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Paulista PE-00063-0173/2018 10 - Educacional 0173 - CPFL nas Escolas - Energia em Jogo dez/18 out/22

Capacitar os professores de escolas públicas e/ou privadas da área de concessão da CPFL Paulista sobre EE,
consumo direto e indireto, questões ambientais ligadas aos processos de geração, distribuição e consumo de
energia elétrica, segurança no uso de energia elétrica, entre outros. Os professores serão formados como
mutiplicadores dos conceitos apresentados e levarão o conteúdo aos seus respectivos alunos. Desenvolver ações
educativas complementares buscando promover a sensibilização da comunidade escolar para o uso eficiente e
seguro da energia elétrica contribuindo para mudanças de hábitos e comportamentos. Envolver professores e
alunos do ensino fundamental de forma direta, as famílias e comunidades do entorno de forma indireta,
modificando o olhar para as questões relacionadas ao consumo de energia. Proporcionar experiência presencial e
interativa aos alunos, através de atividades complementares desenvolvidas na Carreta "CPFL nas Escolas" nos
temas acima relacionados

 Capacitação de professores e alunos sobre o tema de eficiência energética.
Area de
atuação

31000 N/A N/A
Conscientização do Uso Consciente de

Energia Elétrica
                3.485.956,00 N/A N/A N/A

Santa Cruz PE-00069-0020/2018 10 - Educacional 0020 - CPFL nas Escolas - Energia em Jogo dez/18 out/22

Capacitar os professores de escolas públicas e/ou privadas da área de concessão da CPFL Santa Cruz sobre EE,
consumo direto e indireto, questões ambientais ligadas aos processos de geração, distribuição e consumo de
energia elétrica, segurança no uso de energia elétrica, entre outros. Os professores serão formados como
mutiplicadores dos conceitos apresentados e levarão o conteúdo aos seus respectivos alunos. Desenvolver ações
educativas complementares buscando promover a sensibilização da comunidade escolar para o uso eficiente e
seguro da energia elétrica contribuindo para mudanças de hábitos e comportamentos. Envolver professores e
alunos do ensino fundamental de forma direta, as famílias e comunidades do entorno de forma indireta,
modificando o olhar para as questões relacionadas ao consumo de energia. Proporcionar experiência presencial e
interativa aos alunos, através de atividades complementares desenvolvidas na Carreta "CPFL nas Escolas" nos
temas acima relacionados

 Capacitação de professores e alunos sobre o tema de eficiência energética.
Area de
atuação

10300 N/A N/A
Conscientização do Uso Consciente de

Energia Elétrica
                1.969.648,00 N/A N/A N/A

Paulista PE-00063-0200/2020 8 - Serviços Públicos 0200 - IP LED Araçatuba abr/20 mar/22
Promover a eficientização em sistemas de iluminação, em que forem identificados potenciais de economia através
de ações de retrofit de equipamentos

Substituir o sistema de iluminação existente por sistema com tecnologia LED. Instalação de  de geração fotovoltaica. 1 1 3.581,90 709,88
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                8.288.087,48 494,42 566,82 0,41

Piratininga PE-02937-0083/2019 5 - Poder Público 0083- PRÉDIOS PÚBLICOS 2019 out/19 fev/22
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 da iluminação existente parcial nos 6 prédios, composto por 5.288 lâmpadas fluorescentes tubulares/bulbo,
halenogenas, mista e vapor de mercúrio por sistema 5.288 lâmpadas com tecnologia LED e a instalação de 170 kWp de
geração fotovoltaica distribuídas nos prédios envolvidos.

5 6 445,01 26,78
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.399.863,42 403.53 306.88 0,77

Paulista PE-00063-0156/2019 3 - Comércio e Serviços 0156 - PIO XII BARRETOS CPP18 fev/19 jul/22
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 6.040 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de sistema de
geração de energia fotovoltaica de 234,6 kWp

1 1 2.381,00 0,73
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.996.235,85 342,73 361,37 0,66

Paulista PE-00063-0157/2019 3 - Comércio e Serviços 0157 - PIO XII BARRETOS INFANTIL CPP18 fev/19 ago/22
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 3.040 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de sistema de
geração de energia fotovoltaica de 226,8 kWp

1 1 2.381,00 0,73
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.703.912,45 342,73 361,37 0,67

Paulista PE-00063-0176/2019 2 - Baixa Renda 0176 - Baixa Renda Paulista 2019-2020 ago/19 set/22
Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

Esta previsto no  projeto a substituição de 120.000 Lampadas par aLED, Regularização de 2.200 clandestinos, intalação de
9.600 aquecedores solares , treinamento e orientações a  população. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes
substituídos serão descartados.

Area de
atuação

9600 9.094,05 3.640,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
             38.391.240,56 360,33 510,40 0,79

Piratininga PE-02937-0078/2019 2 - Baixa Renda 0078 - Baixa Renda Piratininga 2019-2020 ago/19 set/22
Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

Esta previsto no  projeto a substituição de 35.000 Lampadas par aLED, Regularização de 1.100 clandestinos, intalação de
5.200 aquecedores solares, instalação de 496 trocadores de calor, treinamento e orientações a  população. Ao final do
projeto, os equipamentos ineficientes substituídos serão descartados.

Area de
Atuação

13725 4.420,60 3.429,88
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
             20.850.515,30 524,86 1028,71 0,53

Santa Cruz PE-00069-0021/2019 2 - Baixa Renda 0021 - Baixa Renda Santa Cruz 2019-2020 ago/19 set/22
Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

Esta previsto no  projeto a substituição de 12.000 Lampadas para LED, Regularização de 200 clandestinos, intalação de
1.200 aquecedores solares, treinamento e orientações a  população. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes
substituídos serão descartados.

Area de
Atuação

24 169,73 26,17
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                4.494.242,55 351,83 124,75 0,61

Paulista PE-00063-0190/2019 5 - Poder Público 0190 - UFSCAR NORTE - CPP19 dez/19 mar/22
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 15.000 lâmpadas fluorescentes tubulares, por sistema
utilizando 15.000 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de 71,78 KWp de geração fotovoltaica.

1 1 1.091,62 193,75
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.327.042,44 361.87 394.52 0,44

Paulista PE-00063-0158/2019 3 - Comércio e Serviços 0158 - TV BAURU CPP18 mar/19 mar/22
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 24 luminárias com tecnologia LED, 1 motor de 5CV e instalação de
sistema de geração de energia fotovoltaica de 341,22 kWp

1 1 590,38 0,73
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.779.100,95 342,73 361,37 0,71

Paulista PE-00063-0151/2018 5 - Poder Público 0151 - Hospitais FV jun/18 nov/22
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 5 sistemas Fotovoltaico  e substituição de 9540 lamadas obsoletas por LED
4 5 1.238,04 0,00

Redução do Consumo de Energia Elétrica
e CO2

                2.559.828,15 342,73 361,37 0,70

Paulista PE-00063-0180/2019 261 - Residencial 0180 - Bônus Refrigeração Inverter dez/19 nov/22
Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores
ineficientes por refrigeradores eficientes

Esta previsto no  projeto a substituição de 8.200 refrigeradores e doação de 40.000 lampadas LED
Area de
atuação

8200 3.717,90 637,50
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                9.651.261,76 3392,76 600,38 0,64

Santa Cruz PE-00069-0023/2019 261 - Residencial 0023 - Bônus Refrigeração Inverter dez/19 nov/22
Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores
ineficientes por refrigeradores eficientes

Esta previsto no  projeto a substituição de 2.000 refrigeradores e doação de 10.000 lampadas LED 1 1 874,80 150,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                2.304.550,62 280,62 401,27 0,57

RGE PE-00397-0045/2018 5 - Poder Público 0045 - Hospitais FV [RGE] jun/18 ago/23
Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

GD em 7 hospitais e 26.015 LEDs
Area de
atuação

 120  2473.14 83.10 
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                3.999.213,93  332.64  559.40 0.79 

Paulista PE-00063-0219/2020 2 - Baixa Renda 0219 - Regularização Vila Soma Sumaré ago/20 out/22
Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

Esta previsto no  projeto a substituição de 45.000 lampadas 1 10000 880,38 393,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                5.739.380,00 520,84 962,77 0,79

RGE Sul PE-00396-0103/2018 5 - Poder Público 0103 - Hospitais FV jun/18 mar/23
Reduzir o desperdício de energia elétrica nos hospitais, por meio de implementação de projeto de eficiência
energética.

