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RGE Sul PE-00396-0125/2019 263 - Iluminação Pública 0125 - PM Estrela - CPP2019 25/10/2019 11/01/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência
energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2021.
Substituir o sistema de iluminação, composto por 950 luminárias de vapor de
sódio, por sistema utilizando 950 luminárias com tecnologia LED. O cliente
beneficiado se enquadra nas regras estabelecidas pela Aneel para recebimento
de recursos do PEE a fundo perdido, tendo em vista que se trata de um cliente
do Poder Público Municipal.

Eficientização com troca de 950 luminárias de vapor de sódio por 950 luminárias de
LED

Estrela/RS 1 329 60,62 Redução do consumo de energia 663.335,65 587.549,00 581,18 1.244,72 0,25

RGE Sul PE-00396-0126/2019 263 - Iluminação Pública 0126 - PM Nonoai - CPP19 25/10/2019 11/01/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência
energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2019.
Substituir parcialmente o sistema de iluminação pública existente, composto por
1423 lâmpadas vapor de sódio de 70W e 250W, por sistema utilizando 1423
lâmpadas com tecnologia LED.

Eficientização com troca de 1423 luminárias de vapor de sódio de 70W e 250W por
1423 lâmpadas com tecnologia  LED

Nonoai/RS 1 714,75 149,59 Redução do consumo de energia 1.499.000,00 1.410.912,83 553,14 1147,62 0,27

Santa Cruz PE-00069-0026/2019 263 - Iluminação Pública 0026 - IP Sarapuí II - CPP19 19/11/2019 11/01/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência
energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2019.
Substituir o sistema de iluminação pública existente, composto por 1.505
lâmpadas de vapor de sódio, por sistema utilizando 1.505 refletores com

Eficientização com troca de 1505 luminárias de vapor de sódio  por 1505 lâmpadas
com tecnologia  LED

Sarapui/SP 1 626,26 131,14 Redução do consumo de energia 1.499.000,00 1.364.979,97 577,14 1.088,88 0,31

Piratininga PE-02937-0086/2019 263 - Iluminação Pública 0086 - IP INDAIATUBA CPP19 22/10/2019 20/01/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência
energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2019.
Substituir o sistema de iluminação pública existente, composto por 384 lâmpadas
de vapor de sódio de 400W, por sistema utilizando 384 refletores com tecnologia
LED 240W 28.800 lúmens.

Eficientização com troca de 384 luminárias de vapor de sódio  por 384 lâmpadas
com tecnologia  LED

Indaiatuba/SP 1 329,32 76,03 Redução do consumo de energia 748.660,17 510.336,00 534,55 715,37 0,39

RGE Sul PE-00396-0136/2020 5 - Poder Público 0136 - BENTO GONÇALVES 27/01/2020 27/01/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência
energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2019.
Substituir 458 pontos de iluminação ineficiente por modelos de lâmpadas de LED.

Eficientização com substituição de 458 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED Bento Gonçalves/RS 1 211,43 25,65 Redução do consumo de energia 738.670,16 638.870,28 553,14 1.147,62 0,56

RGE Sul PE-00396-0127/2020 263 - Iluminação Pública 0127 - IP Carlos Barbosa - CPP19 28/01/2020 28/01/2021

Substituir parcialmente o sistema de iluminação pública existente, composto por 1227
lâmpadas vapor de sódio de 70W, 150W e 400W, por sistema utilizando 1227 lâmpadas
com tecnologia LED de 50W, 80W e 160W.

Eficientização com substituição de 1227 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED Carlos Barbosa/RS 1 198,69 37,98 Redução do consumo de energia 1.456.296,34 1.503.605,74 544,00 1.008,42 0,29

RGE Sul PE-00396-0128/2020 263 - Iluminação Pública 0128 - IP Vespasiano Correa - CPP19 28/01/2020 28/01/2021

Substituir parcialmente o sistema de iluminação pública existente, composto por 202
lâmpadas vapor de sódio de 250W e 400W, por sistema utilizando 202 lâmpadas com
tecnologia LED de 120W e 150W.

