iii. Abrangência
Empresa

Código do Projeto

Tipologia

i. título

Data Início

Data Término
na ANEEL

ii. objetivos

Itens implementados

Municípios
Atendidos

Clientes
Beneficiados

iv. energia economizada
(MW/ano)

ix. custo da demanda
evitada - CED
(R$/kW)

x. Relação Custo
Benefício – RCB

8 - Serviços Públicos

0058 - IFSP Boituva

jun/17

abr/20

PE-00396-0093/2017

8 - Serviços Públicos

0093 - UFSM

jun/17

set/20

Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de
economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia

mai/20

O projeto de Gestão de 2018 teve como finalidade principal suportar a gestão do Programa de
Eficiência Energética na Distribuidora CPFL Paulista, possibilitando a execução de diversas atividades
inerentes à gestão do programa, conforme destaca-se na sequência:
a) Promover a divulgação dos resultados do programa, possibilitando o amplo conhecimento dos
diferentes stakeholders do seu andamento, status e resultados obtidos com os investimentos
realizados no âmbito do Programa de Eficiência Energética ANEEL;
b) Participação de colaboradores em Workshops e Eventos relacionados à área de Eficiência Energética
e à gestão dos Projetos, visando capacitar os colaboradores no acompanhamento e gestão dos projetos N/A
e programa;
c) Realização de Workshop de Chamada Pública de Projetos para detalhamento dos procedimentos e
regras do edital;
d) Realização de Workshop com Fornecedores de materiais e serviços para o esclarecimento dos
direitos e obrigações do contratante, procedimentos de compras, contratos e alinhamentos gerais;
e) Contratação de Empresa de Auditoria Contábil Independente, visando auditar os projetos de
Eficiência Energética, Planos de Gestão e Programas concluídos;

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.500.089,58

1.380.873,62

N/A

N/A

N/A

mai/20

O projeto de Gestão de 2018 teve como finalidade principal suportar a gestão do Programa de
Eficiência Energética na Distribuidora CPFL Piratininga, possibilitando a execução de diversas atividades
inerentes à gestão do programa, conforme destaca-se na sequência:
a) Promover a divulgação dos resultados do programa, possibilitando o amplo conhecimento dos
diferentes stakeholders do seu andamento, status e resultados obtidos com os investimentos
realizados no âmbito do Programa de Eficiência Energética ANEEL;
b) Participação de colaboradores em Workshops e Eventos relacionados à área de Eficiência Energética
e à gestão dos Projetos, visando capacitar os colaboradores no acompanhamento e gestão dos projetos N/A
e programa;
c) Realização de Workshop de Chamada Pública de Projetos para detalhamento dos procedimentos e
regras do edital;
d) Realização de Workshop com Fornecedores de materiais e serviços para o esclarecimento dos
direitos e obrigações do contratante, procedimentos de compras, contratos e alinhamentos gerais;
e) Contratação de Empresa de Auditoria Contábil Independente, visando auditar os projetos de
Eficiência Energética, Planos de Gestão e Programas concluídos;

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.467.350,02

1.503.605,74

N/A

N/A

N/A

mai/20

O projeto de Gestão de 2018 teve como finalidade principal suportar a gestão do Programa de
Eficiência Energética na Distribuidora CPFL Paulista, possibilitando a execução de diversas atividades
inerentes à gestão do programa, conforme destaca-se na sequência:
a) Promover a divulgação dos resultados do programa, possibilitando o amplo conhecimento dos
diferentes stakeholders do seu andamento, status e resultados obtidos com os investimentos
realizados no âmbito do Programa de Eficiência Energética ANEEL;
b) Participação de colaboradores em Workshops e Eventos relacionados à área de Eficiência Energética
e à gestão dos Projetos, visando capacitar os colaboradores no acompanhamento e gestão dos projetos N/A
e programa;
c) Realização de Workshop de Chamada Pública de Projetos para detalhamento dos procedimentos e
regras do edital;
d) Realização de Workshop com Fornecedores de materiais e serviços para o esclarecimento dos
direitos e obrigações do contratante, procedimentos de compras, contratos e alinhamentos gerais;
e) Contratação de Empresa de Auditoria Contábil Independente, visando auditar os projetos de
Eficiência Energética, Planos de Gestão e Programas concluídos;

