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Campo Grande, 03 de março de 2017. 
 

Dados para Audiência Pública – Energisa Mato Grosso do Sul 
 

1. Informações sobre os Projetos já realizados/em realização. 
 
1.1.  SSP Departamento Estadual de Trânsito de MS (DETRAN/MS) 

 
a) Objetivos do Projeto: 
• A meta do projeto consistiu em reduzir o consumo de energia elétrica do 

DETRAN/MS em relação ao consumo anterior à implementação das ações 
sugeridas, eliminando os desperdícios através da substituição de 
equipamentos ineficientes e da conscientização dos funcionários para o uso 
racional da energia elétrica. 

• O projeto teve por objetivo a realização de pré-diagnóstico energético nos 
sistemas de iluminação, condicionamento de ar, refrigeração e aquecimento 
solar de água do DETRAN/MS, localizado em Campo Grande/MS e, em 
seguida, providenciadas as substituições de luminárias e lâmpadas 
convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de 
equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamento de 
ar condicionado tipo resfriador de líquido (chiller) com condensação a ar, 
instalação de tanque de termoacumulação de água gelada, instalação de 
equipamentos trocadores de calor (fancoletes) com válvulas hidráulicas 
eletrônicas e instalação de bombas primárias e secundárias com rede 
hidráulica de água gelada, substituição de geladeiras velhas por geladeiras 
com Selo Procel de Economia de Energia e substituição de chuveiros elétricos 
por sistema de aquecimento solar de água. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto de eficiência energética foi implementado na unidade consumidora 

do SSP Departamento Estadual de Trânsito de MS (DETRAN/MS), localizada na 
Rodovia MS 080 KM 10, em Campo Grande/MS.  
 

c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 541,66 MWh. 
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d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 177,15 KW de demanda no horário de ponta. 

 
e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Modernização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar, 

refrigeração e aquecimento solar de água, através da instalação de 
equipamentos mais eficientes. 

• Redução dos custos com a operação e a manutenção do sistema existente, 
possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de 
interesse do cliente. 

• Possibilidade de postergar investimentos nos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia elétrica. 

• Conscientização do DETRAN/MS para a importância do combate ao 
desperdício de energia. 
 

f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 1.572.279,50 (hum milhão, quinhentos e setenta e dois mil, 

duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 487,04 R$/kW. 

 
h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 175,74 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
• RCB = 0,77. 
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1.2.  Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão 
 

a) Objetivos do Projeto: 
• A meta do projeto consistiu em reduzir o consumo de energia elétrica do 

Hospital em relação ao consumo anterior à implementação das ações 
sugeridas, eliminando os desperdícios através da substituição de 
equipamentos ineficientes e da conscientização dos funcionários para o uso 
racional da energia elétrica. 

• O projeto teve por objetivo a realização de pré-diagnóstico energético nos 
sistemas de iluminação, condicionamento de ar, refrigeração e aquecimento 
solar de água do Hospital, localizado em Campo Grande/MS e, em seguida, 
providenciadas as substituições de luminárias e lâmpadas convencionais por 
luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar 
condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado 
eficientes, substituição de geladeiras velhas por geladeiras com Selo Procel 
de Economia de Energia e substituição de chuveiros elétricos por sistema de 
aquecimento solar de água. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto de eficiência energética foi implementado na unidade consumidora 

do Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão, localizada na Rua Cândido Mariano 
Rondon, 1053, Centro, em Campo Grande/MS. 
 

c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 76,61 MWh. 

 
d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 49,43 KW de demanda no horário de ponta. 

 
e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Modernização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar, 

refrigeração e aquecimento solar de água, através da instalação de 
equipamentos mais eficientes. 

• Redução dos custos com a operação e a manutenção do sistema existente, 
possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de 
interesse do cliente. 
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• Possibilidade de postergar investimentos nos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia elétrica. 