Substituição de 29995 lâmpadas e 400 kwp de geração fotovoltaica. 7  7 1608,10  65,58
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                3.999.643,38  366,75 541,54 0,79 

RGE PE-00396-0143/2020 2 - Baixa Renda 0143 - Baixa Renda 2020 jan/20 abr/22
Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

1000 regularizações;  50.000 LEDs; 2.500 Trocadores de Calor; 600 Coletores Solares; 40 eventos de Ações Sociais em
locais públicos; 160 refrigeradores modelo Inverter

Area de
atuação

16.760  2699.38 1033.43 
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
             11.789.466,22  524.86 1028.71  0.75

Piratininga PE-02937-0081/2019 261 - Residencial 0081 - BÔNUS GELADEIRA [PIRATININGA] out/19 jan/23
Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores
ineficientes por refrigeradores eficientes

Esta previsto no  projeto a substituição de 4.000 refrigeradores e doação de 20.000 lampadas LED
Area de
atuação

4000 1.749,60 300,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                4.504.096,36 494,42 566,82 0,80

RGE PE-00396-0117/2019 5 - Poder Público 0117 - PH-RGE-I out/19 nov/23
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 externa das instalações do cliente composto por 12.000 lâmpadas fluorescentes
por lâmpadas com tecnologia LED

23 23 2.316,51 34,95
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                8.032.885,17 331,57 355,92 0,39

Paulista PE-00063-0193/2019 261 - Residencial 0193 - Bônus FV Dinamica - CPP19 nov/19 jul/22
Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores
ineficientes por refrigeradores eficientes

Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 595 lâmpadas LFC e Tubular, por sistema utilizando 595
lâmpadas com tecnologia LED, e instalação de 119 sistemas de geração de energia fotovoltaica com capacidade total de
452,2 kWp

Area de
atuação

119 662,06 0,56
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.493.974,63 662,06 0,56 0,40

Piratininga PE-02937-0068/2018 5 - Poder Público 0068 - Hospitais FV jun/18 jul/22
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 13.010 lâmpadas convencionais por lâmpadas LED. Instalação de 3 usinas fotovoltaicas com capacidade
de 279,6 kWp.

3 3 1.494,33 557,51
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                2.348.563,16 329,05 306,37 0,80

RGE PE-00396-0118/2019 261 - Residencial 0118 - Bônus Refrigerador Inverter RGE nov/19 jan/23
Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores
ineficientes por refrigeradores eficientes

Esta previsto no  projeto a substituição de 8.500 refrigeradores e doação de 42.500 lampadas LED
Area de
atuação

11000 3.717,90 637,50
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                9.508.149,27 331,57 355,92 0,37

Paulista PE-00063-0198/2020 2 - Baixa Renda 0198 - Baixa Renda CDHU abr/20 abr/22
Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

Substituição de lâmpadas incandescentes por LEDs. Reduzir o consumo de energia elétrica em instalações em clientes de
baixo poder aquisitivo por meio de implementação de ações de eficiência energética com instalações de sistema de
aquecimento solar e de trocadores de calor destinado à uso de banho, adequação de entrada de energia elétrica e
realização de atividades educacionais

4 7500 790,23 245,30
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.496.852,60 496,73 877,75 0,37

Piratininga PE-02937-0093/2020 2 - Baixa Renda 0093 - Baixa Renda CDHU abr/20 abr/22
Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

Substituição de lâmpadas incandescentes por LEDs. Reduzir o consumo de energia elétrica em instalações em clientes de
baixo poder aquisitivo por meio de implementação de ações de eficiência energética com instalações de sistema de
aquecimento solar e de trocadores de calor destinado à uso de banho, adequação de entrada de energia elétrica e
realização de atividades educacionais

6 2200 215,12 66,51
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                   784.882,55 468,39 860,05 0,72

RGE PE-00396-0148/2020 2 - Baixa Renda 0148 - Condomínios Eficientes RGE mai/20 jun/22
Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

Substituição de Motores
Substiruição de Chuveiros com Trocador de calor
Substituição de lampadasâmpadas

2 1400 736,63 274,30
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                2.171.854,13 524,86 1028,71 0,48

RGE PE-00396-0137/2019 3 - Comércio e Serviços 0137 - Colégio Maria Auxiliadora - CPP19 dez/19 abr/22
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 2.113 pontos de iluminação ineficientes totalizando a substituição de 2.772 lâmpadas ineficientes de
diversas potências por modelos a LED. Adicionalmente serão instalados cinco sistemas de GD totalizando de 230,31kWp

1 1 465,92 17,46
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.495.996,99 360,33 510,40 0,72

RGE PE-00396-0138/2019 3 - Comércio e Serviços 0138 - NOTRE DAME- CPP19 dez/19 abr/22
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 1.071 pontos de iluminação ineficientes totalizando a substituição de 1.329 lâmpadas ineficientes de
diversas potências por modelos a LED. Adicionalmente serão instalados cinco sistemas de GD totalizando de 86,45kWp

1 1 162,54 3,84
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                   744.625,43 524,86 1028,71 0,70

RGE PE-00396-0139/2019 3 - Comércio e Serviços 0139 - ASS EVANGÉLICA - CPP19 dez/19 abr/22
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 859 pontos de iluminação ineficientes totalizando a substituição de 1.515 lâmpadas ineficientes de
diversas potências por modelos a LED. Adicionalmente será instalado um sistema de GD de 75,9kWp

1 1 174,24 13,97
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                   638.126,26 360,33 510,40 0,86

RGE PE-00396-0140/2019 3 - Comércio e Serviços 0140 - NOSSA SENHORA DE LURDES - CPP19 dez/19 abr/22
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 461 pontos de iluminação ineficientes totalizando a substituição de 747 lâmpadas ineficientes de diversas
potências por modelos a LED. Adicionalmente serão instalados dois sistemas de GD totalizando 73,3kWp

1 1 134,13 2,34
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                   598.840,23 553,14 1147,62 0,68

RGE PE-00396-0114/2019 5 - Poder Público 0114 - Prédios Públicos II jun/19 jun/22
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 10.500 lâmpadas fluorescentes tubulares e vapor de sódio por lâmpadas/luminárias com tecnologia LED,
e instalação de 135 kWp de geração fotovoltaica

3 3 784,75 35,67
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.226.354,58  366,75 541,54 0,57 

Piratininga PE-02937-0080/2019 5 - Poder Público 0080 - PH-PIRATININGA-I out/19 mai/22
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 externa das instalações do cliente composto por 2.061 lâmpadas fluorescentes
por lâmpadas com tecnologia LED, e instalação de 1.069,4 kWp de geração fotovoltaica

3 3 1.545,86 4,95
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                6.029.021,83 403,53 306,88 0,81

Paulista PE-00063-0177/2019 3 - Comércio e Serviços 0177 - PH-PAULISTA-I out/19 mai/22
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 iluminação convencional por 927 luminárias com tecnologia LED e instalação de sistema de geração
de energia fotovoltaica de 321,6 kWp

3 3 606,40 6,25
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.853.856,90 361,87 394,52 0,73

Piratininga PE-02937-0091/2019 261 - Residencial 0091 - BÔNUS FV PIRA CPP19 out/19 ago/22
Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores
ineficientes por refrigeradores eficientes

Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 5 lâmpadas fluorescentes por sistema utilizando lâmpadas
com tecnologia LED, totalizando 170 novas lâmpadas LED e instalação de 34 sistemas de geração de energia fotovoltaica
cada uma com capacidade de 3,8 kWp, totalizando 129,2 kWp.