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.423.113,64

193.385,70

N/A

N/A

N/A

mai/20

O projeto de Gestão de 2018 teve como finalidade principal suportar a gestão do Programa de
Eficiência Energética na Distribuidora RGE SUL, possibilitando a execução de diversas atividades
inerentes à gestão do programa, conforme destaca-se na sequência:
a) Promover a divulgação dos resultados do programa, possibilitando o amplo conhecimento dos
diferentes stakeholders do seu andamento, status e resultados obtidos com os investimentos
realizados no âmbito do Programa de Eficiência Energética ANEEL;
b) Participação de colaboradores em Workshops e Eventos relacionados à área de Eficiência Energética
e à gestão dos Projetos, visando capacitar os colaboradores no acompanhamento e gestão dos projetos N/A
e programa;
c) Realização de Workshop de Chamada Pública de Projetos para detalhamento dos procedimentos e
regras do edital;
d) Realização de Workshop com Fornecedores de materiais e serviços para o esclarecimento dos
direitos e obrigações do contratante, procedimentos de compras, contratos e alinhamentos gerais;
e) Contratação de Empresa de Auditoria Contábil Independente, visando auditar os projetos de
Eficiência Energética, Planos de Gestão e Programas concluídos;

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

688.747,83

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

690.946,36

324.338,95

N/A

N/A

N/A

Piratininga

RGE

RGE Sul

PG-02937-0007/2018

PG-00397-0006/2018

PG-00396-0008/2018

262 - Plano de Gestão

262 - Plano de Gestão

262 - Plano de Gestão

0007 - Plano de Gestão [Piratininga]

0006 - Plano de Gestão [RGE]

0008 - Plano de Gestão [RGE Sul]

abr/18

abr/18

abr/18

abr/18

225,23

viii. custo da energia
economizada - CEE
(R$/MWh)

PE-02937-0058/2017

0009 - Plano de Gestão [Paulista]

155,18

1

vii. investimentos
realizados (R$)

RGE Sul

262 - Plano de Gestão

1

1

vii. investimentos
previstos (R$)

Piratininga

PG-00063-0009/2018

1

Substituição de 1356 lâmpadas antigas por LED e
instalação de usina fotovoltaica de 100 kWp.

vi. impactos sociais e ambientais e
duração esperada dos benefícios

Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

Paulista

Substituição de Iluminação por LED: 876
Ar Condicionados: 19

v. demanda evitada no
horário de ponta (Kw)
24,10

Redução do Consumo de Energia e
CO2

597.639,91

548.850,43

284,17

251,52

1,24

25,03

Redução do Consumo de Energia e
CO2

988.070,18

767.708,51

293,68

448,40

0,91

1419,89,16

0006 - Plano de Gestão [Santa Cruz]

abr/18

mai/20

O projeto de Gestão de 2018 teve como finalidade principal suportar a gestão do Programa de
Eficiência Energética na Distribuidora CPFL Santa Cruz, possibilitando a execução de diversas atividades
inerentes à gestão do programa, conforme destaca-se na sequência:
a) Promover a divulgação dos resultados do programa, possibilitando o amplo conhecimento dos
diferentes stakeholders do seu andamento, status e resultados obtidos com os investimentos
realizados no âmbito do Programa de Eficiência Energética ANEEL;
b) Participação de colaboradores em Workshops e Eventos relacionados à área de Eficiência Energética
e à gestão dos Projetos, visando capacitar os colaboradores no acompanhamento e gestão dos projetos N/A
e programa;
c) Realização de Workshop de Chamada Pública de Projetos para detalhamento dos procedimentos e
regras do edital;
d) Realização de Workshop com Fornecedores de materiais e serviços para o esclarecimento dos
direitos e obrigações do contratante, procedimentos de compras, contratos e alinhamentos gerais;
e) Contratação de Empresa de Auditoria Contábil Independente, visando auditar os projetos de
Eficiência Energética, Planos de Gestão e Programas concluídos;

5 - Poder Público

0015 - Hospitais FV

mai/18

set/20

Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

4.963 lâmpadas LED e usina FV de 56 kWp de
capacidade instalada

1

1

495,66

32,18

Redução do Consumo de Energia e
CO2

625.428,37

499.849,19

289,89

452,00

0,34

5 - Poder Público

0064 - UFSCAR Sorocaba

mai/18

abr/20

Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

2.085 lâmpadas LED e usina FV de 14,07 kWp de
capacidade instalada

1

1

291,93

86,40

Redução do Consumo de Energia e
CO2

745.506,32

740.381,58

329,05

306,37

0,62

Santa Cruz

PG-00069-0006/2018

262 - Plano de Gestão

Santa Cruz

PE-00069-0015/2018

Piratininga

PE-02937-0064/2018

Paulista

Piratininga

PE-00063-0144/2018

PE-02937-0069/2018

5 - Poder Público

2 - Baixa Renda

RGE Sul

PE-00396-0105/2019

5 - Poder Público

Paulista

PE-00063-0168/2019

3 - Comércio e Serviços

0144 - UFSCAR São Carlos

mai/18

jun/20

Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de
economia de energia elétrica