• Conscientização do Hospital para a importância do combate ao desperdício de 
energia. 
 

f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 238.352,46 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e 

cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 487,04 R$/kW. 

 
h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 175,74 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,71. 
 
 

1.3.  Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu 
 

a) Objetivos do Projeto: 
• A meta do projeto consistiu em reduzir o consumo de energia elétrica da 

Santa Casa em relação ao consumo anterior à implementação das ações 
sugeridas, eliminando os desperdícios através da substituição de 
equipamentos ineficientes e da conscientização dos funcionários para o uso 
racional da energia elétrica. 

• O projeto teve por objetivo a realização de pré-diagnóstico energético nos 
sistemas de iluminação, condicionamento de ar, refrigeração e aquecimento 
solar de água da Santa Casa, localizada em Bataguassu/MS e, em seguida, 
providenciadas as substituições de luminárias e lâmpadas convencionais por 
luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar 
condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado 
eficientes, substituição de geladeiras velhas por geladeiras com Selo Procel 
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de Economia de Energia e substituição de chuveiros elétricos por sistema de 
aquecimento solar de água. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto de eficiência energética foi implementado na unidade consumidora 

da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu, localizada na Av. 
Dias Barroso, 220, Centro, em Bataguassu/MS. 
 

c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 98,29 MWh. 

 
d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 67,13 KW de demanda no horário de ponta. 

 
e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Modernização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar, 

refrigeração e aquecimento solar de água, através da instalação de 
equipamentos mais eficientes. 

• Redução dos custos com a operação e a manutenção do sistema existente, 
possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de 
interesse do cliente. 

• Possibilidade de postergar investimentos nos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia elétrica. 

• Conscientização da Santa Casa para a importância do combate ao desperdício 
de energia. 
 

f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 312.162,99 (trezentos e doze mil, cento e sessenta e dois 

reais e noventa e nove centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 543,70 R$/kW. 
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h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 202,33 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,80. 
 
 

1.4.  1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados/MS 
 
a) Objetivos do Projeto: 
• A meta do projeto consistiu em reduzir o consumo de energia elétrica da 

Delegacia em relação ao consumo anterior à implementação das ações 
sugeridas, eliminando os desperdícios através da substituição de 
equipamentos ineficientes e da conscientização dos funcionários para o uso 
racional da energia elétrica. 

• O projeto teve por objetivo a realização de pré-diagnóstico energético nos 
sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração da Delegacia, 
localizada em Dourados/MS e, em seguida, providenciadas as substituições de 
luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta 
eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo 
rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de 
geladeira velha por geladeira com Selo Procel de Economia de Energia. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto de eficiência energética foi implementado na unidade consumidora 

da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, localizada na Rua Cuiabá, 1828, 
em Dourados/MS. 
 

c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 41,97 MWh. 

 
d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 13,74 KW de demanda no horário de ponta. 

 
 



 

  
Energisa S.A.  
MATRIZ  FILIAL 
CNPJ: 00.864.214/0001-06 – Insc. Mun.: 12560-1                   CNPJ: 00.864.214/0002-97 
Praça Rui Barbosa, 80/parte | Centro Av. Pasteur, 110 – 5º e 6º andares | Botafogo   
Cataguases | MG | CEP 36770-901 Rio de Janeiro | RJ | CEP 22290-240  
Tel.: (32) 3429 6000 | Fax: (32) 3429 6317 Tel.: (21) 2122 6900 | Fax: (21) 2122 6980  
www.energisa.com.br 
 

7

e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Modernização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e 

refrigeração, através da instalação de equipamentos mais eficientes. 
• Redução dos custos com a operação e a manutenção do sistema existente, 

possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de 
interesse do cliente. 

• Possibilidade de postergar investimentos nos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia elétrica. 

• Conscientização da Delegacia para a importância do combate ao desperdício 
de energia. 
 

f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 102.104,39 (cento e dois mil, cento e quatro reais e trinta 

e nove centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 679,00 R$/kW. 

 
h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 329,21 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,60. 
 

