidade das UHEs Cambuci e Barra do Pomba
Feasibility Studies | Feasibility Studies for Cambuci and Barra do Pomba power plants

Energia Consult

In 2008, Contour Global considered the possibility 

of entering the auction A-5 of EPE to make  

an offer for the economic rights of the Cambuci 

and Barra do Pomba power plants. However, 

a deeper analysis of the project characteristics 

and the technical and economical feasibility was 

necessary. Grupo Energia was elected to conduct 

the hidrological, geological, environmental and 

energy studies as well as the Field activities 

management and the eletromechanical setup for 

the power plants in subject. A team of technicians, 

engineers and managers was designed to meet all 

the projects needs and provide relevant data for 

the decision making process. 

Com o objetivo de dar suporte 
às decisões do cliente, o Grupo 
Energia realizou uma análise mais 
profunda das características do 
projeto e estudou a viabilidade 
técnica e econômica dos 
empreendimentos.

Aiming to support the clients’ 
decisions, Energia Consult did 
a deeper analysis of the project 
characteristics and studied  
the technical and economical  
feasibility of the enterprises.
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A Service Energy, investidora nas PCHs Barra Clara, 

Santa Ana e Coqueiral, precisava contratar os proje-

tos executivos dos hidromecânicos para esses dois 

últimos empreendimentos. As experiências prévias 

com o Grupo Energia levaram a Service Energy a soli-

citar à Energia Consult a elaboração dos projetos exe-

cutivos para as comportas das PCHs supracitadas. O 

escopo de atividades do Grupo Energia compreendeu 

o estudo hidráulico das PCHs, o dimensionamento 

dos equipamentos, a confecção de especificações 

técnicas, a especificação dos equipamentos e o de-

talhamento da solução proposta.   

O Grupo Energia formou uma equipe de engenharia 

multidisciplinar incluindo planejamento do empreen-

dimento, engenharia, fiscalização em fábrica e fiscali-

zação de campo. 

Cliente: Service Energy
Client: Service Energy

Projetos Executivos | Projeto Executivo dos hidromecânicos 
PCHs Coqueiral e Santa Ana
Detailed Design | Detailed Design of the hydro-mechanical equipment  
for the Coqueiral and Santa Ana power plants

Energia Consult

Service Energy is the investor in the Barra Clara 

and Santa Ana projects and needed to hire the 

Detailed Design of the hydro-mechanical equipment 

for these two enterprises. The previous experiences 

with Grupo Energia led Service Energy to hire 

the engineering services for the elaboration of 

such equipment. The scope of activities of Grupo 

Energia includes the hydralic study of the power 

plants, equipment sizing, technical specifications, 

equipment specifications and proposal detailing.

Grupo Energia got a multidisciplinary 

engineering team together that included enterprise 

planning, factory inspections and Field surveying. 

As experiências prévias com o 
Grupo Energia levaram a Service 
Energy a solicitar à Energia 
Consult seus projetos executivos, 
compreendendo uma série de 
estudos e especificações técnicas.

The previous’ experiences with  
Grupo Energia led Service Energy  
to request Energia Consult  
to elaborate the detailed design  
that included a series of studies  
and technical specifications.
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A Tinguiririca Energia, empresa que investe na constru-

ção da AHE La Higuera, contratou uma empresa brasi-

leira para fornecer equipamentos para este empreendi-

mento. No entanto, a distância dos fornecedores exigiu 

que uma empresa nacional conceituada amparasse o 

investidor na fiscalização da fabricação dos equipa-

mentos, no acompanhamento dos testes e na gestão 

do fornecimento em solo nacional. 

O Grupo Energia mobilizou uma equipe com administra-

dores de contrato, engenheiros mecânicos e eletricistas 

para assegurar ao cliente a qualidade do fornecimento, 

bem como o atendimento ao cronograma traçado. 

Cliente: Tinguiririca Energia
Client: Tinguiririca Energia

Gestão do Fornecimento | Fiscalização dos fornecedores da AHE La Higuera
Supply Management | Suppliers inspection for La Higuera power plant

Energia Consult

Tinguiririca Energia is the company that invests 

in the construction of the La Higuera power plant 

and hired a Brazilian company to supply all the 

eletromechanical equipment. However, the distance 

from the suppliers demanded a reputable Brazilian 

company to prop up the investor on the surveying 

on the manufacutirng of the equipment, testing 

procedure follow up and supply management on 

Brazilian soil.

Grupo Energia mobilized a team of 

professionals that was comprised of contract 

managers, mechanical and electrical engineers 

to ensure the quality of the supply as well as the 

fullfillment of the schedule of delivery. Em vista da distância entre 
empreendimento e fornecedores, 
foi necessário o suporte da Energia 
Consult para assegurar ao cliente  
a qualidade do fornecimento.

Due to the distance between the 
suppliers and the job site, Energia 
Consult was hired to assure the  
quality in the equipment 
manufacturing and shipping.
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ID PLANTA LOCAL POTÊNCIA

Sede Sede Alphaville – SP -

CLX PCH Cachoeira Lixa  Itamaraju e Jucuruçu – BA 14,8 MW

CL1 PCH Colino 1 Vereda e Medeiros Neto – BA 11 MW

CL2 PCH Colino 2 Vereda e Medeiros Neto – BA 16 MW

SBE PCH São Bernardo Barracão – RS 15 MW

ESM PCH Esmeralda Barracão – RS 22,2 MW

SLA PCH Santa Laura Faxinal dos Guedes – SC 15 MW

SRO PCH Santa Rosa Bom Jardim e Cordeiro – RJ 30 MW

JGR PCH José Gelazio Rondonópolis – MT 23,7 MW

ROO PCH Rondonópolis Rondonópolis – MT 26,6 MW

SCU PCH Salto Curuá Novo Progresso – PA 30 MW

SBU PCH Salto Buriti Novo Progresso – PA 10 MW

PFR PCH Porto Franco Dianópolis – TO 30 MW

MON UHE Monjolinho Nonoai e Faxinalzinho – RS 75 MW

MOI PCH Moinho Barracão – RS 15 MW

SLR PCH São Lourenço Juscimeira – MT 29,1 MW

SQU PCH Sete Quedas Juscimeira – MT 22 MW

RBO PCH Rodeio Bonito Chapecó – SC 14,7 MW

A Enex O&M está presente em diversas regiões do Brasil. 
Confira no mapa a localização de nossos projetos.

ENEX O&M is present on several regions of Brazil. 
Check out on the map the location of our projects.

Enex O&M

Projetos
Projects







Grupo Energia – Headquarters
Rua Pedroso Alvarenga, 1284 – 3rd floor #32

Itaim Bibi – São Paulo – SP 

Zip Code: 04531-004

Telephone: + 55 11 2168 9800

Fax: + 55 11 2168 9837

Conheça na prática toda a experiência e qualidade de um dos líderes 

brasileiros em serviços para o setor de geração de energia. 

Visite o site do Grupo Energia, entre em contato e saiba mais sobre  

o que podemos oferecer.

www.grupoenergia.com.br

Grupo Energia – Sede
Rua Pedroso Alvarenga, 1284 Cj. 32

Itaim Bibi – São Paulo – SP

CEP 04531-004

Telefone: + 55 11 2168 9800

Fax: + 55 11 2168 9837

Test out all the experience and quality of one of the leaders in the supply  

of services for the brazilian energetic sector.

Check out the Grupo Energia website, contact us and learn a little more about 

our solutions.

www.grupoenergia.com.br


