
 

 

 
 
Projeto de eficientização beneficia hospital da Borborema  
 
Inovar com segurança e responsabilidade social. Esse é um dos compromissos 
que a Energisa procura ter com seus clientes, prestando, a cada dia, um 
serviço que vai bem além da luz distribuída. Pensando nisso, a Energisa 
Paraíba está realizando um projeto de eficientização energética no Hospital 
da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), em Campina Grande, que atende, 
gratuitamente, paraibanos em busca do tratamento do câncer.  
 
No final de 2014, a administração do hospital anunciou que passava por 
problemas financeiros e que, devido a isto, não teria mais como receber novos 
pacientes para tratamento. Pensando nos benefícios gerados aos paraibanos, 
no início desse ano, a Energisa procurou a diretoria da instituição e iniciou um 
projeto com ações que vão ajudar a FAP a manter o atendimento gratuito.  
 
Desde então, cerca de R$ 260 mil estão sendo investidos no projeto de 
eficientização energética, que substituirá toda iluminação interna e externa 
do hospital, recebendo luzes mais econômicas e eficientes. Além disso, a 
unidade vai ganhar equipamentos novos, como um painel solar para 
aquecimento da água, buscando assim, minimizar o consumo e os gastos com 
energia elétrica na instituição.  
 
“Durante os estudos, nós identificamos que o hospital possuía uma máquina 
de secar roupas muito ultrapassada e ineficiente. Para ter uma ideia, o 
equipamento representava 42% do consumo de energia da lavandeira e cerca 
de 6% da energia consumida por todo o hospital. Por isso, resolvemos trocar a 
máquina por um aparelho novo, moderno e muito mais econômico”, contou 
Clóvis Sobrinho, engenheiro responsável pelo projeto.  
 
Após estas ações, a FAP terá uma redução anual de mais de R$ 38 mil, o que 
possibilitará que a instituição permaneça em dia com a Energisa, contribuindo 
com o indicador da PLR 2015. Além disso, este valor poderá ser destinado a 
outras necessidades, melhorando e, até mesmo, ampliando o atendimento 
gratuito oferecido à população. A previsão é que o projeto seja concluído até 
setembro deste ano. 
 