Area de
atuação

34 189,09 0,16
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                   432.158,46 494,42 566,82 0,41

Paulista PE-00063-0196/2019 5 - Poder Público 0196 - HOSPITAL NESTOR CPP19 out/19 mai/22
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 2.930 lâmpadas fluorescentes tubulares, por sistema
utilizando 2.930 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de sistema fotovoltaico de 214,40 kWp no telhado da
instalação do cliente

1 1 1.062,00 101,96
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.499.000,00 361,87 394,52 0,43

Paulista PE-00063-0179/2019 3 - Comércio e Serviços 0179 - PH-PAULISTA-II out/19 fev/24
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 7.000 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de sistema de
geração de energia fotovoltaica de 870 kWp

6 8 1.415,71 0,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                5.222.967,50 361,87 394,52 0,90

Paulista PE-00063-0182/2019 3 - Comércio e Serviços 0182 - PH-PAULISTA-III out/19 mar/24
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 14.500 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de sistema de
geração de energia fotovoltaica de 1.535 kWp

9 9 4.408,43 206,33
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
             12.726.460,47 361,87 394,52 0,56

Paulista PE-00063-0183/2019 3 - Comércio e Serviços 0183 - PH-PAULISTA-IV out/19 mai/24
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 5.900 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de sistema de
geração de energia fotovoltaica de 836 kWp

8 8 1.693,40 35,13
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                5.248.940,85 361,87 394,52 0,76

Piratininga PE-02937-0085/2019 5 - Poder Público 0085 - PH-PIRATININGA-II out/19 mai/24
Promover a eficientização em sistemas de iluminação, em que forem identificados potenciais de economia através
de ações de retrofit de equipamentos

Substituição do sistema de iluminação externa das instalações do cliente composto por 14.500 lâmpadas fluorescentes
por lâmpadas com tecnologia LED

8 8 4.581,01 77,33
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
             16.019.376,85 403,53 306,88 0,76

jun/22 PE-00396-0120/2019 3 - Comércio e Serviços 0120 - Martin Luther - CPP19 out/19 jun/22
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 996 lâmpadas fluorescentes tubulares e bulbo, por sistema
utilizando 996 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 90,45 kWp de geração fotovoltaica.

1 1 102,94 14,04
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                   688.370,22 544,00 1008,,42 0,58

RGE PE-00396-0124/2019 3 - Comércio e Serviços 0124 - Antonio Vieira - CPP19 out/19 jan/23
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 4150 lâmpadas fluorescentes tubulares e vapor de sódio, por
sistema utilizando 4150 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 154,10 kWp de geração fotovoltaica.

1 1 725,65 119,73
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.499.000,00 366,75 541,54 0,47

Paulista PE-00063-0178/2019 10 - Educacional 0178 - Labtec 2019 set/19 abr/22
Gerar um portfólio de projeto de eficiência energética desenvolvidos pelos participantes, com base na instalação
onde atuam. Formar uma cultura em conservação e uso racional de energia nas empresas e instituições dos
diversos setores da economia que consomem energia 

N/A 1 180 N/A N/A
Conscientização do Uso Consciente de

Energia Elétrica
                   366.194,00 N/A N/A N/A

Piratininga PE-02937-0082/2019 4 - Industrial 0082 - BÔNUS MOTORES [PIRATININGA] out/19 out/22
Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de motores de clientes industriais e comerciais, com
potenciais de economia de energia elétrica

Esta previsto no  projeto a substituição de 692 motores proporcionando uma economia estimada de 1.407MWh/ano e
uma redução de demanda na ponta de 512kW. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes substituídos serão
descartados

1 1 1.436,71 110,86
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                2.755.750,71 386,57 168,36 0,37

RGE PE-00396-0119/2019 4 - Industrial 0119 - BÔNUS MOTORES [RGE] dez/19 dez/22
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

Esta previsto no  projeto a substituição de 706 motores proporcionando uma economia estimada de 1.436MWh/ano e
uma redução de demanda na ponta de 512kW. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes substituídos serão
descartados

1 1 1.403,70 108,31
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.699.023,00 351,83 124,75 0,61

Paulista PE-00063-0181/2019 4 - Industrial 0181 - BÔNUS MOTORES [PAULISTA] dez/19 dez/22
Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de motores de clientes industriais e comerciais, com
potenciais de economia de energia elétrica

Esta previsto no  projeto a substituição de 1522 motores proporcionando uma economia estimada de 3.095MWh/ano e
uma redução de demanda na ponta de 512kW. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes substituídos serão
descartados

1 1 3.092,55 238,62
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                3.839.387,16 386,57 168,36 0,42

Santa Cruz PE-00069-0024/2019 4 - Industrial 0024 - BÔNUS MOTORES [SANTA CRUZ] dez/19 dez/22
Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de motores de clientes industriais e comerciais, com
potenciais de economia de energia elétrica

Esta previsto no  projeto a substituição de 350 motores proporcionando uma economia estimada de 712MWh/ano e
uma redução de demanda na ponta de 512kW. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes substituídos serão
descartados

1 1 715,42 55,20
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                   892.631,89 276,64 121,64 0,51

Paulista PE-00063-0218/2020 5 - Poder Público 0218 - ESALQ_USP ago/20 abr/22
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

implementação de Sistema de Geração Fotovoltaica e substituição do sistema de iluminação para LED.
Substituição de 2.350 lâmpadas fluorescentes

1 3 283,88 0,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                   807.218,51 372,38 434,96 0,86

Paulista PE-00063-0186/2019 3 - Comércio e Serviços 0186 - PIO XII IVETE - CPP19 dez/19 mai/23
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 5.663 lâmpadas fluorescentes tubulares e bulbo, por sistema
utilizando 5.663 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de um sistema de geração fotovoltaica de 108,8 kWp.

1 1 682,83 60,65
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.157.177,40 361,87 394,52 0,53

Paulista PG-00063-0010/2020 262 - Plano de Gestão 0010 - Plano de Gestão [Paulista] abr/20 mai/22 Gestão do Programa de Eficiência Energética N/A N/A N/A N/A N/A N/A                 1.345.106,77 N/A N/A N/A
Piratininga PG-02937-0008/2020 262 - Plano de Gestão 0008 - Plano de Gestão [Piratininga] abr/20 mai/22 Gestão do Programa de Eficiência Energética N/A N/A N/A N/A N/A N/A                 1.345.106,77 N/A N/A N/A
Santa Cruz PG-00069-0007/2020 262 - Plano de Gestão 0007 - Plano de Gestão [Santa Cruz] abr/20 mai/22 Gestão do Programa de Eficiência Energética N/A N/A N/A N/A N/A N/A                    584.001,67 N/A N/A N/A

RGE PG-00396-0009/2020 262 - Plano de Gestão 0009 - Plano de Gestão [RGE] abr/20 mai/22 Gestão do Programa de Eficiência Energética N/A N/A N/A N/A N/A N/A                 1.341.078,30 N/A N/A N/A

iii. Abrangência



Uso Interno CPFL#

Paulista PE-00063-0195/2020 10 - Educacional 0195 - Cotuca abr/20 jun/22

Capacitar os professores de escolas públicas e/ou privadas da área de concessão da CPFL Paulista sobre EE,
consumo direto e indireto, questões ambientais ligadas aos processos de geração, distribuição e consumo de
energia elétrica, segurança no uso de energia elétrica, entre outros. Os professores serão formados como
mutiplicadores dos conceitos apresentados e levarão o conteúdo aos seus respectivos alunos. Desenvolver ações
educativas complementares buscando promover a sensibilização da comunidade escolar para o uso eficiente e
seguro da energia elétrica contribuindo para mudanças de hábitos e comportamentos. Envolver professores e
alunos do ensino fundamental de forma direta, as famílias e comunidades do entorno de forma indireta,
modificando o olhar para as questões relacionadas ao consumo de energia. Proporcionar experiência presencial e
interativa aos alunos, através de atividades complementares desenvolvidas na Carreta "CPFL nas Escolas" nos
temas acima relacionados

Contribuir com a formação de 2000 (dois mil) discentes por meio do fornecimento de equipamentos e laboratórios de
eficiência energética.