Eficientização com substituição de 202 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED Vespasiano Correia/RS 1 163,16 31,04 Redução do consumo de energia 547.153,89 323.874,79 544,00 1.008,42 0,61

RGE Sul PE-00396-0129/2020 263 - Iluminação Pública 0129 - IP Lajeado - CPP19 28/01/2020 28/01/2021

Substituir parcialmente o sistema de iluminação pública existente, composto por 710
lâmpadas vapor de sódio de 250W e 400W, por sistema utilizando 710 lâmpadas com
tecnologia LED de 120W e 150W.

Eficientização com substituição de 710 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED Lajeado/RS 1 520,48 99,02 Redução do consumo de energia 1.287.154,29 1.104.214,51 544,00 1.008,42 0,39

RGE Sul PE-00396-0130/2020 263 - Iluminação Pública 0130 - IP Arroio do Meio - CPP19 28/01/2020 28/01/2021

Substituir parcialmente o sistema de iluminação pública existente, composto por 580
lâmpadas vapor de sódio de 250W e 400W, por sistema utilizando 580 lâmpadas com
tecnologia LED de 120W e 150W.

Eficientização com substituição de 580 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED

Arroio do Meio/RS 1 406,42 77,33 Redução do consumo de energia 1.325.024,57 767.848,43 544,00 1.008,42 0,61

RGE Sul PE-00396-0131/2020 263 - Iluminação Pública 0131 - IP Muçum - CPP19 28/01/2020 28/01/2021

Substituir parcialmente o sistema de iluminação pública existente, composto por 859
lâmpadas vapor de sódio de 250W e 400W, por sistema utilizando 859 lâmpadas com
tecnologia LED de 180W, 150W E 240W.

Eficientização com substituição de 859 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED

Muçum/RS 1 365,87 69,61 Redução do consumo de energia 1.271.648,89 1.076.142,45 544,00 1.008,42 0,55

RGE Sul PE-00396-0132/2020 263 - Iluminação Pública 0132 - IP Cachoeira do Sul - CPP19 28/01/2020 28/01/2021

Substituir parcialmente o sistema de iluminação pública existente, composto por 558
lâmpadas vapor de sódio de 250W e 400W, por sistema utilizando 558 lâmpadas com
tecnologia LED de 180W e 150W.

Eficientização com substituição de 558 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED

Cachoeira do Sul/RS 1 437,80 83,30 Redução do consumo de energia 1.397.240,56 827.713,68 544,00 1.008,42 0,59

RGE Sul PE-00396-0104/2019 2 - Baixa Renda 0104 - Projeto de Baixa Renda para UTI domiciliar 19/02/2019 19/02/2021

Cumprir regras regulatórias da Aneel, realizando projetos de eficiência Energética para os
clientes de baixa renda. Instalação de 55 sistemas de GD em cliente de baixa renda que
possuem garantia de fornecimento (UTI domiciliar). Distribuir 275 lâmpadas LED em
substituição a lâmpadas ineficientes, em clientes diretamente beneficiados com o
sistema. Viabilizar a negociação dos débitos pendentes e manter os clientes adimplentes
com a redução da conta de energia elétrica.

Instalação de 55 sistemas de GD e distribuição de 275 lâmpadas com tecnologia
LED para clientes diretamente ligados ao programa.

55 125,91 2,27
Redução do consumo de
energia 595.074,00 578.263,12 515,40 886,50 0,65

RGE Sul PE-00396-0111/2019 3 - Comércio e Serviços 0111 - CARVI CPP18 19/02/2019 19/02/2021

Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 2.479 lâmpadas ineficientes
por sistema utilizando 2.479 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 18,5 kWp de
geração fotovoltaica (56 placas x 330W)

Eficientização com substituição de 2.479 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED. Instalação de 18,5 kWp de geração fotovoltaica. N/A 1 236,76 70,84 Redução do consumo de energia 671.853,85 648.709,83 366,75 541,54 0,53

Santa Cruz PE-00069-0017/2019 3 - Comércio e Serviços 0017 - SANTA CASA DE OURINHOS CPP18 25/02/2019 19/02/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética
aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2018. Substituir o sistema
iluminação convencional por 255 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de sistema
de geração de energia fotovoltaica de 12,58 kWp.

Eficientização com substituição de 255 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED. Instalação de 12,58 kWp de geração fotovoltaica.