 
1.5.  6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande/MS 

 
a) Objetivos do Projeto: 
• A meta do projeto consistiu em reduzir o consumo de energia elétrica da 

Delegacia em relação ao consumo anterior à implementação das ações 
sugeridas, eliminando os desperdícios através da substituição de 
equipamentos ineficientes e da conscientização dos funcionários para o uso 
racional da energia elétrica. 
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• O projeto teve por objetivo a realização de pré-diagnóstico energético nos 
sistemas de iluminação e condicionamento de ar da Delegacia, localizada em 
Campo Grande/MS e, em seguida, providenciadas as substituições de 
luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta 
eficiência e substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo 
rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto de eficiência energética foi implementado na unidade consumidora 

da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, localizada na Rua Soutor 
Maior, 1445, Bairro Tijuca I, em Campo Grande/MS. 
 

c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 39,81 MWh. 

 
d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 13,65 KW de demanda no horário de ponta. 

 
e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Modernização dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através 

da instalação de equipamentos mais eficientes. 
• Redução dos custos com a operação e a manutenção do sistema existente, 

possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de 
interesse do cliente. 

• Possibilidade de postergar investimentos nos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia elétrica. 

• Conscientização da Delegacia para a importância do combate ao desperdício 
de energia. 
 

f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 84.761,86 (oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e 

um reais e oitenta e seis centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 687,95 R$/kW. 
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h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 329,93 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,52. 
 

 
1.6.  Delegacia Geral da Polícia Civil em MS  

 
a) Objetivos do Projeto: 
• A meta do projeto consistiu em reduzir o consumo de energia elétrica da 

Delegacia em relação ao consumo anterior à implementação das ações 
sugeridas, eliminando os desperdícios através da substituição de 
equipamentos ineficientes e da conscientização dos funcionários para o uso 
racional da energia elétrica. 

• O projeto teve por objetivo a realização de pré-diagnóstico energético nos 
sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração da Delegacia, 
localizada em Campo Grande/MS e, em seguida, providenciadas as 
substituições de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e 
lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar 
condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado 
eficientes e substituição de geladeira velha por geladeira com Selo Procel. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto de eficiência energética foi implementado na unidade consumidora 

da Delegacia Geral da Polícia Civil em MS, localizada na Rua Desembargador 
Leão Neto do Carmo, 1203, Parque dos Poderes, em Campo Grande/MS. 
 

c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 108,28 MWh. 

 
d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 35,32 KW de demanda no horário de ponta. 
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e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Modernização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e 

refrigeração, através da instalação de equipamentos mais eficientes. 
• Redução dos custos com a operação e a manutenção do sistema existente, 

possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de 
interesse do cliente. 

• Possibilidade de postergar investimentos nos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia elétrica. 

• Conscientização da Delegacia para a importância do combate ao desperdício 
de energia. 
 

f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 245.047,88 (duzentos e quarenta e cinco mil, quarenta e 

sete reais e oitenta e oito centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 543,70 R$/kW. 

 
h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 202,33 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,78. 
 
 

1.7.  Associação Beneficente de Campo Grande 
 

a) Objetivos do Projeto: 
• A meta do projeto consistiu em reduzir o consumo de energia elétrica da 

Associação em relação ao consumo anterior à implementação das ações 
sugeridas, eliminando os desperdícios através da substituição de 
equipamentos ineficientes e da conscientização dos funcionários para o uso 
racional da energia elétrica. 
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• O projeto teve por objetivo a realização de pré-diagnóstico energético no 
sistema de iluminação da Associação, localizada em Campo Grande/MS e, em 
seguida, providenciada a substituição de luminárias e lâmpadas convencionais 
por luminárias e lâmpadas de alta eficiência. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto de eficiência energética foi implementado na unidade consumidora 

da Associação Beneficente de Campo Grande, localizada na Rua Eduardo 
Santos Pereira, 88, em Campo Grande/MS. 
 

c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 353,60 MWh. 

 
d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 73,80 KW de demanda no horário de ponta. 

 
e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Modernização do sistema de iluminação, através da instalação de 

equipamentos mais eficientes. 
• Redução dos custos com a operação e a manutenção do sistema existente, 

possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de 
interesse do cliente. 

