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PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2015 – ENERGISA SERGIPE 
 

 

PROJETO 1 
 
PROJETO NOSSA ENERGIA 2013-2015 – CLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA  
 
Objetivos do Projeto  
  
Esse Projeto levou aos clientes de baixo poder aquisitivo os conceitos de combate ao 
desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e 
seguro da energia elétrica. Foram executadas ações dentro de uma abordagem educacional 
dirigida ao consumidor residencial de baixo poder aquisitivo das comunidades localizadas na 
área de concessão da Energisa SE, que contemplam o acesso à energia elétrica de boa 
qualidade, segura e o fornecimento de orientação técnico-profissional para otimização das 
instalações elétricas residenciais e para a utilização correta e racional da energia, através da 
substituição de 300.000 lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas, 2.800 
refrigeradores (geladeiras) e a substituição/instalação de 2.100 unidades de padrão de 
entrada do consumidor.  Foram ainda realizados eventos em municípios da área de 
concessão da Energisa Sergipe, com apoio de uma Unidade Móvel Educacional para 
realização de palestras sobre o uso seguro e racional de energia elétrica, demonstração de 
equipamentos elétricos eficientes, eventos de conscientização ambiental e substituição de 
lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. 
 
Abrangência do Projeto  
 
O projeto abrangeu os consumidores de Baixa Renda da área de concessão da Energisa 
Sergipe.  
 
Energia Economizada:  
 
Economia de energia elétrica total do projeto: 36.436 MWh.  
 
Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
  
Redução de 7.556,02 kW de demanda no horário de ponta.  
 
Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos benefícios: 
 
 O maior benefício agregado deste projeto é o bem-estar dos moradores envolvidos nas áreas 
atendidas, que além de passarem a usufruir do refrigerador novo, terão seus lares 
readequados a uma nova situação de iluminação, mais condizente e bem dimensionada, o 
que se traduz em um acréscimo de autoestima, que, por consequência, reflete em suas vidas 
cotidianas em família e em sociedade. Há também o caráter instrutivo do projeto, com o 
propósito de conscientizar a população envolvida sobre o uso adequado e racional dos 
equipamentos elétricos, que multiplicará seus benefícios em consequência do aprendizado.  
As lâmpadas doadas tem vida útil de 6000 horas e as geladeiras doadas tem vida útil de 10 
anos, portanto, espera-se manter os benefícios alcançados por este mesmo período.  
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Investimentos Realizados:  
 
Total Investido: R$ 11.538.783,99 
 
Custo da Demanda Evitada: 716,43 R$/kW  
 
Custo da Energia Economizada: 124,89 R$/MWh  
 
Relação Custo Benefício: RCB = 0,28  
 
Situação do Projeto: Concluído em Dezembro 2015.  
 
 
 
PROJETO 2 
 
PROJETO CONTA CIDADÃ 2014-2015 – CLASSE RESIDENCIAL   
 
Objetivos do Projeto  
 
O PROJETO “Troca de Resíduos por Bônus na Conta de Energia” consiste na troca de lixo 
reciclável (agora denominados de resíduos) por créditos financeiros na conta de energia 
elétrica dos consumidores, com destinação organizada do material coletado no processo à 
indústria de reciclagem.   
Constitui um novo paradigma social e uma nova forma de tratamento e de pagamento das 
contas de energia elétrica da população, baseado em uma eficientização energética por 
economia de energia no reprocessamento e não na produção da básica da matéria prima. A 
eficientização vem efetivamente da cadeia produtiva e do processamento dos resíduos em 
nova matéria prima. 
O cenário para o sucesso deste empreendimento consiste, de um lado, na existência de uma 
necessidade de organizar a coleta de material reciclável. Por outro lado, existe o esforço que 
os consumidores realizam para o pagamento de contas e a Concessionária para seu 
atendimento e controle de inadimplência, principalmente às faturas de pequenos valores, alvo 
principal desse projeto, dentro do escopo de ações em comunidades de baixa renda. 
 
Abrangência do Projeto  
 
O projeto abrangeu os consumidores da classe Residencial e Residencial Baixa Renda da 
área de concessão da Energisa Sergipe.  
 
Energia Economizada:  
 
Economia de energia elétrica total do projeto: 13.101,51 MWh.  
 
Demanda Evitada no Horário de Ponta: 
  
Redução de 3.124,44 kW de demanda no horário de ponta.  
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Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos benefícios: 
 
Os principais benefícios para os clientes envolvidos no projeto se constituíram na  
geração de renda para a população das comunidades, redução do impacto ambiental 
provocado pelos resíduos sólidos na natureza, diminuição das doenças causadas pela 
poluição dos resíduos sólidos expostos ao meio ambiente, como a dengue, Zica e 
Chicungunha, e o ganho em eficiência energética através da economia de energia para 
produção de matéria prima a partir de material reciclável, que consome menos energia no seu 
processo de aproveitamento, em relação a produção com matéria prima base. 
O projeto trouxe benefícios permanentes, proporcionando uma mudança cultural na 
população, permitindo o conhecimento do uso e reuso dos recursos naturais e da contribuição 
real de seus atos para a vida atual e das novas gerações. 
 
Investimentos Realizados:  
 
Total Investido: R$ 3.376.298,50 
 
Custo da Demanda Evitada: 536,44 R$/kW  
 
Custo da Energia Economizada: 162,50 R$/MWh  
 
Relação Custo Benefício: RCB = 0,80  
 
Situação do Projeto: Concluído em Dezembro 2015. 