Ourinhos 1 44,36 4,85 Redução do consumo de energia 105.409,62 105.553,28 286,89 452,00 0,72

Piratininga PE-02937-0070/2018 3 - Comércio e Serviços 0070 - HOTEL CAPOAVA CPP18 07/03/2019 19/02/2021

Iluminação: substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1.119 lâmpadas
e refletores incandescentes, dicroicas, fluorescentes tubulares e bulbo, de vapor de
mercúrio e de vapor de sódio, por sistema utilizando 11.400 lâmpadas e refletores com
tecnologia LED. Motores: substituição de 2 motores de 12,5 CV e 5 CV, por motores de
alto rendimento. Usina fotovoltaica: Instalação de 79,2 kWp de geração fotovoltaica.

Eficientização com substituição de 1.119 lâmpadas e refletores incandescentes,
dicroicas, fluorescentes tubulares,  por modelos de lâmpadas com tecnologia  LED.
Instalação de 12,5 kWp de geração fotovoltaica. Instalação de 79,2 de geração
fotovoltaica (usina).

Capoava 1 313,58 52,79 Redução do consumo de energia 931.227,27 897.382,48 406,07 302,40 0,67

Piratininga PE-02937-0071/2018 3 - Comércio e Serviços 0071 - TV ALIANCA PAULISTA CPP18 07/03/2019 19/02/2021

Iluminação: substituir o sistema de iluminação existente, composto por 24 refletores, por
sistema utilizando 24 refletores com tecnologia LED. Motores: substituição de 1 motor
de 3,68 CV, por motor de alto rendimento de 5 CV. Usina fotovoltaica: Instalação de
120,12 kWp de geração fotovoltaica.

Eficientização com substituição de 24 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED, substituição de 1 motor 5CV e instação de uma
isina fotovoltaica de 120,12 kWp. Sorocaba 1 217,89 4,76

Redução do consumo de
energia 573.097,49 549.556,10 406,07 302,4 0,65

Paulista PE-00063-0170/2019 3 - Comércio e Serviços 0170 - CLUBE SANTA FÉ CPP18 26/02/2019 26/03/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética
aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2018. Substituir o sistema de
iluminação existente, composto por 540 lâmpadas fluorescentes tubulares/compactas e
vapor metálico, por sistema utilizando 540 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de
55,5 kWp de geração fotovoltaica

Eficientização com substituição de 540 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED, instalação de 55,5 kWp de geração fotovoltaica.

N/A 1 120,06 16,53
Redução do consumo de
energia 500.393,53 495.668,62 485,37 836,93 0,72

RGE Sul PE-00396-0113/2019 5 - Poder Público 0113 - BASE AÉREA 19/02/2019 30/03/2021

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

substituição do sistema de iluminação existente por modelo LED, totalizando 6.358
lâmpadas e instalação de dois sistemas solares fotovoltaicos, de 75 e 50 KWp.

1 1 388,49 30,18 Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2901.496,84 862.088,67  366,75 541,54 0,62 

Paulista PE-00063-0161/2019 5 - Poder Público 0161 - HOSPITAL UFSCAR CPP18 27/03/2019 10/04/2021

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

Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 56 lâmpadas de vapor
de sódio por sistema utilizando 56 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 14
kWp de geração fotovoltaica. Instalação de 20 coletores solares

1 1 145,19 15,83 Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 385774,09 385.363,61 366,75 541,54 0,39

Piratininga PE-02937-0073/2019 4 - Industrial 0073 - MAHLE CPP18 29/03/2019 30/04/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética
aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2018. Substituir o sistema
iluminação convencional por 3.350 lâmpadas com tecnologia LED, instalação de 7
motores e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 145,2 kWp.

Eficientização com 3.350 lâmpadas com tecnologia LED,  instalação de 7 motores e
instalação de sistema fotovoltaico de 145,2 kWp.

1 1 488,97 51,6
Redução do consumo de
energia 1.277.398,38 1.244.678,90 329,05 306,37 0,85

Piratininga PE-02937-0079/2019 261 - Residencial 0079 - BÔNUS RESIDENCIAL  CPP18 12/04/2019 30/04/2021

Substituir o sistema de iluminação convencional por 10 lâmpadas com tecnologia LED,
instalação de 1 motor de 5CV e instalação de 15 sistemas de geração de energia
fotovoltoica com capacidade total de 81,2 kWp.