Area de
atuação

2000 N/A N/A
Conscientização do Uso Consciente de

Energia Elétrica
                   384.213,95 N/A N/A N/A

Piratininga PE-02937-0072/2018 5 - Poder Público 0072 - IFSP SALTO CPP18 mar/19 jul/22
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 externa das instalações do cliente composto por 911 lâmpadas fluorescentes por
lâmpadas com tecnologia LED, e instalação de 37,7 kWp de geração fotovoltaica

1 1 114,46 6,73
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                   305.115,93 403,53 306,88 0,65

Paulista PE-00063-0206/2020 3 - Comércio e Serviços 0206 - PH-PAULISTA-VIII mai/20 jul/22
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 1 138,86 1,71
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                3.148.128,86 550,31 1086,69 0,48

Paulista PE-00063-0205/2020 3 - Comércio e Serviços 0205 - PH-PAULISTA-V mai/20 jul/22
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 7207 lampadas
Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica

6 7 2.329,78 115,51
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                5.145.626,15 361,87 394,52 0,74

Paulista PE-00063-0208/2020 3 - Comércio e Serviços 0208 - Casa Transitória André Luiz de Barretos ago/20 jul/22
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 1 136,07 1,04
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                   523.787,86 550,31 1086,69 0,53

Santa Cruz PE-00069-0029/2020 3 - Comércio e Serviços 0029 - PH-SANTA CRUZ-II ago/20 ago/22
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 7207 lampadas
Substituição de 22 chuveiros
Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica

4 4 858,11 26,64
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                2.357.580,92 311,66 507,16 0,76

RGE PE-00396-0150/2020 5 - Poder Público 0150 - PH-RGE-III ago/20 out/22
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.

Area de
atuação

28 368,90 567,36
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
             11.899.976,21 3637,11 46,44 0,70

Paulista PE-00063-0209/2020 5 - Poder Público 0209 - PH-PAULISTA-VI ago/20 out/22
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.

Area de
Atuação

8 3.345,17 94,78
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                9.692.388,73 372,38 434,96 0,82

Paulista PE-00063-0213/2020 3 - Comércio e Serviços 0213 - PH-PAULISTA-XII ago/20 out/22
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.

7 7 2.262,45 40,44
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                6.885.321,16 372,38 434,96 0,74

RGE PE-00396-0151/2020 2 - Baixa Renda 0151 - UTI Domiciliar II RGE ago/20 out/22
Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

Instalação de Sistema Solar FV
Substituição de lâmpadas

Area de
atuação

1100 349,62 41,33
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.606.067,70 550,15 1115,25 0,60

Paulista PE-00063-0207/2020 3 - Comércio e Serviços 0207 - PH-PAULISTA-X mai/20 nov/22
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.

7 7 1.553,22 42,99
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                5.982.949,46 361,87 394,52 0,74

Paulista PE-00063-0210/2020 3 - Comércio e Serviços 0210 - PH-PAULISTA-VII ago/20 dez/22
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 6859 lampadas
Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica

8 11 2.540,21 100,70
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                6.133.363,53 373,38 434,96 0,72

Paulista PE-00063-0215/2020 5 - Poder Público 0215 - PH-CAMPINAS ago/20 dez/22
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.

Area de
Atuação

11 5.248,34 217,40
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
             13.660.841,64 352,06 201,24 0,78

Paulista PE-00063-0229/2020 8 - Serviços Públicos 0229 - DAE Valinhos dez/20 fev/23
Promover a eficientização em sistemas de iluminação, em que forem identificados potenciais de economia através
de ações de retrofit de equipamentos

 Substituição de 8 motores 1 1 471,65 25,37
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                1.599.106,59 372,38 434,96 0,82

Paulista PE-00063-0231/2020 5 - Poder Público 0231 - Comando 11 Brigada de Campinas dez/20 fev/23
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 162 lâmpadas de baixa eficiência, sendo elas lâmpadas
fluorescentes, mistas e de vapor metálico, por lâmpadas LED e a instalação de uma usina de geração fotovoltaica de
91,26 kWp.

1 1 161,68 4,54
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
                   509.455,03 372,38 434,96 0,70

Piratininga PE-02937-0094/2020 5 - Poder Público 0094 - PH-PIRATININGA-III ago/20 fev/23
Projeto de Eficiência Energética em Hospitais da CPFL Piratininga com a instalação de sistema de geração de energia
fotovoltaica e substituição do sistema de iluminação convencional por outro utilizando tecnologia LED

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

Area de
atuação

14 3.526,53 143,42
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
             10.111.395,69 336,53 345,05 0,90

RGE PE-00396-0153/2020 2 - Baixa Renda 0153 - Ações Sociais BR RGE ago/20 fev/23
Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de
equipamentos com potencial economia de energia

100.000 LEDs; 2.000 Trocadores de Calor; 2000 Regularização de Clientes Clandestinos e Cadastramento de Clientes na
TSEE

Area de
atuação

28.000 3427.54 1248.68
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
             11.846.588,20 550.15 1114.25 0.75 

RGE PE-00396-0149/2020 5 - Poder Público 0149 - PH-RGE-II ago/20 abr/23
Reduzir o desperdício de energia elétrica nos hospitais, por meio de implementação de projeto de eficiência
energética.

Substituição de 10000 lâmpadas e instalação de 2.221,63 kwp de geração fotovoltaica.  21  21  3731,67 30,96 
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
             13.380.463,28  368,90 567,36  0,75

RGE PE-00396-0141/2020 10 - Educacional 0141 - RGE nas Escolas abr/20 mai/23

Capacitar os professores de escolas públicas e/ou privadas da área de concessão daRGE sobre EE, consumo direto
e indireto, questões ambientais ligadas aos processos de geração, distribuição e consumo de energia elétrica,
segurança no uso de energia elétrica, entre outros. Os professores serão formados como mutiplicadores dos
conceitos apresentados e levarão o conteúdo aos seus respectivos alunos. Desenvolver ações educativas
complementares buscando promover a sensibilização da comunidade escolar para o uso eficiente e seguro da
energia elétrica contribuindo para mudanças de hábitos e comportamentos. Envolver professores e alunos do
ensino fundamental de forma direta, as famílias e comunidades do entorno de forma indireta, modificando o olhar
para as questões relacionadas ao consumo de energia. Proporcionar experiência presencial e interativa aos alunos,
através de atividades complementares desenvolvidas na Carreta "CPFL nas Escolas" nos temas acima relacionados

 Capacitação de professores e alunos sobre o tema de eficiência energética.
Area de
atuação

180000 N/A N/A
Conscientização do Uso Consciente de

Energia Elétrica
             12.000.000,00 N/A N/A N/A

Paulista PE-00063-0224/2020 10 - Educacional 0224 - CPFL nas escolas SP [CPFL Paulista] ago/20 jun/23

Capacitar os professores de escolas públicas e/ou privadas da área de concessão da CPFL Paulista sobre EE,
consumo direto e indireto, questões ambientais ligadas aos processos de geração, distribuição e consumo de
energia elétrica, segurança no uso de energia elétrica, entre outros. Os professores serão formados como
mutiplicadores dos conceitos apresentados e levarão o conteúdo aos seus respectivos alunos. Desenvolver ações
educativas complementares buscando promover a sensibilização da comunidade escolar para o uso eficiente e
seguro da energia elétrica contribuindo para mudanças de hábitos e comportamentos. Envolver professores e
alunos do ensino fundamental de forma direta, as famílias e comunidades do entorno de forma indireta,
modificando o olhar para as questões relacionadas ao consumo de energia. Proporcionar experiência presencial e
interativa aos alunos, através de atividades complementares desenvolvidas na Carreta "CPFL nas Escolas" nos
temas acima relacionados

Capacitação dos professores sobre conceitos de eficiência energética, consumo direto e indireto, questões ambientais
ligadas aos processos de geração, distribuição e consumo de energia elétrica, segurança no uso de energia elétrica e
Realização do percurso didático com os estudantes em sala de aula para ensinar conceitos, procedimentos e valores dos
conteúdos disseminados pela proposta metodologia do projeto.

