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Tipo: Residencial 
Nome do Projeto: Doação Residencial 2015 
Situação: Concluído – Relatório Final Fechado aguardando liberação da ANEEL para envio. 
 
1) Objetivos do Projeto 
 
Promover a troca de lâmpadas e refrigeradores usados por modelos novos certificados com 
selo PROCEL de eficiência energética em unidades residenciais localizadas em comunidades 
de baixo poder aquisitivo. 
Com implementação destas medidas, nesse segmento de clientes, espera-se que esses 
consumidores reduzam o consumo de energia elétrica e o valor das contas mensais, 
consequentemente aumentando a adimplência. Espera-se que as ações de eficientização 
impactem diretamente na curva de carga do sistema elétrico e diminuam as perdas. 
 
  
2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras) 
 
Atende a consumidores residenciais de baixo poder aquisitivo, moradores de comunidades 
populares, que não possuem TSEE dos Municípios da Região Metropolitana de Recife e do 
Interior do Estado de Pernambuco 
 
 
3) Metas 
 

Energia Economizada 2189,00 MWh/ano  

Demanda retirada no horário de ponta 916,00 kW 

Custo de demanda evitada R$ 594,21 / kW.ano 

Custo da energia economizada R$ 185,04 / MWh 

Resolução da Aneel Nº 1723/2014 

Relação Custo Benefício realizado 0,22 

Investimento realizado no Projeto R$ 1.411.005,44 

 
 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios 
 

 Incentivo a uma cultura de combate ao desperdício de energia; 

 Redução do consumo energético e redução da demanda na ponta, postergando os 
investimentos nos sistemas elétricos da concessionária; 

 Redução da fatura de energia elétrica para a unidade consumidora residencial; 

 Redução da emissão de CO2; 

 A duração esperada é cerca de 10 anos o que corresponde ao tempo de vida útil dos 
equipamentos. 
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Tipo: Baixa Renda 
Nome do Projeto: Doação de Geladeiras e lâmpadas para famílias inscritas em programas 
sociais do Governo Federal 2015 
Situação: Concluído – Fechamento de Relatório Final. 
 
 
1) Objetivos do Projeto 
 
O projeto tem como objetivo a substituição de refrigeradores ineficientes e lâmpadas 
ineficientes por equipamentos mais eficientes e com Selo Procel, abrangendo consumidores 
residenciais de baixa renda, beneficiados com a tarifa social de energia inscritos no Cadastro 
Único dos Programas Sociais do Governo Federal, na Região Metropolitana de Recife e 
municípios do interior do estado de Pernambuco, além de divulgar o uso racional de energia 
elétrica. 
Com implementação destas medidas, nesse segmento de clientes, espera-se que esses 
consumidores reduzam o consumo de energia elétrica e o valor das contas mensais, 
consequentemente aumentando a adimplência. Espera-se que as ações de eficientização 
impactem diretamente na curva de carga do sistema elétrico e diminuam as perdas. 
 
 
2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras) 
 
Atende a consumidores residenciais de comunidades de baixo poder aquisitivo, que possuem 
TSEE nos Municípios da Região Metropolitana de Recife e do Interior do Estado de 
Pernambuco. 
 
3) Metas 
 

Energia Economizada 8.930,62 MWh/ano  

Demanda retirada no horário de ponta 3.367,48 kW 

Custo de demanda evitada R$ 594,21 / kW.ano 

Custo da energia economizada R$ 185,04 / MWh 

Resolução da Aneel Nº 1723 /2014 

Relação Custo Benefício realizado 0,62 

Investimento realizado no Projeto R$ 20.064.057,53 

 
 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios 
 
•Incentivo a uma cultura de combate ao desperdício de energia; 
•Redução do consumo energético e redução da demanda na ponta, postergando os 
investimentos nos sistemas elétricos da concessionária; 
•Redução da fatura de energia elétrica para a unidade consumidora residencial; 
•Redução da emissão de CO2; 
•A duração esperada é cerca de 10 anos o que corresponde ao tempo de vida útil dos 
equipamentos. 
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Tipo: Institucional 
Nome do Projeto: Doação de geladeiras e lâmpadas para Instituições beneficentes sem fins 
lucrativos 2015 
Situação: Concluído – Relatório Final Fechado aguardando liberação da ANEEL para envio. 
 
