
Eletrobras 50 anos 
Videomapping dos Arcos da Lapa 

 
Energia pra levantar cedo, trabalhar, estudar, crescer, criar. Há 50 anos, a 
Eletrobras ilumina sorrisos e dá força para sonhos brasileiros. A data pede uma 
festa daquelas. Como palco, os Arcos da Lapa: endereço cultural de esquinas 
vibrantes e cheias da energia. Uma projeção em vídeo será realizada no local, com 
uma sequência de imagens relacionadas à empresa. 
 
Abaixo, há exemplos de cenas – sempre dialogando com música. A ordem que 
segue é uma sugestão que pode ser alterada. 
 

1. 50 Velas são acesas em sequência e iluminam parcialmente os arcos. O vento 
passa e apaga todas. Trilha sonora: “Parabéns pra você”. 

2. A paisagem se ilumina como se as luzes das janelas de um prédio fossem acesas. 
Cada arco é uma janela. Silhuetas de pessoas aparecem, dão “tchau” e acenam. 

3. As luzes das janelas começam a acender e apagar no ritmo da música, como se 
fossem equalizadores de som: 

 
4. Os holofotes internos de um ginásio são acesos (sounddesign das luzes se 

acendendo e da torcida vibrando). Jogador de basquete se encaminha com a bola 
para a cesta. Ao enterrar, abre um buraco na tela. De dentro dele, água começa a 
jorrar. 

5. Cachoeira. Queda d’água imensa (momento em que as pessoas próximas da 
projeção podem ser molhadas de verdade). 

6. Câmera passeia por turbinas de usina hidrelétrica em movimento. Ela entra pela 
estrutura (boa oportunidade para ilusão em 3D) e revela detalhes da planta de uma 
usina. 

7. A seguir, fios de luz representam a energia gerada pelas turbinas. Os fios são 
compostos pelas cores verde, amarelo e azul. Traçam caminhos e preenchem a tela 
formando uma teia colorida. 

8. Os espaços vazios da teia são preenchidos, formando um imenso mosaico colorido. 
As cores se alternam como luzes de natal. O mosaico se desmonta para formar a 
próxima sequência de imagens. 

9. Toda a estrutura dos Arcos é coberta por vegetação. A seguir, nos vãos dos arcos 
passam imagens de ações de sustentabilidade: 
 

 
 

10. Em cada Arco da Lapa gira uma hélice de centro de energia eólica. As hélices 
transformam-se em cata-ventos coloridos e giram cada vez mais rápido. Cada uma 
delas se transforma em um foco de luz. Todos juntos iluminam os Arcos da Lapa: 



 
11. Palco de teatro, abrem-se as cortinas, holofotes se acendem. Bailarinos dançam e 

interagem com os arcos: 

 
 

12. Cortinas se fecham. Quando abrem novamente, ações de sustentabilidade da 
Eletrobras são o destaque (reciclagem, coleta de lixo),  
 

13. Bola de luz passeia pelos Arcos da Lapa, passa pela frente e por trás com efeito 3D: 
 

 

 
 

14. Linhas do Arco da Lapa são marcadas por traços coloridos de luz com efeito de 
neon: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
15. Bandeira do Brasil toma conta da estrutura, sofrendo ação do vento: 

 

 
 

16. Fogos na projeção encerram a sequência do vídeo: 
 

 
 
 
 

 