• Possibilidade de postergar investimentos nos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia elétrica. 

• Conscientização da Associação para a importância do combate ao desperdício 
de energia. 
 

f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 552.339,94 (quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e 

trinta e nove reais e noventa e quatro centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 573,30 R$/kW. 
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h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 300,65 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,73. 
 
 

1.8.  Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de MS 
(SEJUSP/MS) 
 

a) Objetivos do Projeto: 
• A meta do projeto consistiu em reduzir o consumo de energia elétrica da 

SEJUSP em relação ao consumo anterior à implementação das ações 
sugeridas, eliminando os desperdícios através da substituição de 
equipamentos ineficientes e da conscientização dos funcionários para o uso 
racional da energia elétrica. 

• O projeto teve por objetivo a realização de pré-diagnóstico energético nos 
sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração da SEJUSP, 
localizada em Campo Grande/MS e, em seguida, providenciadas as 
substituições de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e 
lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar 
condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado 
eficientes e substituição de geladeira velha por geladeira com Selo Procel de 
Economia de Energia. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto de eficiência energética foi implementado na unidade consumidora 

da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de MS 
(SEJUSP/MS), localizada na Av. do  Poeta, Bloco 06, Parque dos Poderes, em 
Campo Grande/MS. 
 

c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 133,78 MWh. 
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d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 49,30 KW de demanda no horário de ponta. 

 
e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Modernização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e 

refrigeração, através da instalação de equipamentos mais eficientes. 
• Redução dos custos com a operação e a manutenção do sistema existente, 

possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de 
interesse do cliente. 

• Possibilidade de postergar investimentos nos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia elétrica. 

• Conscientização da SEJUSP para a importância do combate ao desperdício de 
energia. 
 

f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 385.631,15 (trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e 

trinta e um reais e quinze centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 573,30 R$/kW. 

 
h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 300,65 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,76. 
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1.9.  Kit Economia – Projeto 13 
 

a) Objetivos do Projeto: 
• O objetivo do projeto foi aumentar a eficiência energética de residências de 

baixo poder aquisitivo localizadas nos municípios de Aparecida do Taboado, 
Cassilândia, Costa Rica e Coxim, através da substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas, substituição de 
instalações elétricas internas e substituição de geladeiras velhas por 
geladeiras com Selo Procel de Economia de Energia, classificação A. 

• Adicionalmente, o projeto teve o intuito de prestar esclarecimentos à 
população sobre as vantagens da utilização de lâmpadas fluorescentes 
compactas e refrigeradores eficientes, ambos com Selo Procel, além de 
fornecer dicas de como economizar energia elétrica nas residências. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto Kit Economia – Projeto 13 foi implementado nos municípios de 

Aparecida do Taboado, Cassilândia, Costa Rica e Coxim, localizados no Estado 
de Mato Grosso do Sul. 
 

c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 1.580,28 MWh. 

 
d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 391,09 KW de demanda no horário de ponta. 

 
e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Formação da cultura do combate ao desperdício de energia elétrica em 

comunidades carentes. 
• Disseminação de práticas do uso racional da energia, noções de segurança e 

preservação do meio ambiente. 
• Contribuir para adequar o valor das contas de energia ao poder aquisitivo dos 

clientes. 
• Incentivar o uso de equipamentos eficientes. 
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f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 2.938.089,21 (dois milhões, novecentos e trinta e oito mil, 

oitenta e nove reais e vinte e um centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 710,80 R$/kW. 

 
h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 141,90 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,65. 
 