 
1) Objetivos do Projeto 
 
O projeto tem como objetivo a substituição de refrigeradores ineficientes e lâmpadas 
ineficientes por equipamentos mais eficientes e com Selo Procel de instituições sem fins 
lucrativos na região Metropolitana de Recife municípios do interior do estado de Pernambuco, 
além de divulgar o uso racional de energia elétrica. 
Com implementação destas medidas, nesse segmento de clientes, espera-se que esses 
consumidores reduzam o consumo de energia elétrica e o valor das contas mensais, 
conseqüentemente aumentando a adimplência. Espera-se que as ações de eficientização 
impactem diretamente na curva de carga do sistema elétrico e diminuam as perdas. 
 
2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras) 
Atende a instituições sem fins lucrativos dos Municípios da Região Metropolitana de Recife e 
interior do Estado. 
 
3) Metas 
 

Energia Economizada 261,99 MWh/ano  

Demanda retirada no horário de ponta 48,69 kW 

Custo de demanda evitada R$ 622,72 / kW.ano 

Custo da energia economizada R$ 185,04 / MWh 

Resolução da Aneel Nº 1723 /2014 

Relação Custo Benefício realizado 0,38 

Investimento realizado no Projeto R$ 282.029,49 

 
 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios 
 
•Incentivo a uma cultura de combate ao desperdício de energia; 
•Redução do consumo energético e redução da demanda na ponta, postergando os 
investimentos nos sistemas elétricos da concessionária; 
•Redução da fatura de energia elétrica para as instituições sem fins lucrativos; 
•Redução da emissão de CO2; 
•A duração esperada é cerca de 10 anos o que corresponde ao tempo de vida útil dos 
equipamentos. 
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Tipo: Educacional 
Nome do Projeto: Educação com Energia 2016 
Situação: Em elaboração de Relatório Final 
 

1) Objetivos do Projeto 
 

 
Promover a reflexão e o diálogo sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica e sensibilizar 

para a mudança de hábitos com estimulo a proteção ao meio ambiente e promoção do 

exercício consciente da cidadania. Atuação: 

 

1 - Capacitação de educadores, de forma a torná-los multiplicadores desses conteúdos, por 

meio da metodologia denominada Energia que Transforma, fruto de uma parceria entre a 

ELETROBRAS e a Fundação Roberto Marinho/Canal Futura; 

 

2 - Atendimento aos alunos de escolas da rede pública e particular de ensino nos Espaços Aula 

de Energia (AE), Unidade Móvel Educativa (Centro Itinerante), favorecendo a criação de 

hábitos eficazes e efetivos para o uso da energia elétrica, com conforto e sem desperdício, 

incentivando a utilização de equipamentos eficientes com selo PROCEL, por meio de palestras, 

demonstração de maquetes, distribuição de manuais, lâmpadas eficientes e material 

informativo que reflitam positivamente para a economia doméstica, economia do país, nos 

processos e usos finais de energia elétrica; 

 

3 - Divulgar os conceitos de energia renováveis e geração solar fotovoltaica conhecendo na 
prática as usinas geradoras de forma a viabilizar e manter os centros da distribuidora localizado 
na AE Usina Solar São Lourenço da Mata– PE; 
 
4- Implementar o centro de visitação AE – Usina Solar Noronha II, localizada na ilha de 
Fernando de Noronha e pertencente a área de concessão da CELPE, visando disseminar  os 
conceitos de energia renováveis, expondo a tecnologia utilizada para turistas, estudantes e 
visitantes interessados em aprender sobre a geração solar fotovoltaica, conhecendo na prática 
uma usina geradora.  
 