Area de
atuação

30000 N/A N/A
Conscientização do Uso Consciente de

Energia Elétrica
                6.010.019,57 N/A N/A N/A

Piratininga PE-00063-0224/2020 10 - Educacional 0224 - CPFL nas escolas SP [CPFL Piratininga] ago/20 jun/23

Capacitar os professores de escolas públicas e/ou privadas da área de concessão da CPFL Piratininga sobre EE,
consumo direto e indireto, questões ambientais ligadas aos processos de geração, distribuição e consumo de
energia elétrica, segurança no uso de energia elétrica, entre outros. Os professores serão formados como
mutiplicadores dos conceitos apresentados e levarão o conteúdo aos seus respectivos alunos. Desenvolver ações
educativas complementares buscando promover a sensibilização da comunidade escolar para o uso eficiente e
seguro da energia elétrica contribuindo para mudanças de hábitos e comportamentos. Envolver professores e
alunos do ensino fundamental de forma direta, as famílias e comunidades do entorno de forma indireta,
modificando o olhar para as questões relacionadas ao consumo de energia. Proporcionar experiência presencial e
interativa aos alunos, através de atividades complementares desenvolvidas na Carreta "CPFL nas Escolas" nos
temas acima relacionados

Capacitação dos professores sobre conceitos de eficiência energética, consumo direto e indireto, questões ambientais
ligadas aos processos de geração, distribuição e consumo de energia elétrica, segurança no uso de energia elétrica e
Realização do percurso didático com os estudantes em sala de aula para ensinar conceitos, procedimentos e valores dos
conteúdos disseminados pela proposta metodologia do projeto.

Area de
atuação

10000 N/A N/A
Conscientização do Uso Consciente de

Energia Elétrica
                2.696.630,00 N/A N/A N/A

Paulista PE-00063-0201/2020 10 - Educacional 0201 - Casa Modelo PCJ [Paulista] abr/20 fev/24
Capacitar alunos das redes municipais, estaduais e particulares de ensino, utilizando um museu educativo
localizado no Consórcio dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) em Americana, como disseminador de conceitos
e práticas de eficiência energética, sustentabilidade e meio ambiente.

Reforma do museu educativo localizado no Consórcio dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) em Americana e
capacitação sobre o tema de eficiência energética através das visitas ao local. 

Area de
atuação

21000 N/A N/A
Conscientização do Uso Consciente de

Energia Elétrica
                3.000.000,00 N/A N/A N/A

Piratininga PE-00063-0201/2020 10 - Educacional 0201 - Casa Modelo PCJ [Piratininga] abr/20 fev/24
Capacitar alunos das redes municipais, estaduais e particulares de ensino, utilizando um museu educativo
localizado no Consórcio dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) em Americana, como disseminador de conceitos
e práticas de eficiência energética, sustentabilidade e meio ambiente.

Reforma do museu educativo localizado no Consórcio dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) em Americana e
capacitação sobre o tema de eficiência energética através das visitas ao local.  

Area de
atuação

7000 N/A N/A
Conscientização do Uso Consciente de

Energia Elétrica
                1.500.000,00 N/A N/A N/A

RGE Sul PE-00396-0163/2021 263 - Iluminação Pública 0163 - IP São Borja CPP20 ago/21 out/22
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 1.051 lâmpadas de
Iluminação Pública, por lâmpadas com tecnologia LED.

Substituição de 1.051 lâmpadas ineficientes, por lâmpadas com tecnologia LED. 1 1 959,50 210,68 Redução do Consumo de Energia Elétrica  R$          1.596.222,08 581,18 1244,72 0,20

RGE Sul PE-00396-0162/2021 263 - Iluminação Pública 0162 - IP Portão CPP20 ago/22 out/22
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 1.280 lâmpadas de
Iluminação Pública, por lâmpadas com tecnologia LED.

Substituição de 1.280 lâmpadas ineficientes, por lâmpadas com tecnologia LED. 1 1 772,99 169,72 Redução do Consumo de Energia Elétrica  R$          1.599.570,57 581,18 1244,72 0,21

Paulista PE-00063-0238/2021 3 - Comércio e Serviços 0238 - Pio XII CPP20 jan/21 mar/23

Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada
Pública de Projetos de 2021. Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 2.957 lâmpadas
fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 2.957 lâmpadas com tecnologia LED, substituir 1 Chiller e instalar
51,03kWp de geração fotovoltaica.

Substituição de 2.957 lampadas . Substituição de 01 Chiller e Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de
51,03 kWp.

1 1 738,65 76,07
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$          1.373.052,92 372,38 434,96 0,65

Piratininga PE-02937-0102/2021 3 - Comércio e Serviços 0102 - FACENS CPP20 jan/21 mar/23
Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada
Pública de Projetos de 2021. Instalar 81kWp de geração. fotovoltaica

Instalar 81 kWp de geração fotovoltaica. 1 1 108,80 0,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             330.727,31 350,27 421,78 0,75

RGE Sul PE-00396-0167/2021 3 - Comércio e Serviços 0167 - Hosp São Vicente de Paulo CPP20 jan/21 mar/23

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 6.594 lâmpadas
ineficientes de diversas potências, conforme detalhado abaixo,  por  lâmpadas com tecnologia LED. Adicionalemnte
instalar sistema de geração fotovoltaica de 86,94kWp.

Substituição de 6594 lampadas. Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 86,94kWp. 1 1 510,14 70,93
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$          1.000.000,00 368,90 567,36 0,49

RGE Sul PE-00396-0166/2021 3 - Comércio e Serviços 0166 - SETREM CPP20 jan/21 mar/23

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 3.131 lâmpadas
fluorescentes, de vapor, incandescentes, mistas e demais modelos menos eficientes, por sistema utilizando 3.131
lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 155,52 kWp de geração fotovoltaica.

Substituição de 3.131 lâmpadas. Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 155,52kWp. 1 1 343,23 12,09
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             987.539,03 368,90 567,36 0,58

RGE Sul PE-00396-0165/2021 5 - Poder Público 0165 - Exército de Alegrete CPP20 jan/23 mar/23

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 492 lâmpadas
fluorescentes tubulares e bulbo, por sistema utilizando 492 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 155,25
kWp de geração fotovoltaica.

Substituição de 492 lâmpadas e instalação de 155,25 kwp de geração fotovoltaica. 1 1 310,95 10,22
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             999.999,99 368,90 567,36 0,61

Piratininga PE-02937-0100/2021 5 - Poder Público 0100 - UNESP SOROCABA CPP20 fev/23 abr/23

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 1.438 lâmpadas
fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 1.438 lâmpadas com tecnologia LED, e instalar 25,92 kWp de
geração fotovoltaica.

Substituição de 1.438 lâmpadas e instalação de 25,92 kwp de geração fotovoltaica. 1 1 121,74 26,46
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             245.182,19 336,53 345,05 0,57

Piratininga PE-02937-0101/2021 5 - Poder Público 0101 - UNESP SÃO VICENTE CPP20 fev/23 abr/23

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 991 lâmpadas
fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 1.438 lâmpadas com tecnologia LED, e instalar 25,92 kWp de
geração fotovoltaica.

Substituição de 991 lâmpadas e instalação de 25,92 kwp de geração fotovoltaica. 1 1 123,03 24,97
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             254.026,28 336,53 345,05 0,57

Paulista PE-00063-0226/2021 4 - Industrial 0226 - Jampac CPP20 fev/23 abr/23
Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação, em sistemas motrizes e instalação de
usina de geração de energia fotovoltaica da Jampac Indústria e Comércio de Alimentos de Itapira/SP, aprovado pela
CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista.

Projeto visa a troca de 07 luminárias ineficientes por 07 de tecnologia Led e troca de 18 motores de 3CV, 7,5 CV, 50CV, 75
CV e 100CV e uma usina Fotovoltaica.

1 1 458,61 8,81
Eficientização e Redução do consumo de

energia
 R$             613.799,65 372,38 434,96 0,78

Piratininga PE-02937-0095/2021 3 - Comércio e Serviços 0095 - MONTEIRO LOBATO I CPP20 fev/21 abr/23

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 122 lâmpadas de vapor de
mercúrio e fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 122 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 55,89
kWp de geração fotovoltaica.

