
 

PROJETOS EM EXECUÇÃO 2017/2018 

 

 

Tipo: Residencial Baixa Renda. 
Nome do Projeto: Residencial Solar 2017. 
Situação: Em execução. 
 
 
 
 
1) Objetivos do Projeto. 

 
Visa realizar ações de eficiência energética para clientes de baixo poder aquisitivo, com ações 
de Cadastramento na TSEE, troca por lâmpadas, instalações de sistemas de aquecimento 
solar, sistema fotovoltaico e palestras sobre o uso consciente de energia elétrica.  
 
 
 
 
 2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras). 
 
O Projeto abrange diversos municípios da área de concessão da Elektro. A seleção dos 
participantes considera aspectos socioeconômicos, como o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) e a Tarifa Social de Energia Elétrica. 
 
 
 
 
3) Metas. 
 
 
 

Investimento Previsto R$ 8.630.205,13 

 

Energia Economizada Prevista                    2475,06MWh/ano  

Demanda retirada no horário de ponta Prevista                    777,22 kW 

Custo de demanda evitada R$ 731,07 / kW.ano 

Custo da energia economizada R$ 242,68 / MWh 

Resolução da Aneel Res. 2.125/2016 

Relação Custo Benefício Prevista 0,79 

 
 
 
 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios. 
 
 

 Redução do consumo de energia e da demanda de potência no horário de sobrecarga do 
sistema elétrico, postergando os investimentos da concessionária;  

 Informações sobre gestão mais eficiente no uso final de energia através da 
conscientização; 

 Ações de divulgação, conscientização, esclarecimento e orientação sobre Eficiência 
Energética  

 Divulgação da eficiência energética, seus benefícios e sua relação com a preservação do 
meio ambiente.  

 
 
 
 



 

PROJETOS EM EXECUÇÃO 2017/2018 

 

 

Tipo: Educacional. 
Nome do Projeto: Elektro nas Escolas 2017. 
Situação: Em execução. 
  
 
 
 
1) Objetivos do Projeto. 
 
O projeto atua na educação do público em idade escolar – alunos do Ensino Fundamental e 
Médio e na capacitação sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica de professores da 
rede pública nos municípios da área de concessão da Elektro.  
 
 
 

 

2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras). 
 
Capacitar professores da rede pública de ensino na metodologia "Procel nas Escolas", road 
show de 3 unidades educacionais e atualização de portal educacional. 
 

 

 

 

3) Metas. 
 

Investimento Previsto R$ 2.607.564,19 

 
 

METAS 

Escolas 135 

Alunos 55.000 

Professores Capacitados 675 

Eventos Externos 3.000 

 
 
 
 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios. 
 

 Disseminação dos conceitos de consumo consciente para a comunidade acadêmica; 

 Capacitação e treinamento dos alunos e professores em eficiência energética e geração de 
energia com fonte renovável; 

 Divulgação da eficiência energética, seus benefícios e sua relação com a preservação do 
meio ambiente.  
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Tipo: Piloto 
Nome do Projeto: Piloto Solar. 
Situação: Em execução.  
 
 
 
 

1) Objetivos do Projeto. 
 

 
Projeto Piloto aprovada pela ANEEL a fim de se avaliar a viabilidade de investimentos dentro 
do programa de eficiência energética para diversos segmentos.  
 
 
 
 

2)  Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras). 
 
Atender 2 clientes industriais (70 kWp), 1 poder público (7,5 kWp), 1 comercial (7,5 kWp) e 110 
clientes residenciais (2 kWp) com substituição do sistema de iluminação convencional por LED 
e instalação de sistemas fotovoltaicos.  
 
 
 
 

3)  Metas. 
 
 
 
 

Energia Economizada Prevista 641,83  MWh/ano 

Demanda retirada no horário de ponta Prevista 51,77  kW 

Custo de demanda evitada R$ 484,34 / kW.ano 

Custo da energia economizada R$ 295,17 / MWh 

Resolução da Aneel Res. 2.125/2016 

Relação Custo Benefício Prevista 1,09 

Investimento previsto no Projeto R$ 3.382.549,00 

 
 
 
 

4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios. 
 

 Redução do consumo de energia e da demanda de potência no horário de sobrecarga do 
sistema elétrico, postergando os investimentos da concessionária;  

 Aprimorar procedimentos de comercialização, operação, controle, armazenamento e 

proteção de sistemas fotovoltaicos conectados à rede; 

 Mudança no perfil de consumo dos clientes das regiões alvo de blindagem; 

 Analisar e avaliar as tecnologias disponíveis 

 Divulgação da eficiência energética, seus benefícios e sua relação com a preservação do 
meio ambiente.  

 Desenvolver e implantar projeto demonstrativo para as provas de conceito das 
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Tipo: Educacional. 
Nome do Projeto: Seminários. 
Situação: Em execução.  
 
 

1) Objetivos do Projeto. 
 

 
Promover ações direcionadas para o desenvolvimento dos profissionais dos segmentos 
industriais e comerciais através de mecanismos disponíveis através do Programa de Eficiência 
Energética contribuindo na disseminação de cultura sobre o uso adequado e eficiente de 
energia elétrica com o intuito de influenciar os clientes na área de concessão da Elektro. 
 
 
 
 

2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras). 
 
Grupo de Clientes Industrial, Comercial e do Poder Publico na área de Concessão da Elektro.  
 
 
 

3) Metas. 
 
 

Investimento Previsto R$ 720.000,00 

 
 
 

METAS 

Cidades 9 

Regiões 4 

Participantes 900 

 
 
 
 
 
 

4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios. 
 