O AE de Noronha foi implementado no espaço apoio da usina turbação, localizado a cerca de 
300m da usina solar  Noronha II e foi dotado infraestrutura  para facilitar a abordagem dinâmica 
do tema e o acesso às informações ministradas por monitores capacitados. 
 
 
2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras) 
 
A inscrição no projeto para capacitação e acompanhamento da metodologia Energia que 
transforma se deu entre as escolas da rede pública e privada, distribuídas em 06 (seis) 
municípios do interior e capital do Estado de Pernambuco. 
 
A distribuição dos para adesão a metodologia Energia que transforma, foram: Carpina, 
Garanhuns, Serra Talhada, Araripina, Petrolina e Recife. 
 
No Projeto houve um potencial de alcance direto e indireto de um número complementar de 
participantes de outras instituições de ensino além das participantes da Formação do Energia 
que Transforma, principalmente nas capitais e regiões circundantes aos Espaços Aulas de 
Energia. 
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3) Resultados  
 

Escolas 154 

Alunos 47.260 

Educadores 212 

 
 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios 
 
A disseminação da cultura do uso de equipamentos eficientes contribui com a educação da 
população e desperta a sociedade para a importância de se utilizar, de forma mais eficiente, a 
energia elétrica disponível. Entre os demais impactos podem ser identificados: 
 

 Agregar valor às agendas de capacitação das crianças, adolescentes e parceiros das 
áreas de educação e proteção com conteúdos práticos de segurança no uso da 
energia e de eficiência energética; 

 Divulgar a eficiência energética e seus benefícios; 

 Reduzir a demanda de potência no horário de sobrecarga do sistema elétrico e o 
consumo de energia nas residências das famílias contempladas; 

 Disseminar informações importantes sobre eficiência energética e sua relação 

 com a preservação do meio ambiente; 

 Posicionar a energia elétrica como bem de consumo. 
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Tipo: Prioritário 
Nome do Projeto: Ações de comunicação e marketing para melhoria da eficiência energética 
no uso final de energia elétrica. – Projeto Cooperado 
Situação: Concluído - Relatório Final encerrado – Aguardando liberação da ANEEL para envio 
 
1) Objetivos do Projeto 
O projeto tem como objetivo proporcionar a mudança de hábitos do consumidor residencial, por 
meio da execução de ações de marketing e comunicação em massa direcionadas ao consumo 
consciente de energia elétrica. Estes conceitos são associados aos incentivos para a troca de 
equipamentos usados por novos, que possuam Selo Procel ou Etiqueta do INMETRO 
(Categoria A), resultando em um aumento na eficiência energética nas unidades consumidoras. 
 
2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras) 
Por tratar-se um projeto cooperado, a abrangência engloba consumidores das áreas de 
concessão da Coelba, Celpe e Cosern, dentro das capitais (Salvador, Recife e Natal) e regiões 
metropolitanas, além de municípios no interior dos estados. 
 
3) Resultados 
 

Energia Economizada 8.905,70 MWh/ano  

Demanda retirada no horário de ponta 2.707,50 kW 

Custo de demanda evitada  R$ 625,84 / kW.ano 

Custo da energia economizada R$ 168,09 / MWh 

Resolução da Aneel Nº 1714/2014 

Relação Custo Benefício realizado 0,56 

Investimento do Projeto R$ 22.114.234,53 

Investimento da Celpe R$ 8.716.849,24 

 
 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios 
 

 Conhecimento a respeito de como funcionam as Bandeiras Tarifárias; 

 Informações sobre a utilização do Selo Procel de Economia de Energia e da Etiqueta 
do Inmetro; 

 Incentivo a uma cultura de combate ao desperdício de energia; 

 Redução do consumo energético e redução da demanda na ponta, postergando os 
investimentos nos sistemas elétricos da concessionária; 

 Redução da fatura de energia elétrica para a unidade consumidora residencial; 

 Redução da emissão de CO2; 
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Tipo: Poder público 
Nome do Projeto: Eficientização do Porto Digital 
Situação: Concluído - Relatório Final encerrado – Aguardando liberação da ANEEL para envio 
 
1) Objetivos do Projeto 
 
O Projeto constituiu na substituição do sistema de refrigeração, composto por chillers, 
refrigerados, ar splits distribuídos por alguns andares, por um sistema VRF (Variable 
Refrigerant Flow). Que se apresenta como a melhor solução de climatização para a 
funcionalidade do Porto Digital, reduzindo consideravelmente o consumo de energia elétrica do 
Porto Digital. 
 