Substituição de 122 lâmpadas. Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 55,89kWp. 1 1 146,62 12,98
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             449.999,99 350,27 421,78 0,69

Piratininga PE-02937-0096/2021 3 - Comércio e Serviços 0096 - MONTEIRO LOBATO II CPP20 fev/21 abr/23

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 33 lâmpadas de vapor de
mercúrio e fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 33 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 55,55
kWp de geração fotovoltaica.

Substituição de 33 lâmpadas. Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 55,55 kWp. 1 1 96,58 1,04
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             402.748,66 542,75 1140,02 0,67

Piratininga PE-02937-0097/2021 5 - Poder Público 0097 - EMPTS CPP20 fev/23 abr/23

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 325 lâmpadas
fluorescentes tubulares e vapor de mercúrio, por sistema utilizando 325 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação
de 82,80 kWp de geração fotovoltaica.

Substituição de 325 lâmpadas e instalação de 82,80 kwp de geração fotovoltaica. 1 1 263,39 40,25
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             700.000,00 350,27 421,78 0,58

RGE Sul PE-00396-0175/2021 263 - Iluminação Pública 0175 - IP FELIZ CPP21 mar/23 mai/23
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 616 luminárias de vapor de sódio,
por sistema utilizando 616 luminárias com tecnologia LED.

Substituição de 616 lâmpadas ineficientes, por lâmpadas com tecnologia LED. 1 1 251,19 46,28 Redução do Consumo de Energia Elétrica  R$             799.399,08 581,18 1244,72 0,39

Paulista PE-00063-0232/2021 3 - Comércio e Serviços 0232 - Notre Dame CPP20 mar/21 mai/23
Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1.413 lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas,
incandescentes, de vapor metálico e dicróicas, por sistema utilizando 1.367 lâmpadas com tecnologia LED.
Instalação de 326,43 kWp de geração fotovoltaica.

Substituição de 1413 lâmpadas. Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de  326,43kWp. 1 1 555,89 3,52
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$          1.599.095,83 372,38 434,96 0,65



Uso Interno CPFL#

Paulista PE-00063-0234/2021 8 - Serviços Públicos 0234 - SAEMBA Bariri CPP20 mar/23 mai/23
Projeto de Eficiência Energética para eficientização nos sistemas motrizes e de iluminação e instalação de sistema
fotovoltaico no Servico de Agua e Esgoto do Municipio de Bariri Saemba, aprovado pela CPP 2020, na área de
concessão da CPFL Paulista.

Projeto de eficientização do sistema de saneamento do municíio de Bariri contempla os seguintes itens: Substituição de 5
motores elétricos, 91 lâmpadas ineficientes por modelos de LED e instalação de uma usina fotovoltaica de 144,21 kWp.

1 1 314,20 10,40 Redução do consumo de energia  R$          1.066.882,69 372,38 434,96 0,75

RGE Sul PE-00396-0176/2021 263 - Iluminação Pública 0176 - IP Estrela CPP21 mar/23 mai/23
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 616 luminárias de vapor de sódio,
por sistema utilizando 950 luminárias com tecnologia LED.

Substituição de 950 lâmpadas ineficientes, por lâmpadas com tecnologia LED. 1 1 329,00 60,62 Redução do Consumo de Energia Elétrica  R$             648.335,64 581,18 1244,72 0,25

RGE Sul PE-00396-0177/2021 263 - Iluminação Pública 0177 - IP GARIBALDI CPP21 mar/23 mai/23
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 862 luminárias de vapor de sódio,
por sistema utilizando 950 luminárias com tecnologia LED.

Substituição de 862 lâmpadas ineficientes, por lâmpadas com tecnologia LED. 1 1 777,92 143,33 Redução do Consumo de Energia Elétrica  R$             999.999,99 581,18 1244,72 0,16

RGE Sul PE-00396-0164/2021 5 - Poder Público 0164 - PM Cachoeira do Sul CPP20 abr/23 jun/23

Substituir o sistema de iluminação, composto por 599 lâmpadas, sendo estas lâmpadas de vapor metálico e
fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 599 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de dois sistemas
fotovoltaicos, os quais terão capacidade nominal de aproximadamente 80,40 kWp com inversor de 75 kW e 73,70
kWp com inversor de 60 kW.

Substituição de 559 lâmpadas e instalação de 80,40 kwp de geração fotovoltaica com inversor de 75kW e 73,70 kWp com
inversor de 60 kW.

1 1 243,95 0,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             845.035,77 581,18 1244,72 0,52

RGE Sul PE-00396-0180/2021 3 - Comércio e Serviços
0180 - HOSPITAL DE CARIDADE DE
ERECHIM_CPP21

dez/21 fev/24
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 193,83 kWp de geração fotovoltaica. 1 1 266,81 0,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$          1.087.947,30

379,42 680,22 1,16

RGE Sul PE-00396-0181/2021 3 - Comércio e Serviços 0181 - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO CPP21 dez/23 fev/24
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 95,55 kWp de geração fotovoltaica. 1 1 137,36 0,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             592.977,69

379,42 680,22 0,77

RGE Sul PE-00396-0170/2021 3 - Comércio e Serviços 0170 - HC PASSO FUNDO CPP21 dez/21 fev/24
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, composto por 450 lâmpadas fluorescentes tubulares e bulbo, por sistema utilizando
450 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 216 kWp de geração fotovoltaica.

1 1 360,55 2,10
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$          1.078.563,72

379,42 680,22 0,54

RGE Sul PE-00396-0182/2021 3 - Comércio e Serviços 0182 - CENTRO JULIA BILLIART CPP21 dez/21 fev/24
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 91,91 kWp de geração fotovoltaica. 1 1 135,13 0,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             579.876,49

379,42 680,22 0,77

RGE Sul PE-00396-0173/2021 3 - Comércio e Serviços
0173 - SOCIEDADE ESCOLAR DE SANTA CRUZ
CPP21

jan/21 mar/24
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, composto por 910 lâmpadas fluorescentes, incandescentes e mistas, por sistema
utilizando 910 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 140,14 kWp de geração fotovoltaica.

1 1 247,08 3,54
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             484.383,81

379,42 680,22 0,75

RGE Sul PE-00396-0172/2021 3 - Comércio e Serviços 0172 - HOSPITAL SANTA CRUZ - CPP21 jan/21 mar/24
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 237,51 kWp de geração fotovoltaica. 1 1 320,29 0,00
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$          1.432.384,10

368,90 567,36 0,83

Paulista PE-00063-0250/2021 3 - Comércio e Serviços 0250 - Preve Ensino CPP21 jan/21 mar/24

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 941 lâmpadas fluorescentes, vapor
de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico e incadecentes, por sistema utilizando 941 lâmpadas com tecnologia
LED. Instalação de 124,67kWp de geração fotovoltaica.

Substituir o sistema de iluminação, composto por 910 lâmpadas fluorescentes, incandescentes e mistas, por sistema
utilizando 941 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 124,67 kWp de geração fotovoltaica.

1 1 231,17 6,88
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             782.292,34

394,21 493,69 0,74

RGE Sul PE-00396-0179/2021 3 - Comércio e Serviços 0179 - FAHOR CPP21 mar/21 mai/24
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, composto por 363 lâmpadas fluorescentes tubulares e vapor metálico, por sistema
utilizando 363 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 60 kWp de geração fotovoltaica.

1 1 127,85 13,89
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             499.871,03

368,90 567,36 0,73

RGE Sul PE-00396-0125/2019 263 - Iluminação Pública 0125 - PM Estrela - CPP2019 out/19 jan/21

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 1 329,00 60,62 Redução do consumo de energia  R$             663.335,65 581,18 1244,72 0,25

RGE Sul PE-00396-0126/2019 263 - Iluminação Pública 0126 - PM Nonoai - CPP19 out/19 jan/21
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  R$          1.499.000,00 553,14 1147,62 0,27

Santa Cruz PE-00069-0026/2019 263 - Iluminação Pública 0026 - IP Sarapuí II - CPP19 nov/19 jan/21
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 tecnologia LED.