 Redução do consumo de energia e da demanda de potência no horário de sobrecarga do 
sistema elétrico, postergando os investimentos da concessionária;  

 Informações sobre gestão mais eficiente no uso final de energia através da 
conscientização; 

 Ações de divulgação, conscientização, esclarecimento e orientação sobre Eficiência 
Energética  

 Divulgação da eficiência energética, seus benefícios e sua relação com a preservação do 
meio ambiente.  
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Tipo: Industrial. 
Nome do Projeto: Prioritário de Motores. 
Situação: Em execução.  
 
 
 
 

1) Objetivos do Projeto. 
 

O principal objetivo do projeto será a promoção da substituição de motores elétricos antigos ou 
recondicionados por motores mais modernos e mais eficientes utilizando um sistema de bônus 
ao cliente para aquisição dos novos equipamentos. 
 
Além da efetiva redução do consumo de energia elétrica e da atualização do parque de 
motores elétricos utilizado no setor industrial brasileiro, gerando assim mais eficiência, espera-
se reduzir a prática de recondicionamento de motores elétricos, assim como tirar do mercado 
motores antigos e ineficientes. 
 
 

2)  Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras). 
 
O projeto contempla 3 clientes industriais: Sintequímica, São Martinho e Brascabos. 
 
 

Cliente Beneficiado Quantidade de Motores 

 SINTEQUIMICA  10 

 BRASCABOS  19 

 SÃO MARTINHO  5 

TOTAL 24 

 
3)  Metas. 

 
 
 
 

Energia Economizada Prevista 581,61  MWh/ano 

Demanda retirada no horário de ponta Prevista 0 kW 

Custo de demanda evitada R$ 354,48/ kW.ano 

Custo da energia economizada R$ 114,10 / MWh 

Resolução da Aneel Res. 1976/2015 

Relação Custo Benefício Prevista 0,76 

Investimento previsto no Projeto R$ 1.205.132,04 

 
 

4)  Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios. 
 

 Redução do consumo de energia e da demanda de potência no horário de sobrecarga do 
sistema elétrico, postergando os investimentos da concessionária;  

 Disseminação dos conceitos de consumo consciente; 

 Mudança no perfil de consumo dos clientes; 

 Divulgação da eficiência energética, seus benefícios e sua relação com a preservação do 
meio ambiente.  
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Tipo: Poder Público e Comercio e Serviços 
Nome do Projeto: Projetos Selecionados em Chamadas Públicas de Projetos  
Situação: Em execução.  
 

1) Objetivos. 

Selecionar “propostas de projetos” de eficiência energética no uso final de energia elétrica, 

para as unidades consumidoras pertencentes à área de concessão da ELEKTRO, visando o 

cumprimento de obrigações legais da ELEKTRO com a ANEEL, nos termos ditados nas Leis n° 

9.991/2000, n° 11.465/2007 e n° 12.212/2010, com objetivo de incentivar o desenvolvimento de 

medidas que promovam a eficiência energética e o combate ao desperdício de energia elétrica. 

2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras). 
 

Projeto Município Usos finais RCB 
Custo 

Evitado de 
Demanda 

Custo de 
Energia 

Economizada 

Resolução da 
Aneel 

Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia 
de Limeira 

Limeira 
Iluminação e 
Fontes 
Incentivadas 

0,59 295,17 484,34 Res. 2125/2016 

Clube Recreativo 
Floresta 

Artur Nogueira 
Iluminação e 
Fontes 
Incentivadas 

0,63 295,17 484,34 Res. 2125/2016 

SESI Rio Claro Rio Claro Iluminação 0,61 280.75 797.28 Res. 2290/2017 

Santa Casa Itapeva Itapeva Iluminação 0,67 295,17 484,34 Res. 2125/2016 

Colégio Claretiano Rio Claro Iluminação 0,67 295,17 484,34 Res. 2125/2016 

Olinda Country Club Piedade Iluminação 0,75 295,17 484,34 Res. 2125/2016 

APAE Tatuí Tatuí Iluminação 0,70 280.75 797.28 Res. 2290/2017 

Residência 
Sustentável – 
Consumo Consciente 
de Energia 

Rio Claro/Limeira/Artur 
Nogueira/Santa Fé do 

Sul 

Iluminação e 
Fontes 
Incentivadas 

0,52 242,68 739,00 Res. 2125/2016 

Geração de Energia 
Elétrica Sustentável – 
Consumo Consciente 

Rio Claro/Limeira 
Iluminação e 
Fonte 
Incentivadas 

0,48 242,68 739,00 Res. 2125/2016 

Prefeitura Municipal 
de São João da Boa 
Vista 

São João da Boa Vista Iluminação 0,51 242.32 824.84 Res. 1591/2013 

Prefeitura Municipal 
de Mogi Guaçu 

Mogi Guaçu Iluminação 0,64 242.32 824.84 Res. 1591/2013 

 
3) Metas 

Energia Economizada Prevista Total 3.212,25  MWh/ano 

Demanda retirada no horário de ponta Prevista Total 572,43  kW 

Investimento previsto nos Projetos de Chamada Pública R$ 9.548.872,58 

 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios. 

 Redução do consumo de energia e da demanda de potência no horário de sobrecarga do 
sistema elétrico; 

 Disseminação dos conceitos de consumo consciente; 

 Mudança no perfil de consumo dos clientes das regiões; 

 Divulgação da eficiência energética, seus benefícios e sua relação com a preservação do 
meio ambiente.  