2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras) 
 
O projeto foi executado no prédio do Porto Digital, situado na Av. Cais do Apolo, 222, no bairro 
do Recife Antigo, em Recife-PE.   
O Porto Digital tem por objetivo a concepção, estruturação e gestão sustentável de um 
ambiente de negócios capaz de criar e consolidar empreendimentos de classe mundial, através 
da interação e cooperação entre universidades, empresas, organizações não governamentais e 
governamentais no Estado de Pernambuco. O que faz do Porto Digital um importante 
contribuidor para o desenvolvimento econômico e tecnológico do estado de Pernambuco. 
 
3) Resultados 
 

Energia Economizada 1.297,80 MWh/ano  

Demanda retirada no horário de ponta 168,70 kW 

Custo de demanda evitada R$ 707,97 / kW/ano 

Custo da energia economizada R$ 158,69 / MWh 

Resolução da Aneel Nº 1143/2011 

Relação Custo Benefício estimado 0,65 

Investimento previsto no Projeto R$ 2.121.121,74  
 
 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios 
 

 Incentivo a uma cultura de combate ao desperdício de energia; 

 Redução do consumo energético e redução da demanda na ponta, postergando os 
investimentos no sistema elétrico da concessionária; 

 Redução da fatura de energia elétrica para a unidade consumidora contemplada pelo 
programa;  

 Adequação dos níveis de carga térmica com a consequente melhoria da qualidade de 
vida dos usuários. 
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Tipo: Projeto Piloto 
Nome do Projeto: Geração de Energia Solar Fotovoltaico em Noronha 
Situação: Concluído - Relatório Final encerrado – Aguardando liberação da ANEEL para envio 
 
1) Objetivos do Projeto 
 
O projeto tem por objetivo a integração de um gerador solar fotovoltaico em área 
disponibilizada pelo Comando da Aeronáutica visando à geração própria de energia elétrica. 
Está previsto a elaboração de estudos preliminares e projeto, aquisição dos equipamentos, 
instalação e comissionamento de um gerador solar fotovoltaico de potência nominal 
aproximada de 400 kWp, além do acompanhamento do desempenho por um ano. 
 
2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras) 
 
O projeto contemplou uma área disponibilizada pelo Comando da Aeronáutica localizado na 
ilha de Fernando de Noronha – PE. A usina solar fotovoltaica beneficiará o Comando da 
Aeronáutica que é o segundo maior consumidor de energia elétrica da ilha, gerando cerca de 
80% do seu consumo. A proposta justificou-se pela necessidade de substituir a atual fonte 
energética da ilha, que atualmente é o biodiesel, e de avaliar os impactos da injeção de blocos 
de energia relativamente grandes, da ordem de centenas de quilowatts, no sistema de 
distribuição isolado da CELPE. 
 
3) Resultados 
 

Energia Economizada 562,08 MWh/ano  

Demanda retirada no horário de ponta 0,00 kW 

Custo de demanda evitada R$ 0,00 / kW.ano 

Custo da energia economizada R$ 947,62 / MWh 

Resolução da Aneel Nº 414/2010 

Relação Custo Benefício realizado 0,71 

Investimento previsto no Projeto R$ 3.850.177,00 
 
 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios 
 

 Melhora da qualidade e estabilidade do sistema elétrico. 