 

1.10. Kit Economia – Projeto 14 
 

a) Objetivos do Projeto: 
• O objetivo do projeto foi aumentar a eficiência energética de residências de 

baixo poder aquisitivo localizadas nos municípios de Guia Lopes da Laguna, 
Jardim, Taquarussu e Novo Horizonte do Sul, através da substituição de 
lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas, substituição 
de instalações elétricas internas e substituição de geladeiras velhas por 
geladeiras com Selo Procel de Economia de Energia, classificação A. 

• Adicionalmente, o projeto teve o intuito de prestar esclarecimentos à 
população sobre as vantagens da utilização de lâmpadas fluorescentes 
compactas e refrigeradores eficientes, ambos com Selo Procel, além de 
fornecer dicas de como economizar energia elétrica nas residências. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto Kit Economia – Projeto 14 foi implementado nos municípios de 

Guia Lopes da Laguna, Jardim, Taquarussu e Novo Horizonte do Sul, 
localizados no Estado de Mato Grosso do Sul. 
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c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 786,56 MWh. 

 
d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 195,59 KW de demanda no horário de ponta. 

 
e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Formação da cultura do combate ao desperdício de energia elétrica em 

comunidades carentes. 
• Disseminação de práticas do uso racional da energia, noções de segurança e 

preservação do meio ambiente. 
• Contribuir para adequar o valor das contas de energia ao poder aquisitivo dos 

clientes. 
• Incentivar o uso de equipamentos eficientes. 

 
f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 1.769.894,62 (hum milhão, setecentos e sessenta e nove 

mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 710,80 R$/kW. 

 
h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 141,90 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,65. 
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1.11.  Kit Economia – Projeto 15 
 

a) Objetivos do Projeto: 
• O objetivo do projeto foi aumentar a eficiência energética de residências de 

baixo poder aquisitivo localizadas nos municípios de Iguatemi, Japorã e 
Paranhos, através da substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas 
fluorescentes compactas, substituição de instalações elétricas internas e 
substituição de geladeiras velhas por geladeiras com Selo Procel de Economia 
de Energia, classificação A. 

• Adicionalmente, o projeto teve o intuito de prestar esclarecimentos à 
população sobre as vantagens da utilização de lâmpadas fluorescentes 
compactas e refrigeradores eficientes, ambos com Selo Procel, além de 
fornecer dicas de como economizar energia elétrica nas residências. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto Kit Economia – Projeto 15 foi implementado nos municípios de 

Iguatemi, Japorã e Paranhos, localizados no Estado de Mato Grosso do Sul. 
 

c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 672,54 MWh. 

 
d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 163,99 KW de demanda no horário de ponta. 

 
e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Formação da cultura do combate ao desperdício de energia elétrica em 

comunidades carentes. 
• Disseminação de práticas do uso racional da energia, noções de segurança e 

preservação do meio ambiente. 
• Contribuir para adequar o valor das contas de energia ao poder aquisitivo dos 

clientes. 
• Incentivar o uso de equipamentos eficientes. 
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f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 1.375.402,35 (hum milhão, trezentos e setenta e cinco mil, 

quatrocentos e dois reais e trinta e cinco centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 577,34 R$/kW. 

 
h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 168,26 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,61. 
 
 

1.12. Kit Economia – Projeto 16 
 

a) Objetivos do Projeto: 
• O objetivo do projeto foi aumentar a eficiência energética de residências de 

baixo poder aquisitivo localizadas no município de Campo Grande (bairros de 
Vila São Jorge da Lagoa, Loteamento Vespasiano Martins, Nova Serrana, Dom 
Antonio Barbosa, Zé Teruel, Parque do Sol, Alto São Francisco, Estrela do Sul 
e Portal Caiobá), através da substituição de lâmpadas incandescentes por 
lâmpadas fluorescentes compactas e substituição de geladeiras velhas por 
geladeiras com Selo Procel de Economia de Energia, classificação A. 

