
 

PROJETOS ENCERRADOS EM 2017 

 

 
Tipo: Residencial - Baixa Renda. 

Nome do Projeto: Baixa Renda 
Situação: Encerrado 
 

1) Objetivos do Projeto. 
 

O projeto teve como objetivo a reforma interna das instalações elétricas e retrofit de 

equipamentos beneficiando apenas núcleos de população de baixo poder aquisitivo pré-

cadastradas, com clientes tarifados. Todas as ações foram precedidas de entendimento com 

as Prefeituras Municipais das cidades beneficiadas pelo projeto. Com objetivo de reduzir 

perdas e desperdícios de energia elétrica das mais diversas formas, dentre elas resultantes de 

derivações clandestinas, do mal estado das instalações internas dessas unidades e do 

completo desconhecimento do valor e dos benefícios da energia elétrica, o projeto buscou 

regularizar todas essas situações, de responsabilidade do cliente, sem nenhum custo para o 

mesmo. Adicionalmente, o alcance social do projeto passa pela eliminação das situações de 

risco de cada casa, da formação profissionalizante a membros da comunidade, doação de 

lâmpadas, doação de refrigeradores eficientes, instalação de sistemas de aquecimento solar e 

pelas campanhas de conscientização sobre aspectos gerais de uso eficiente da energia. 

 
 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 Realizado R$ 14.075.303,19 

 

Energia Economizada                     15.231,21 MWh/ano  

Demanda retirada no horário de ponta                     2.546,67  kW 

Custo de demanda evitada R$ 828,31 / kW.ano 

Custo da energia economizada R$ 283,43 / MWh 

Resolução da Aneel Res. 1.944/2015 

Relação Custo Benefício  0,36 

 
 

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; 

 Reduzir o consumo e as perdas não técnicas de energia elétrica;  

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

 Proporcionar benefícios agregados aos clientes e à comunidade. 
  

 
 
 

 



 

PROJETOS ENCERRADOS EM 2017 

 

 
Tipo: Educacional. 

Nome do Projeto: Elektro nas Escolas 2016. 
Situação: Encerrado 
  

 
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 Realizado R$ 2.726.073,99 

 
 

BENEFÍCIOS 

Escolas 137 

Alunos acompanhados e envolvidos 43.722 

Professores capacitados e envolvidos 1.179 

 
 

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.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

PROJETOS ENCERRADOS EM 2017 

 

 
Tipo: Gestão Energética Municipal 

Nome do Projeto: Gestão Energética Municipal – GEM. 
Situação: Encerrado  
 

 
1) Objetivos do Projeto. 

 

 
Promover ações direcionadas para o desenvolvimento dos profissionais e estabelecer um 

corpo técnico de servidores municipais, denominado de Unidade de Gestão Energética 

Municipal – UGEM, qualificado para a boa gestão da energia elétrica via programa de 

capacitação. Seguiu a metodologia do PROCEL GEM da Eletrobrás que compreende as 

atividades separadas em sete etapas: Sensibilização com as prefeituras, criação da UGEM, 

treinamento e atividades práticas, aquisição de dados necessários e alimentação do SIEM, 

exploração das ferramentas, gráficos e relatórios do SIEM, visitas técnicas e análise das 

economias potenciais e elaboração do PLAMGE.  

 
 

2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras).  
 
04 prefeituras beneficiadas com o projeto: Mongaguá (SP), Cabreúva (SP), Jales (SP) e Porto 

Ferreira (SP).  
 
 

 
3) Metas. 

 

 

Investimento Realizado R$ 309.983,02 

 
 

 

BENEFÍCIOS 

Cidades atendidas 4 

UCs selecionadas para o levantamento de carga 44 

 
 

 
 

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

 

 Realizar estudos e análises técnicas e econômicas sobre o consumo de energia elétrica;  

 Estabelecer uma rotina dos membros da UGEM para a análise mensal das contas e do 

 consumo das Prefeituras Municipais - PM, via emissão de relatório; 

 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 ENCERRADOS EM 2017 

 

 
Tipo: Residencial 

Nome do Projeto: Bônus Consciente 
Situação: Encerrado 
 

1) Objetivos do Projeto. 
 

Teve como objetivo de fomentar a venda de eletrodomésticos eficientes, como refrigeradores, 

através de redes de varejo, na área de concessão da ELEKTRO, bem como estimular a 

participação destes clientes na contribuição a projetos sociais em seus estados. O projeto 

BÔNUS CONSCIENTE incentivou a difusão de eletrodomésticos energeticamente eficientes 

através da concessão de bônus aos clientes residenciais da ELEKTRO na aquisição de 

produtos etiquetados com o selo PROCEL A de economia de energia, além de troca de 

lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes compactas por lâmpadas LED, 

procedendo à destinação organizada do material coletado no processo industrial de 

reciclagem. 

 

Este projeto foi realizado em caráter PRIORITÁRIO atendendo o disposto na Chamada de 

Projeto de Eficiência Energética Prioritário nº 001/2014 - “AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E 

MARKETING PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO USO FINAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA”, conforme edital publicado pela ANEEL em agosto de 2014.  

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

 
O Projeto abrangeu 03 cidades do estado do Mato Grosso do Sul e 83 cidades do estado de 
SP. 

 
3) Metas. 
 

 

Investimento Realizado R$ 9.504.615,62 

 

Energia Economizada                     3086,49 MWh/ano 

Demanda retirada no horário de ponta                     579,79  kW 

Custo de demanda evitada R$ 759,53 / kW.ano 

Custo da energia economizada R$ 275,76 / MWh 

Resolução da Aneel Res. 1.944/2015 

Relação Custo Benefício  0,709 

 
 

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;  

 Reduzir o consumo e as perdas não técnicas de energia elétrica;  

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

meio ambiente; 

 Proporcionar benefícios agregados aos clientes e à comunidade.  
 