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  R$          1.499.000,00 577,14 1088,88 0,31

Piratininga PE-02937-0086/2019 263 - Iluminação Pública 0086 - IP INDAIATUBA CPP19 out/19 jan/21
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/S

P
1 329,32 76,03 Redução do consumo de energia  R$             748.660,17 534,55 715,37 0,39

RGE Sul PE-00396-0136/2020 5 - Poder Público 0136 - BENTO GONÇALVES jan/20 jan/21
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  R$             738.670,16 553,14 1147,62 0,56

RGE Sul PE-00396-0127/2020 263 - Iluminação Pública 0127 - IP Carlos Barbosa - CPP19 jan/20 jan/21
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  R$          1.456.296,34 544,00 1008,42 0,29

RGE Sul PE-00396-0128/2020 263 - Iluminação Pública 0128 - IP Vespasiano Correa - CPP19 jan/20 jan/21
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  R$             547.153,89 544,00 1008,42 0,61

RGE Sul PE-00396-0129/2020 263 - Iluminação Pública 0129 - IP Lajeado - CPP19 jan/20 jan/21
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  R$          1.287.154,29 544,00 1008,42 0,39

RGE Sul PE-00396-0130/2020 263 - Iluminação Pública 0130 - IP Arroio do Meio - CPP19 jan/20 jan/21
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  R$          1.325.024,57 544,00 1008,42 0,61

RGE Sul PE-00396-0131/2020 263 - Iluminação Pública 0131 - IP Muçum - CPP19 jan-20 jan-21
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  R$          1.271.648,89 544,00 1008,42 0,55

RGE Sul PE-00396-0132/2020 263 - Iluminação Pública 0132 - IP Cachoeira do Sul - CPP19 jan-20 jan-21
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  R$          1.397.240,56 544,00 1008,42 0,59

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

fev-19 fev-21

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  R$             595.074,00 515,40 886,50 0,65

RGE Sul PE-00396-0111/2019 3 - Comércio e Serviços 0111 - CARVI CPP18 fev-19 fev-21
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  R$             671.853,85 366,75 541,54 0,53

Santa Cruz PE-00069-0017/2019 3 - Comércio e Serviços 0017 - SANTA CASA DE OURINHOS CPP18 fev-19 fev-21
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  R$             105.409,62 286,89 452,00 0,72

Piratininga PE-02937-0070/2018 3 - Comércio e Serviços 0070 - HOTEL CAPOAVA CPP18 mar-19 fev-21

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  R$             931.227,27 406,07 302,40 0,67

Piratininga PE-02937-0071/2018 3 - Comércio e Serviços 0071 - TV ALIANCA PAULISTA CPP18 mar-19 fev-21
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  R$             573.097,49 406,07 302,40 0,65

Paulista PE-00063-0170/2019 3 - Comércio e Serviços 0170 - CLUBE SANTA FÉ CPP18 fev-19 mar-21

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  R$             500.393,53 485,37 836,93 0,72

RGE Sul PE-00396-0113/2019 5 - Poder Público 0113 - BASE AÉREA fev-19 mar-21
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 CO2
 R$             901.496,84  366,75 541,54 0,62 

Paulista PE-00063-0161/2019 5 - Poder Público 0161 - HOSPITAL UFSCAR CPP18 mar-19 abr-21
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
 R$             385.774,09 366,75 541,54 0,39

Piratininga PE-02937-0073/2019 4 - Industrial 0073 - MAHLE CPP18 mar-19 abr-21
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 51,60 Redução do consumo de energia  R$          1.277.398,38 329,05 306,37 0,85

Piratininga PE-02937-0079/2019 261 - Residencial 0079 - BÔNUS RESIDENCIAL  CPP18 abr-19 abr-21
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  R$             486.528,22 618,38 566,82 0,75

Santa Cruz PE-00069-0016/2018 5 - Poder Público 0016 - IFSP ITAPETININGA CPP18 mar-19 mai-21
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 CO2
 R$             125.282,31 286,89 452,00 0,73

Paulista PE-00063-0162/2019 5 - Poder Público 0162 - UFSCAR CPP18 mar-19 jul-21
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 CO2
 R$          1.305.384,02 403,53 306,88 0,77

Paulista PE-00063-0203/2020 5 - Poder Público 0203 - CAG-HC-UNICAMP abr-20 jul-21
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 CO2
 R$             968.666,06 345,21 176,67 0,78

Paulista PE-00063-0155/2019 5 - Poder Público 0155 - HOSPITAL NESTOR GOULART REIS CPP18 mar-19 jul-21
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 CO2
 R$          1.492.280,47 403,53 306,88 0,76

Paulista PE-00063-0169/2019 3 - Comércio e Serviços 0169 - TV RIO PRETO CPP18 mar-19 jul-21
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  R$             578.004,17 342,73 361,37 0,75

Paulista PE-00063-0222/2020 263 - Iluminação Pública 0222 - IP LED PAULISTA-I ago-20 ago-21

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  R$          1.591.312,38 550,31 1086,69 0,41

Paulista PE-00063-0185/2019 3 - Comércio e Serviços 0185 - PIO XII PRINCIPAL - CPP19 dez-19 ago-21

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  R$          1.491.792,62 361,87 394,52 0,49

RGE Sul PE-00396-0157/2020 263 - Iluminação Pública 0157 - IP Santo Ângelo ago-20 ago-21
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  R$          1.482.347,93 581,18 1244,71 0,44

RGE Sul PE-00396-0147/2020 263 - Iluminação Pública 0147 - IP Farroupilha abr-20 out-21
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  R$          1.244.669,26 553,14 1147,62 0,31

Paulista PE-00063-0152/2018 261 - Residencial 0152 - Bônus FV Condomínios jun-18 nov-21

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  R$          2.936.702,00 551,43 612,78 0,67

RGE Sul PE-00396-0134/2019 3 - Comércio e Serviços 0134 - UCS-CVALE - CPP19 dez-19 dez-21

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  R$             553.424,45 360,33 510,40 0,74



Uso Interno CPFL#

Paulista PE-00063-0184/2020 8 - Serviços Públicos 0184 - SAE IGARAÇU DO TIÊTE abr-20 dez-21
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

 R$             880.980,96 361,87 394,52 0,65

Paulista PE-00063-0199/2020 5 - Poder Público 0199 - CAG-HC-RIBEIRÃO abr-20 dez-21
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 1.507,19 -5,30
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$          1.496.331,54 361,87 394,52 0,69

RGE Sul PE-00396-0159/2020 3 - Comércio e Serviços 0159 - UNISINOS CPP20 dez-20 dez-21
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  R$          1.015.000,00 368,90 567,36 0,75

RGE Sul PE-00396-0160/2020 263 - Iluminação Pública 0160 - IP Cerro Largo dez-20 dez-21
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  R$             789.526,26 581,18 1244,72 0,27

Santa Cruz PE-00069-0031/2020 263 - Iluminação Pública 0031 - IP Jacarezinho dez-20 dez-21
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  R$             259.352,20 570,34 1.26,82 0,21

Paulista CAMPANHA ABRADEE 998 - Campanha Abradee CAMPANHA ABRADEE 2021 [Paulista] ago-21 dez-21

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
concessionári

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] ago-21 dez-21

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
concessionári

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] ago-21 dez-21

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
concessionári

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] ago-21 dez-21

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
concessionári

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 out-19 dez-21
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  R$             975.825,00 321,25 497,39 0,88

Paulista PE-00063-0220/2020 263 - Iluminação Pública 0220 - São Carlos e Dobrada ago-20 dez-21

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
 R$          9.433.189,58 550,31 1086,69 0,30

Santa Cruz PE-00069-0030/2020 263 - Iluminação Pública 0030 - IP Guareí CPP20 jan-21 dez-21
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  300.000,00 570,34 1026,82 0,30

Paulista PE-00063-0236/2021 263 - Iluminação Pública 0236 - IP Torrinha CPP20 jan-21 jan-22
Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação publica do município de Torrinha,
aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. Este projeto visa contemplar a Prefeitura Municipal
Torrinha que está localizada na cidade de Torrinha – SP.