• Adicionalmente, o projeto teve o intuito de prestar esclarecimentos à 
população sobre as vantagens da utilização de lâmpadas fluorescentes 
compactas e refrigeradores eficientes, ambos com Selo Procel, além de 
fornecer dicas de como economizar energia elétrica nas residências. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto Kit Economia – Projeto 16 foi implementado no município de 

Campo Grande (bairros de Vila São Jorge da Lagoa, Loteamento Vespasiano 
Martins, Nova Serrana, Dom Antonio Barbosa, Zé Teruel, Parque do Sol, Alto 
São Francisco, Estrela do Sul e Portal Caiobá), no Estado de Mato Grosso do 
Sul. 
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c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 332,07 MWh. 

 
d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 75,83 KW de demanda no horário de ponta. 

 
e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Formação da cultura do combate ao desperdício de energia elétrica em 

comunidades carentes. 
• Disseminação de práticas do uso racional da energia, noções de segurança e 

preservação do meio ambiente. 
• Contribuir para adequar o valor das contas de energia ao poder aquisitivo dos 

clientes. 
• Incentivar o uso de equipamentos eficientes. 

 
f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 202.331,42 (duzentos e dois mil, trezentos e trinta e um 

mil e quarenta e dois centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 710,80 R$/kW. 

 
h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 141,90 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,74. 
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1.13. Kit Economia – Projeto 17 
 

a) Objetivos do Projeto: 
• O objetivo do projeto foi aumentar a eficiência energética de residências de 

baixo poder aquisitivo localizadas nos municípios de Campo Grande (bairros 
Nhanha, Jardim Centenário, Jardim Batistão e Lageado) e Dourados (bairros 
Jardim Guaicurus, Deoclecio Artuzi, Vila Mariano e Jardim Canaa I, II, III, IV e 
V), através da substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas 
fluorescentes compactas, substituição de instalações elétricas internas e 
substituição de geladeiras velhas por geladeiras com Selo Procel de Economia 
de Energia, classificação A. 

• Adicionalmente, o projeto teve o intuito de prestar esclarecimentos à 
população sobre as vantagens da utilização de lâmpadas fluorescentes 
compactas e refrigeradores eficientes, ambos com Selo Procel, além de 
fornecer dicas de como economizar energia elétrica nas residências. 
 

b) Abrangência do Projeto: 
• O projeto Kit Economia – Projeto 17 foi implementado nos municípios de 

Campo Grande (bairros Nhanha, Jardim Centenário, Jardim Batistão e 
Lageado) e Dourados (bairros Jardim Guaicurus, Deoclecio Artuzi, Vila 
Mariano e Jardim Canaa I, II, III, IV e V), localizados no Estado de Mato Grosso 
do Sul. 
 

c) Energia Economizada: 
• Economia anual de energia elétrica de 623,15 MWh. 

 
d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
• Redução de 147,22 KW de demanda no horário de ponta. 

 
e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
• Formação da cultura do combate ao desperdício de energia elétrica em 

comunidades carentes. 
• Disseminação de práticas do uso racional da energia, noções de segurança e 

preservação do meio ambiente. 
• Contribuir para adequar o valor das contas de energia ao poder aquisitivo dos 

clientes. 
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• Incentivar o uso de equipamentos eficientes. 
 

f) Investimentos Previstos: 
• Total Previsto: R$ 1.015.633,93 (hum milhão, quinze mil, seiscentos e trinta e 

três reais e noventa e três centavos). 
 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 
• 577,34 R$/kW. 

 
h) Custo da Energia Economizada Prevista: 
• 168,26 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo Benefício Previsto: 
RCB = 0,64. 
 
 

2. CPP - Chamada Pública de Projetos 2017 
 
No ano de 2017, a Energisa Mato Grosso do Sul realizará uma Chamada Pública de 
Projeto. A Chamada 001/2017 será realizada no segundo semestre de 2017. 
 
2.1. Dados da Chamada 001/2017: 
 
Ainda não é possível calcular o recurso e as tipologias de projetos que serão 
contempladas na Chamada 001/2017. Os dados serão disponibilizados quando da 
realização da referida Chamada.  

 