Implementação de 10 lâmpadas de LED, 1 motor de 5CV e 15 sistemas de geração
de energia. 1 1 124,77 0,09

Redução do consumo de
energia 486.528,22 463.942,69 618,38 566,82 0,75

Santa Cruz PE-00069-0016/2018 5 - Poder Público 0016 - IFSP ITAPETININGA CPP18 07/03/2019 28/05/2021

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

Substituição de 341 lâmpadas fluorescentes tubulares e vapor de sódio por
lâmpadas/luminárias com tecnologia LED, e instalação de 9,9 kWp de geração
fotovoltaica

1 1 49,19 8,59 Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2125.282,31 125.730,11 286,89 452,00 0,73

Paulista PE-00063-0162/2019 5 - Poder Público 0162 - UFSCAR CPP18 27/03/2019 08/07/2021

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

Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 11.400 lâmpadas
fluorescentes tubulares e compactas, por sistema utilizando 11.400 lâmpadas com
tecnologia LED. Instalação de 33,3 kWp de geração fotovoltaica.

1 1 510,53 67,59 Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO21.305.384,02 1.291.668,26 403,53 306,88 0,77

Paulista PE-00063-0203/2020 5 - Poder Público 0203 - CAG-HC-UNICAMP 27/04/2020 27/07/2021

Automação da central de água gelada (CAG) e central de água condensada (CAC) para
operação unificada e otimizada do sistema possibilitando a economia de energia ao
cliente

Subistinuição de 4 motores obsoletos por motores mais eficientes.

1 1 863,57 120,87 Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2968.666,06 880.075,11 345,21 176,67 0,78

Paulista PE-00063-0155/2019 5 - Poder Público 0155 - HOSPITAL NESTOR GOULART REIS CPP18 27/03/2019 30/07/2021

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

Substituição do sistema iluminação convencional por 3.175 lâmpadas com
tecnologia LED, substituição dos sistemas motrizes por 73 novos motores e
instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 79,2 kWp

1 1 852,87 123,13 Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO21.492.280,47 1.484.851,46 403,53 306,88 0,76

Paulista PE-00063-0169/2019 3 - Comércio e Serviços 0169 - TV RIO PRETO CPP18 29/03/2019 30/07/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética
aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2018. Substituir o sistema
iluminação convencional por 20 luminárias com tecnologia LED, instalação de 1 motor
de 5CV e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 108 kWp.

Eficientização com substituição de 20 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED, substituição de 1 motor 5CV e instação de uma
isina fotovoltaica de 108 kWp.

São José do Rio Preto 1 193,98 3,98
Redução do consumo de
energia 578.004,17 569.551,30 342,73 361,37 0,75

Paulista PE-00063-0222/2020 263 - Iluminação Pública 0222 - IP LED PAULISTA-I 28/08/2020 27/08/2021

Aprovar a contratação do projeto de Eficiência Energética para substituição de 1.820
pontos de iluminação pública por LED nos municípios de Barra Bonita, Cafelândia e
Igaraçu do Tietê, desenvolvido em cumprimento ao manual do Programa de Eficiência
Energética da ANEEL e a obrigação regulatória de investimento da CPFL Santa Cruz.
Aprovar a doação dos equipamentos instalados no cliente ao final do projeto, por se
tratar de órgão municipal.

Eficientização com substituição de 1.820 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED

Barra Bonita, Cafelândia
e Igaraçu do Tietê 1 689,59 136,67 Redução do consumo de energia 1.591.312,38 1.483.793,66 550,31 1.086,69 0,41

Paulista PE-00063-0185/2019 3 - Comércio e Serviços 0185 - PIO XII PRINCIPAL - CPP19 06/12/2019 31/08/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética
aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2019. Substituir o sistema de
iluminação existente, composto por 1.500 lâmpadas fluorescentes tubulares, por sistema
utilizando 1.500 lâmpadas com tecnologia LED. Substituição de 2 Chillers, de 120 TR e
100 TR, por 2 equipamentos novos de 155 TR mais eficientes.