Substituir o sistema de iluminação publica existente, composto por 702 lâmpadas vapor de sódio e vapores metálicos,
por sistema utilizando 702 lâmpadas com tecnologia LED.

Torrinha 1 348,43 76,50 Redução do consumo de energia  R$             770.726,15 550,31 1086,00 0,75

Paulista PE-00063-0228/2021 5- Poder Público 0228 - UNESP Bauru - CPP20 jan-21 jan-22
Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação da Universidade Estadual Paulista Julio
de Mesquita, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. Este projeto visa contemplar a UNESP
que está localizada na cidade de Bauru – SP.

Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1524 lâmpadas fluorescentes tubulares e bulbo, r refletores
vapor de sódio e vapor metálico por sistema utilizando 1491 lâmpadas e refletores com tecnologia LED.

Bauru 1 510,19 124,06 Redução do consumo de energia  R$          1.204.220,74 372,38 434,96 0,58

RGE Sul PE-00396-0168/2021 263 - Iluminação Pública 0168 - IP Nova Prata CPP20 jan-21 jan-22
Projeto de Eficiência Energética para eficientização do sistema de iluminação pública do município de Nova Prata,
aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da RGE Sul. Este projeto visa contemplar a a prefeitura de Nova
Prata que está localizada na cidade de Nova Prata – RS.

Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 845 lâmpadas ineficientes de diversas potências, 1 1 507,34 111,40 Redução do consumo de energia  R$          1.017.342,18 581,18 1244,72 0,24

Paulista PE-00063-0187/2019 3 - Comércio e Serviços 0187 - PUC - CPP19 nov-19 jan-22 aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da RGE SUL conforme detalhado abaixo, por lâmpadas com tecnologia LED. 1 1 931,20 105,36
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$          1.404.949,57 361,87 394,52 0,54

RGE PE-00396-0135/2020 5 - Poder Público 0135 - IFRS - CPP2019 jan-20 mar-22
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 1 366,75 541,54
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$             790.100,91 285,58 40,93 0,63

RGE Sul PE-00396-0161/2021 263 - Iluminação Pública 0161 - IP Quaraí CPP20 fev-21 jan-22
Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação de Iluminação Públcia do Município de
Quaraí, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da RGE Sul. Este projeto visa contemplar a Iluminação
Pública que está localizada na cidade de Quaraí/RS.

Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1.155 lâmpadas de IP, por lâmpadas com tecnologia LED. Quaraí 1 964,56 211,79 Redução do consumo de energia  R$          1.599.999,85 581,18 1244,72 0,20

RGE PE-00396-0133/2020 5 - Poder Público 0133 - Cachoeira do Sul - CPP19 jan-20 mar-22 conforme detalhado abaixo, por lâmpadas com tecnologia LED.
 Instalação de usinas fotovoltaicas e substituição de lâmpadas ineficientes por modelos LED para proporcionar redução

do consumo de energia nesses clientes.
1 1 360,33 510,40

Redução do Consumo de Energia Elétrica
e CO2

 R$             520.250,51 150,11 0,00 0,72

RGE Sul PE-00396-0158/2021 263 - Iluminação Pública 0158 - IP Palmeira das Missões fev-21 jan-22
Aprovação de Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação do Município de
Palmeira das Missões/RS na área de concessão da RGE. O projeto foi viabilizado com o propósito de reduzir os
custos referentes a iluminação pública do município

Substituir parcialmente o sistema de iluminação pública existente, composto por 602 lâmpadas de diversos tipos
ineficientes por sistema utilizando 602 lâmpadas com tecnologia LED.

1 1 255,44 52,25
Eficientização e Redução do consumo de

energia
 R$             977.347,99 581,18 1244,72 0,52

Paulista PE-00063-0191/2019 5 - Poder Público 0191 - UFSCAR SUL - CPP19 dez-19 jul-21
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 5.658 lâmpadas fluorescentes tubulares e vapor de sódio por
sistema utilizando 5.658 lâmpadas com tecnologia LED, substituir 3 ares condicionados Splits, com capacidades de 20 TR,
por outros 2 mais eficientes com capacidades de 20 TR e 1 com capacidade de 15 TR e Instalação de 59,9 kWp de geração

fotovoltaica.

1 1 597,42 165,52
Redução do Consumo de Energia Elétrica

e CO2
 R$          1.447.179,84 361.87 394.52 0,68

Paulista PE-00063-0239/2021 263 - Iluminação Pública 0239 - IP Piracicaba CPP20 mar-21 fev-22
Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação pública do Município de Piracicaba,
aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista.

Substituir 415 lâmpadas de vapor metálico e 415 reatores eletromagnéticos por 780 luminárias com tecnologia LED. 1 1 338,30 83,10 Redução do consumo de energia  R$             937.226,77 550,31 1086,69 0,35

Paulista PE-00063-0227/2021 263 - Iluminação Pública 0227 - IP Colina - CPP20 jan-21 mar-22
Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação Publica no Municipio de Colina,
aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista.

Substituir o sistema de iluminação publica existente, composto por 874 refletores públicos VPSA por 874 tecnologia LED. 1 1 298,63 65,57
Eficientização e Redução do consumo de

energia
 R$             874.689,80 550,31 1086,69 0,38

Paulista PE-00063-0233/2021 8 - Serviços Públicos 0233 - SAAE Amparo CPP20 mar-21 mar-22
Projeto de Eficiência Energética para eficientização nos sistemas motrizes do Servico Autônomo de Água e Esgotos
de Amparo, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista.

Substituição de 5 motores elétricos; Substituição de 5 bombas centrífugas; Implementação de 6 inversores de frequência;
Troca do Centro de Comando dos Motores (CCM) de cada unidade e adição de equipamentos que irão auxiliar a
automação do processo, como sensores ultrassônicos, um Modem celular com serial, 16 I/O’s e datalogger - ABS CEL IO e
Rádio modem com serial, 16 I/O’s e datalogger - ABS RF09 IO.

1 1 1.085,89 1.787,43
Eficientização e Redução do consumo de

energia
 R$          1.489.945,14 372,38 434,96 0,36

RGE Sul PE-00396-0169/2021 263 - Iluminação Pública 0169 - IP Garibaldi CPP20 jan-21 mar-22 Projeto de Eficiência Energética para eficientização do sistema de iluminação pública do município de Garibaldi, Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1.163 lâmpadas ineficientes de diversas potências, 1 1 1.065,97 234,05
Eficientização e Redução do consumo de

energia
 R$          1.599.999,99 581,18 1244,72 0,18

RGE Sul PE-00047-0145/2020 10 - Educacional 0145 - Educacional Olimpíadas dez-20 mar-22 aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da RGE SUL conforme detalhado abaixo, por lâmpadas com tecnologia LED. 1 1 Redução do consumo de energia  R$             552.362,57

Paulista PE-00063-0241/2021 5 - Poder Público 0241 - UNESP LAGEADO CPP20 fev-21 abr-22
Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação da Universidade Estadual Paulista Julio
de Mesquita Filho, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista.

Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 11.820 lâmpadas fluorescentes tubulares e de vapor de
sódio, por sistema utilizando 11.820 lâmpadas com tecnologia LED.

1 1 943,44 261,71
Eficientização e Redução do consumo de

energia
 R$          1.067.864,39 372,38 434,96 0,33

Paulista PE-00063-0242/2021 5 - Poder Público 0242 - UNESP RUBIÃO JR CPP20 fev-21 abr-22
Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação da Universidade Estadual Paulista Julio
de Mesquita Filho, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. Este projeto visa contemplar a
UNESP Campus Rubião Jr. que está localizada na cidade de Botucatu – SP.

Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 10.685 lâmpadas fluorescentes tubulares e de vapor de
sódio, por sistema utilizando 10.685 lâmpadas com tecnologia LED.

1 1 1.067,73 280,52
Eficientização e Redução do consumo de

energia
 R$          1.206.836,78 372,38 434,96 0,30

Nota: Valores previstos nos documentos de formatação e carregamento dos projetos na Aneel, sujeitos à revisão em virtude do andamento e encerramento dos projetos