 Redução do consumo de energia, postergando os investimentos no sistema elétrico da 
concessionária;  

 Redução do consumo de biodiesel-B5 para geração de energia elétrica na ilha, 
evitando consideravelmente a emissão de CO2; 

 Aplicação desse tipo de projeto no setor elétrico em outras regiões do país, sendo de 
grande interesse não somente do ponto de vista científico e tecnológico como também 
econômico e social, uma vez que a geração solar fotovoltaica deverá em um futuro 
próximo integrar nossa matriz energética de forma mais expressiva. 
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Tipo: Poder público 
Nome do Projeto: CECON – CENTRO DE CONVENÇÕES 
Situação: Concluído – Relatório Final em fase de aprovação. 
 

 
1) Objetivos do Projeto 
 
O projeto tem por objetivo a eficientização do sistema de iluminação do Centro de Convenções 
visando gerar uma redução nos custos com energia elétrica. Está previsto a elaboração de 
estudos preliminares, elaboração do projeto, aquisição dos equipamentos, instalação e garantia 
na redução do uso de energia elétrica. 
 
2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras) 
 
O projeto contempla o Centro de Convenções localizado em Olinda – PE. O sistema de 
eficientização do CECON proporcionará uma redução no consumo de energia elétrica, além de 
uma economia na manutenção do sistema de iluminação.  
 
3) Resultados 
 

Energia Economizada 1.290,98 MWh/ano 

Demanda retirada no horário de ponta 142,73 kW 

Custo de demanda evitada R$ 468,59 kW/ano 

Custo da energia economizada R$ 218,27 /MWh 

Resolução da Aneel Nº 1885/2015 

Relação Custo Benefício  0,46 

Investimento previsto no Projeto R$ 1.051.489,17 
 
 
 
 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios 
 

 Melhora da qualidade e estabilidade do sistema elétrico. 

 Redução do consumo de energia, postergando os investimentos no sistema elétrico da 
concessionária;  

 Aplicação desse tipo de projeto no setor elétrico em outras regiões do país, sendo de 
grande interesse não somente do ponto de vista científico e tecnológico como também 
econômico e social, uma vez que a iluminação feita com LED deverá em um futuro 
próximo integrar nossa sociedade de forma mais expressiva. 
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Tipo: Poder público 
Nome do Projeto: Eficiência Energética em Prédios Públicos 
Situação: Concluído – Relatório Final em fase de aprovação. 

 
 

1) Objetivos do Projeto 
 
O projeto tem por objetivo a eficientização do sistema de iluminação e refrigeração de 7 prédios 
públicos do estado de Pernambuco visando gerar uma redução nos custos com energia 
elétrica. Está previsto a elaboração de estudos preliminares, elaboração do projeto, aquisição 
dos equipamentos, instalação e garantia na redução do uso de energia elétrica. 
 
2) Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras) 
 
O projeto contempla os seguintes prédios: ATI, ETEPAM, HSE, HR, HEMOPE, HOSPITAL DA 
AERONÁUTICA e ESCOLA SANTOS DUMONT todos eles localizados na região metropolitana 
de Recife. O sistema de eficientização dos prédios contemplados proporcionará uma redução 
no consumo de energia elétrica, além de uma economia na manutenção do sistema de 
iluminação.  
 
3) Resultados 
 

Energia Economizada 3.153,01MWh/ano 

Demanda retirada no horário de ponta 337,28 kW 

Custo de demanda evitada R$ 468,59 kW/ano 

Custo da energia economizada R$ 218,27 MWh 

Resolução da Aneel Nº 1885/2015 

Relação Custo Benefício  0,55 

Investimento previsto no Projeto R$ 3.199.385,09 
 
 
4) Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios 
 

 Melhora da qualidade e estabilidade do sistema elétrico. 

 Redução do consumo de energia, postergando os investimentos no sistema elétrico da 
concessionária;  

 Aplicação desse tipo de projeto no setor elétrico em outras regiões do país, sendo de 
grande interesse não somente do ponto de vista científico e tecnológico como também 
econômico e social, uma vez que a iluminação feita com LED deverá em um futuro 
próximo integrar nossa sociedade de forma mais expressiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 