2.454 lâmpadas LED e usina FV de 2,4 kWp de
capacidade instalada

1

1

810,65

186,36

Redução do Consumo de Energia e
CO2

2.054.020,77

2.033.078,27

342,73

361,37

0,61

1

492

126,17

22,94

Redução do Consumo de Energia e
CO2

1.118.415,07

417.174,87

418,38

392,54

0,75

jul/18

nov/20

Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

Implementação de 30 postes com energia solar,
entrega de 2640 LED para clientes residenciais,
substituição da 568 lâmpadas nas áreas comuns
do condomínio Pq dos Eucaliptos, troca de 2
motobombas e painel de controle e instalação de
Usina FV de 30KWp

0105 - CLARIFICANDO CPP18

jan/19

jan/20

Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de
economia de energia elétrica

Substituição e descarte de 1.923 lâmpadas

1

1

59,77

55,69

Redução do Consumo de Energia e
CO2

211.148,31

193.254,89

366,75

541,54

0,60

0168 - FUNFARME CPP18

fev/19

jul/20

Promover a eficientização em sistemas de motores, em que forem identificados potenciais de
economia através de ações de retrofit de equipamentos

Instalação de 4 motores

1

1

664,09

75,81

Redução do Consumo de Energia e
CO2

992.426,18

1.018.833,56

342,73

361,37

0,39

Substituição de Iluminação por LED: 845;
Substituição de 66 motores

0069 - CDHU SOROCABA

Paulista

PE-00063-0167/2019

4 - Industrial

fev/19

fev/20

Promover a eficientização em sistemas de iluminação, em que forem identificados potenciais de
economia através de ações de retrofit de equipamentos

1

1

595,59

67,99

Redução do Consumo de Energia e
CO2

510.867,04

233.509,19

330,93

168,99

0,34

Piratininga

PE-02937-0077/2019

3 - Comércio e Serviços

0077 - CASA CRIANÇA SANTOS CPP18 mar/19

fev/20

Promover a eficientização em sistemas de iluminação, em que forem identificados potenciais de
economia através de ações de retrofit de equipamentos

Instalação de 598 Led nas Casa da Criança de
Santos

1

1

90,52

16,41

Redução do Consumo de Energia e
CO2

302.254,47

301.719,27

534,55

715,37

0,52

Santa Cruz

PE-00069-0018/2019

263 - Iluminação Pública

0018 - PM SARAPUI CPP18

jun/20

Promover a eficientização em sistemas de iluminação, em que forem identificados potenciais de
economia através de ações de retrofit de equipamentos

224 luminárias LED

1

1

59,79

14,07

Redução do Consumo de Energia e
CO2

236.617,96

234.864,68

577,14

1008,88

0,64

1

1

393,99

73,40

Redução do Consumo de Energia e
CO2

1.294.679,25

1.330.132,27

366,75

541,54

0,72

1

1

295,09

51,50

Redução do Consumo de Energia e
CO2

487.126,61

480.029,29

366,75

541,54

0,62

0167 - BOSCH CPP18

abr/19

RGE

PE-00396-0112/2019

8 - Serviços Públicos

0112 - Eficientização SEMAE/RS

mai/19

nov/20

RGE

PE-00396-0116/2019

8 - Serviços Públicos

0116 - TRENSURB

jun/19

fev/20

Substituição de 01 bomba no sistema
de bombeamento na estação elevatória de água
Promover a eficientização em sistemas de bombas, em que forem identificados potenciais de economia bruta (EAB) e substituição de 01
através de ações de retrofit de equipamentos
bomba na estação de recalque de esgoto (ERE) do
SEMAE.
Promover a eficientização em sistemas de iluminação, em que forem identificados potenciais de
economia através de ações de retrofit de equipamentos

de bombeamento na estação elevatória de água
bruta (EAB) e substituição de 01

