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Aracaju, 26 de março de 2021. 

 

Dados para Audiência Pública 

Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. 

 

1. Informações sobre os Projetos realizados em 2020 e em realização. 

 

1.1. Projeto Nossa Energia 2020 – Classe Residencial Baixa Renda. 

 

a) 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 Sergipe, 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 114.106 lâmpadas 
incandescentes e fluorescentes compactas por lâmpadas de LED, cadastro de 
2.751 clientes na tarifa social de energia elétrica.  Foram ainda realizados 
eventos em municípios da área de concessão da Energisa Sergipe, com apoio 
de uma Unidade Móvel Educacional para realização de 150 palestras sobre o 
uso seguro e racional de energia elétrica, demonstração de equipamentos 
elétricos eficientes, eventos de conscientização ambiental e substituição de 
lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por lâmpadas de LED. 

 

b) Abrangência do Projeto: 

• O projeto abrangeu os consumidores de Baixa Renda da área de concessão da 
Energisa Sergipe, em 15 municípios: Aracaju, Amparo de São Francisco, 
Canindé do São Francisco, Gararu, Lagarto, Laranjeiras, Malhada dos Bois, 
Maruim, Nossa Senhora Aparecida, Pacatuba, Pinhão, Poço Verde, Riachuelo, 
São Miguel do Aleixo, Siriri. 

 

c) Energia Economizada: 

• Economia anual de energia elétrica de 2.113,00 MWh. 
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d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 

• Redução de 1.351,00 kW de demanda no horário de ponta. 

 

e) 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 da redução 
no valor da conta de energia proporcionada por lâmpadas e refrigeradores 
eficientes, terão seus lares readequados a uma nova situação de iluminação, 
mais condizente e bem dimensionados, 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 seguro, 
adequado e racional de energia elétrica e dos equipamentos elétricos, que 
multiplicará seus benefícios em consequência do aprendizado. As lâmpadas 
doadas têm vida útil de 6.000 horas, portanto, espera-se manter os 
benefícios alcançados, no mínimo, por este mesmo período.  
 

f) Investimentos Realizados: 

• Total: R$ 1.372.000,00. 

 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 

• 991,45 R$/kW. 

 

h) Custo da Energia Economizada Prevista: 

• 527,80 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo-Benefício Previsto: 

• RCB = 0,30. 
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1.2. Projeto IPES SAÚDE – Instituto de Previdência do Estado de Sergipe – Poder Público. 

 

a) Objetivos do Projeto: 

• O Projeto de eficiência energética do IPES SAÚDE objetivou reduzir o consumo 
de energia elétrica através da substituição de 210 pontos de iluminação 
ineficientes por lâmpadas de LED, mais duráveis e econômicas, além de ser 
implantado um sistema de geração de energia solar fotovoltaica na potência 
de 60 kWp.  

 

b) Abrangência do Projeto: 

• O projeto abrangeu uma grande parcela da sociedade sergipana, que recebe 
tratamento médico através do sistema do IPES SAÚDE.  
 

c) Energia Economizada: 

• Economia anual de energia elétrica de 143,84 MWh. 

 

d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 

• Redução de 7,42 kW de demanda no horário de ponta. 

 

e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 

• Os principais benefícios para os clientes envolvidos no projeto se constituíram 
na redução do custo de energia elétrica para a administração do IPES SAÚDE, 
possibilitando destinar mais recursos para as atividades de atendimento 
médico aos assistidos. 

• O projeto trouxe benefícios permanentes, proporcionando uma redução em 
torno de R$ 26 mil/ano nos custos com energia elétrica. 

 

f) Investimentos Previstos: 

• Total Previsto: R$ 292.760,00. 

 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 

• 710,77 R$/kW. 
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h) Custo da Energia Economizada Prevista: 

• 289,00 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo-Benefício Previsto: 

• RCB = 0,70. 

 

1.3. Projeto Tribunal de Justiça de Sergipe – Poder Público. 

 

a) Objetivos do Projeto: 

• O Projeto tem por objetivo promover a implementação de ações de eficiência 
energética nos Fóruns de Propriá, Simão Dias e Canindé do São Francisco, que 
consiste na substituição de 995 pontos de iluminação ineficientes por 
lâmpadas de LED, mais duráveis e econômicas, além de ser implantado dois 
sistemas de geração de energia solar fotovoltaica nas potências de 15 e 30 
kWp.  

•  com lâmpadas Vapor de sódio por lâmpadas LED.  