Eficientização com substituição de 1.500 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED, substituição de 2 chillers de 120Tr e 100TR, por 2
equipamentos novos de 155T mais eficientes

Barretos 1 879,15 154,92
Redução do consumo de
energia 1.491.792,62 1.484.896,53 361,87 394,52 0,49

RGE Sul PE-00396-0157/2020 263 - Iluminação Pública 0157 - IP Santo Ângelo 31/08/2020 31/08/2021

Substituir parcialmente o sistema de iluminação pública existente, composto por 1162
lâmpadas vapor de sódio de 150W e 250W, por sistema utilizando 1.162 lâmpadas com
tecnologia LED.

Eficientização com substituição de 1162 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED

Santo Angelo 1 687,48 146,50
Redução do consumo de
energia 1.482.347,93 1.441.353,91 581,18 1.244,71 0,44

RGE Sul PE-00396-0147/2020 263 - Iluminação Pública 0147 - IP Farroupilha 24/04/2020 08/10/2021

Substituir parcialmente o sistema de iluminação pública existente, composto por 712
lâmpadas vapor de sódio de 150W, 250W e 400W, por sistema utilizando 712 lâmpadas
com tecnologia LED.

Eficientização com substituição de 712 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED

Farroupilha 1 412,16 87,83
Redução do consumo de
energia 1.244.669,26 1.241.306,74 553,14 1.147,62 0,31



Uso Interno CPFL#

Paulista PE-00063-0152/2018 261 - Residencial 0152 - Bônus FV Condomínios 13/06/2018 05/11/2021

Cumprir metas regulatórias de investimento nas 2 maiores classes de consumo, por meio
de projeto de efeiência energética na tipologia Residencial na área de concessão da CPFL
Paulista, em cooperação com a CPFL Eficiência, oferecendo bônus para 70 condomínios
residenciais adiquirirem sistemas de geração fotovoltaica de 10 kWp, além da
substituição de 10 lâmpadas convencionais por lâmpadas com tecnologia LED.

Implementação de bônus para 70 condomínios residenciais adquirirem sistemas de
eração fotovoltaica de 10 kWp, além da substituição de 10 lâmpadas convencionais
por lâmadas de LED.

1 175 1.49,88 2,41
Redução do consumo de
energia 2.936.702,00 2.726.230,03 551,43 612,78 0,67

RGE Sul PE-00396-0134/2019 3 - Comércio e Serviços 0134 - UCS-CVALE - CPP19 04/12/2019 03/12/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética
aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2019. Substituir o sistema de
iluminação existente composto de 520 pontos de iluminação ineficiente totalizando a
substituição de 931 lâmpadas por modelos a LED de diversas potências juntamente com
a instalação de um sistema de GD de 85kWp.

Eficientização com substituição de 1520 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED de diversas potencias, juntamente com a instalação
de um sistema de GD de 85kWp.

Caxias do Sul 1 165,03 15,28
Redução do consumo de
energia 553.424,45 504.234,92 360,33 510,4 0,74

Paulista PE-00063-0184/2020 8 - Serviços Públicos 0184 - SAE IGARAÇU DO TIÊTE 01/04/2020 10/12/2021

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

Instalação de micro geração de energia solar fotovoltaica
Substituição de 7 motobombas por modelos novos
Substituição de 770 lâmpadas eficientes utilizando tecnologia LED 1 1 359,97 38,09

Redução do Consumo de
Energia Elétrica e CO2 880.980,96 822.755,48 361,87 394,52 0,65

Paulista PE-00063-0199/2020 5 - Poder Público 0199 - CAG-HC-RIBEIRÃO 27/04/2020 10/12/2021

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

 Instalação de usinas fotovoltaicas e substituição de lâmpadas ineficientes por
modelos LED para proporcionar redução do consumo de energia nesses clientes.

1 3 1507,19 -5,3 Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO21.496.331,54 1.395.773,17 361,87 394,52 0,69

RGE Sul PE-00396-0159/2020 3 - Comércio e Serviços 0159 - UNISINOS CPP20 14/12/2020 10/12/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética
aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de
iluminação existente, composto por 6.325 lâmpadas fluorescentes tubulares e vapor de
sódio, por sistema utilizando 6.325 lâmpadas com tecnologia LED.

Eficientização com substituição de 6.325 lâmpadas fluorescentes tubulares e vapor
de sódio  por 6.325 lâmpadas com tecnologia  LED.

Porto Alegre 1 898,64 198,97
Redução do consumo de
energia 1.015.000,00 951.350,32 368,9 567,36 0,75

RGE Sul PE-00396-0160/2020 263 - Iluminação Pública 0160 - IP Cerro Largo 14/12/2020 10/12/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética
aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de
iluminação pública existente, composto por 883 lâmpadas de vapor de sódio, por
sistema utilizando 883 lâmpadas com tecnologia LED.

Eficientização com substituição de 883 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED

Cerro Largo 1 384,17 84,35
Redução do consumo de
energia 789.526,26 748.642,98 581,18 1244,72 0,27

Santa Cruz PE-00069-0031/2020 263 - Iluminação Pública 0031 - IP Jacarezinho 18/12/2020 10/12/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética
aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de
iluminação existente, composto por 233 lâmpadas de vapor de sódio, por sistema
utilizando 233 lâmpadas com tecnologia LED.

Eficientização com substituição de 233 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED

Jacarezinho 1 194,83 42,78
Redução do consumo de
energia 259.352,20 245.840,53 570,34 1.26,82 0,21

Paulista CAMPANHA ABRADEE 998 - Campanha Abradee CAMPANHA ABRADEE 2021 [Paulista]

02/08/2021 14/12/2021

A CPFL Paulista, atendeu a campanha é obrigatória para todas as distribuidoras de
energia elétrica que têm obrigação de investir no Programa de Eficiência Energética
Regulado Pela
ANEEL – PEE, de acordo com a Lei nº 9.991/2000; objetivando melhor resultado para o
consumo consciente, admitindo-se também a utilização de elementos regionais, hábitos
eperfis de consumo específicos, inclusive atividades econômicas congêneres; Visando
otimizar os recursos do PEE, as distribuidoras de energia elétrica
deverão realizar uma única Campanha de forma cooperada, sob organização da
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). O custeio das
despesas do projeto deverá ser rateado entre as distribuidoras que participarem da
realização da Campanha, de forma proporcional à Receita Operacional Líquida (ROL) de
2020; Deverão ser realizadas avaliações periódicas no decorrer da Campanha a fim de a
ANEEL aferir os resultados e eventuais aprimoramentos e ajustes. A campanha deve ser
harmonizada com demais iniciativas promovidas pela Secretaria Especial de
Comunicação Social, com o monitoramento pela Assessoria de Comunicação –
ASCOM/AID-ANEEL;

N/A

Cidades abrangidas pela
concessionária N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Piratininga CAMPANHA ABRADEE 998 - Campanha Abradee CAMPANHA ABRADEE 2021 [Piratininga]

02/08/2021 14/12/2021

A CPFL Piratininga, atendeu a campanha é obrigatória para todas as distribuidoras de
energia elétrica que têm obrigação de investir no Programa de Eficiência Energética
Regulado Pela
ANEEL – PEE, de acordo com a Lei nº 9.991/2000; objetivando melhor resultado para o
consumo consciente, admitindo-se também a utilização de elementos regionais, hábitos
eperfis de consumo específicos, inclusive atividades econômicas congêneres; Visando
otimizar os recursos do PEE, as distribuidoras de energia elétrica
deverão realizar uma única Campanha de forma cooperada, sob organização da
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). O custeio das
despesas do projeto deverá ser rateado entre as distribuidoras que participarem da
realização da Campanha, de forma proporcional à Receita Operacional Líquida (ROL) de
2020; Deverão ser realizadas avaliações periódicas no decorrer da Campanha a fim de a
ANEEL aferir os resultados e eventuais aprimoramentos e ajustes. A campanha deve ser
harmonizada com demais iniciativas promovidas pela Secretaria Especial de
Comunicação Social, com o monitoramento pela Assessoria de Comunicação –
ASCOM/AID-ANEEL;

N/A

Cidades abrangidas pela
concessionária N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Santa Cruz CAMPANHA ABRADEE 998 - Campanha Abradee CAMPANHA ABRADEE 2021 [Santa Cruz] 02/08/2021