 

b) Abrangência do Projeto: 

• O projeto abrangeu os Fóruns de Propriá, Simão Dias e Canindé do São 
Francisco, beneficiando a população com melhor iluminação nos prédios 
públicos e o poder judiciário com a redução nos custos de energia elétrica.  
 

c) Energia Economizada: 

• Economia anual de energia elétrica de 136,02 MWh. 

 

d) Demanda Evitada no Horário de Ponta: 

• Redução de 11,45 kW de demanda no horário de ponta. 

 

e) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 

• Os principais benefícios para os clientes envolvidos no projeto se constituíram 
na redução do custo de energia elétrica para a administração do sistema 
judiciário do estado de Sergipe, possibilitando destinar mais recursos para as 
atividades fins. 
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• O projeto trouxe benefícios permanentes, além da redução dos custos de 
manutenção, proporcionará uma redução em torno de R$ 66 mil/ano nos 
custos com energia elétrica. 

 

f) Investimentos Previstos: 

• Total Previsto: R$ 285.115,00. 

 

g) Custo da Demanda Evitada Prevista: 

• 998,78 R$/kW. 

 

h) Custo da Energia Economizada Prevista: 

• 528,01 R$/MWh. 

 
 

i) Relação Custo-Benefício Previsto: 

• RCB = 0,70. 

 

1.4. Projeto Espaço Energia. 

 

a) Objetivos do Projeto: 

• Capacitar professores do ensino fundamental de Escolas Públicas Municipais e 
Estaduais localizadas na área de concessão da Energisa Sergipe. 

O projeto visa a mudança de atitude em relação ao desperdício de energia 
elétrica e a ampliação da consciência de professores e alunos acerca da 
importância da utilização racional da energia, através de um programa de 
Educação Ambiental, utilizando metodologia específica, com material 
didático/pedagógico apropriado, de tal forma que os professores sejam os 
multiplicadores dessa informação junto aos seus alunos. 

Levar, através do Espaço Energia, o assunto Eficiência Energética para o 
grande público, principalmente com foco nos alunos de ensino fundamental, 
que irão encontrar no ambiente uma forma divertida e fácil de entender as 
informações que estão sendo passadas. 

 
b) Abrangência do Projeto: 

• Previmos atuar em 70 escolas, sendo 30 escolas Municipais, e 30 escolas 
Estaduais e 10 escolas Particulares localizadas na área de concessão da 
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Energisa Sergipe, bem como o público em geral, abrangendo em torno de 70 
mil pessoas. 

 
Para auxiliar o projeto, atendendo a grande demanda de solicitações das 
escolas, para conhecer o tema “Eficiência Energética”, será utilizado o 
Espaço Energia Sede, localizado em Aracaju.  

 
Também atuaremos nos municípios do interior do estado de Sergipe, em 
escolas municipais, estaduais e particulares, com o apoio da Unidade Móvel 
Educacional e o Espaço Energia Itinerante. 

 
c) Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 

• Contribuição para elevar o nível de conhecimento dos professores; 

• Diversificação das atividades escolares, introduzindo práticas didático-
pedagógicas; 

• Formação da cultura do combate ao desperdício de energia elétrica nas 
comunidades escolares; 

• Disseminação de práticas do uso racional da energia, noções de segurança e 
preservação do meio ambiente. 

 
d) Investimentos Previstos: 

• Total Previsto: R$ 1.399.629,00. 

 

2. Chamada Pública de Projetos – CPP 001/2021. 

 

No ano de 2021, a Energisa Sergipe realizará Chamada Pública de Projetos no segundo 

semestre. 

 

2.1. Dados da Chamada 001/2021: 

Ainda não é possível calcular o recurso e as tipologias de projetos que serão 

contempladas na Chamada 001/2021. Os dados serão disponibilizados quando da 

realização da referida Chamada.  
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3. Saldo da Conta do Programa de Eficiência Energética. 

 

Saldo Contábil PEE em Dez/2020 R$ 3.917.441,32. 

 

4. Projetos aprovados pela ANEEL em 2020. 

 

Código do Projeto ANEEL 
Nome do 
Projeto 

Ofício ANEEL 
Valor 

Reconhecido 

APLPEE0377_PROJETO_0005_S01 IFS - A 
0075/2020 - 
SPE/ANEEL 

R$ 292.774,73 

APLPEE0377_PROJETO_0006_S01 UFS - A 
0253/2020 - 
SPE/ANEEL 

R$ 583.294,97 

APLPEE0377_PROJETO_0008_S01 IFS - B 
     0107/2020 – 

SPE-ANEEL 
R$ 353.997,10 

Total reconhecido pela ANEEL em 2020 R$ 1.230.066,80 

 

 