14/12/2021

A CPFL Santa Cruz, atendeu a campanha é obrigatória para todas as distribuidoras de
energia elétrica que têm obrigação de investir no Programa de Eficiência Energética
Regulado Pela
ANEEL – PEE, de acordo com a Lei nº 9.991/2000; objetivando melhor resultado para o
consumo consciente, admitindo-se também a utilização de elementos regionais, hábitos
eperfis de consumo específicos, inclusive atividades econômicas congêneres; Visando
otimizar os recursos do PEE, as distribuidoras de energia elétrica
deverão realizar uma única Campanha de forma cooperada, sob organização da
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). O custeio das
despesas do projeto deverá ser rateado entre as distribuidoras que participarem da
realização da Campanha, de forma proporcional à Receita Operacional Líquida (ROL) de
2020; Deverão ser realizadas avaliações periódicas no decorrer da Campanha a fim de a
ANEEL aferir os resultados e eventuais aprimoramentos e ajustes. A campanha deve ser
harmonizada com demais iniciativas promovidas pela Secretaria Especial de
Comunicação Social, com o monitoramento pela Assessoria de Comunicação –
ASCOM/AID-ANEEL;

N/A

Cidades abrangidas pela
concessionária N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RGE Sul CAMPANHA ABRADEE 998 - Campanha Abradee CAMPANHA ABRADEE 2021 [RGE] 02/08/2021

14/12/2021

A RGE Sul, atendeu a campanha é obrigatória para todas as distribuidoras de energia
elétrica que têm obrigação de investir no Programa de Eficiência Energética Regulado
Pela
ANEEL – PEE, de acordo com a Lei nº 9.991/2000; objetivando melhor resultado para o
consumo consciente, admitindo-se também a utilização de elementos regionais, hábitos
eperfis de consumo específicos, inclusive atividades econômicas congêneres; Visando
otimizar os recursos do PEE, as distribuidoras de energia elétrica
deverão realizar uma única Campanha de forma cooperada, sob organização da
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). O custeio das
despesas do projeto deverá ser rateado entre as distribuidoras que participarem da
realização da Campanha, de forma proporcional à Receita Operacional Líquida (ROL) de
2020; Deverão ser realizadas avaliações periódicas no decorrer da Campanha a fim de a
ANEEL aferir os resultados e eventuais aprimoramentos e ajustes. A campanha deve ser
harmonizada com demais iniciativas promovidas pela Secretaria Especial de
Comunicação Social, com o monitoramento pela Assessoria de Comunicação –
ASCOM/AID-ANEEL;

N/A

Cidades abrangidas pela
concessionária N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Santa Cruz PE-00069-0022/2019 3 - Comércio e Serviços 0022 - PH SANTA CRUZ-I 21/10/2019 20/12/2021

Apeovar a contartação do porjeto de EE fotovoltaico para execução nos Hospitais dos
municípios de Casa Branca, Santa Cruz do Rio Pardo e Chavantes, e iluminação com LED,
desenvolvido em cumprimento ao manual do programa de EE da Aneel e a obrigação
regulatória de investimento da CPFL Sta Cruz.

Eficientização com substituição de 200 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED, instalação de 152,2 kWp de geração fotovoltaica
em 3 hospitais.

Casa Branca, Chavantes 1 317,57 0,00
Redução do consumo de
energia 975.825,00 824.188,95 321,25 497,39 0,88



Uso Interno CPFL#

Paulista PE-00063-0220/2020 263 - Iluminação Pública 0220 - São Carlos e Dobrada 24/08/2020 27/12/2021

Melhoria dos sistemas de iluminação pública com substituição de modelos ineficientes
de lâmpadas por modelos LED e logística reversa de lâmpadas, totalizando 11.369.
Ganhos de imagem por redução de grande parte do consumo de energia dos hospitais
beneficiados, expansão de fonte de energia GD, grande auxílio e investimento da
distribuidora em clientes com recursos escassos e que beneficiam a toda a população
lâmpadas.

Eficientização com substituição de 11.369 pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED

São Carlos 1 5.613,83 1.112,58
Eficientização e Redução do
consumo de energia 9.433.189,58 8.881.032,75 550,31 1.086,69 0,30

Santa Cruz PE-00069-0030/2020 263 - Iluminação Pública 0030 - IP Guareí CPP20 04/01/2021 29/12/2021

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética
aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de
iluminação existente, composto por 292 lâmpadas vapor de sódio, por sistema utilizando
292 luminárias com tecnologia LED.

Eficientização com substituição de 292  pontos de iluminação  por modelos de
lâmpadas com tecnologia  LED

Guareí 1 152,87 33,57
Redução do consumo de
energia 300.000,00 284.656,26 570,34 1.026,82 0,30


