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PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EQTL-MA 

CONCLUÍDOS 2021 

 

 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DO LAR DE JOSÉ 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da unidade, 

visto que há possibilidades reais de redução do consumo 

de energia elétrica e retirada de demanda no horário de 

ponta do sistema. 

Abrangência:  
 

Prédio do Lar de José 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 22,74 MWh/ano  

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 5,00 kW/ano  

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Diminuição da conta de energia de cliente. 

 Descarte adequado dos equipamentos 
ineficientes sem prejudicar o meio ambiente. 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de 
equipamentos eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o 
uso racional de energia que tem impacto na 
sustentabilidade dos recursos energéticos; 

 

 
Investimentos  

 

 
Previsto: R$ 87.887,55 

  

 

Custo da 
Demanda 
Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 2.841,89 



 

 

 

 

Custo da 
Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 624,84 

Relação Custo 
Benefício - 
RCB  

 

Previsto: 0,66 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
JOSELÂNDIA 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da unidade, 

visto que há possibilidades reais de redução do consumo 

de energia elétrica e retirada de demanda no horário de 

ponta do sistema. 

 
Abrangência:  

 

Município de Joselândia 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 113,18 MWh/ano  

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 27,00 kW/ano  

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Gestão eficiente dos recursos públicos, 
proporcionando redução nos gastos com a 
iluminação pública; 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de equipamentos 
eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o uso 
racional de energia que tem impacto na 
sustentabilidade dos recursos energéticos; 

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 

permitindo o conhecimento do uso e reuso dos 

recursos naturais e da contribuição real de seus atos 

para a vida das novas gerações. 
 

 
Investimentos  

 

 
Previsto: R$ 429.119,27 

  

 



 

 

 

 

Custo da 
Demanda 
Evitada (R$/kW)  

 

 

Previsto: 3.112,79 

Custo da 
Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 742,65 

Relação Custo 
Benefício - RCB  

 

Previsto: 0,72 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
VITORINO FREIRE 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da unidade, 

visto que há possibilidades reais de redução do consumo 

de energia elétrica e retirada de demanda no horário de 

ponta do sistema. 

 
Abrangência:  

 

Município de Vitorino Freire 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 60,51 MWh/ano  

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 14,44 kW/ano  

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Gestão eficiente dos recursos públicos, 
proporcionando redução nos gastos com a iluminação 
pública; 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de equipamentos 
eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o uso 
racional de energia que tem impacto na 
sustentabilidade dos recursos energéticos; 

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 
permitindo o conhecimento do uso e reuso dos 
recursos naturais e da contribuição real de seus atos 
para a vida das novas gerações. 

 

  
Previsto: R$ 185.016,67  



 

 

 

 

Investimentos  

 

 

 

Custo da 
Demanda 
Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 2.656,55 

Custo da 
Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 633,80 

Relação Custo 
Benefício - 
RCB  

 

Previsto: 0,61 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
TIMON 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da 

unidade, visto que há possibilidades reais de redução 

do consumo de energia elétrica e retirada de demanda 

no horário de ponta do sistema. 

 
Abrangência:  

 

Município de Timon 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 202,78 MWh/ano  

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 48,38 kW/ano  

 
Impactos Sociais 
e Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Gestão eficiente dos recursos públicos, 
proporcionando redução nos gastos com a 
iluminação pública; 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de 
equipamentos eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o 
uso racional de energia que tem impacto na 
sustentabilidade dos recursos energéticos; 

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 
permitindo o conhecimento do uso e reuso dos 



 

 

 

 

recursos naturais e da contribuição real de seus 
atos para a vida das novas gerações. 

 

 
Investimentos  

 

 
Previsto: R$ 279.063,04  

 

Custo da 
Demanda 
Evitada (R$/kW)  

 

 

Previsto: 1721,02 

Custo da Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 621,74 

 
Relação Custo 
Benefício - RCB  

 

Previsto: 0,13 

Título: E+ RECICLAGEM 2019/2021 - Troca de Resíduos por Bônus na 
Conta de Energia 

 
Objetivos:  

 

O Projeto consiste basicamente na troca de lixo reciclável 

(resíduos) por créditos na conta de energia elétrica dos 

consumidores, com destinação organizada do material à 

indústria de reciclagem. O projeto constitui um novo 

paradigma social e uma nova forma de tratamento e de 

pagamento das contas de energia elétrica da população, 

baseado em uma eficientização energética por economia 

de energia no re-processamento e não na produção básica 

da matéria prima. 

 
Abrangência:  

 

O projeto abrange clientes de toda a área de concessão da 

Equatorial Maranhão, totalizando 14 postos de coleta, 

sendo 9 na capital São Luís - Ma, 3 em Imperatriz-MA e 1 

em Timon-MA e 1 em Caxias-Ma. O projeto atingiu em 2021 

a marca de 4.750 toneladas de resíduos recicláveis, que 

foram corretamente destinados, gerando R$ 240.337,24 



 

 

em bônus nas contas de energia elétrica dos clientes 

participantes. No total foram cadastrados 1486 clientes. 

O projeto é voltado para clientes residenciais, porém 

clientes comerciais e industriais podem participar do projeto 

doando o bônus gerado para outros clientes residenciais ou 

qualquer instituição sem fim lucrativo.  

 Público-Alvo: 

 Clientes de baixa tensão, residenciais, de toda a 

área de concessão da EQTL-MA. O cliente tem a 

opção de doar para instituições filantrópicas. 

 Clientes comerciais ou industriais não podem 

acumular descontos para sua própria conta de 

energia, mas podem doar o resíduo de seus 

processos e direcionar o bônus gerado para uma 

instituição beneficente ou para qualquer unidade 

consumidora residencial. 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 37.078,78 MWh/ano  

Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

Previsto: 10.645,53 kW/ano  

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Elevar o índice de reciclagem dos resíduos 

sólidos; 

 Diminuir as doenças causadas pela poluição dos 

resíduos sólidos expostos ao meio ambiente, 

como a dengue; 

 Fomentar o fechamento do Ciclo do Processo de 

Consumo de todos os resíduos sólidos e do 

processo de consumo organizado de energia; 

 Desenvolver um projeto de coleta seletiva de 

resíduos sólidos que possa contribuir com a 



 

 

 

 

geração de renda, a liquidez das contas de energia 

em população de baixa renda;  

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 

permitindo o conhecimento do uso e reuso dos 

recursos naturais e da contribuição real de seus 

atos para a vida das novas gerações.  
 

Investimento
s  

 Previsto: R$ 2.689.202,41  

 

Custo da 
Demanda 
Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 930.04   

Custo da 
Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 491,45  

 
Relação 
Custo 
Benefício - 
RCB  

 

Previsto: 0.32 

Título: CASA EFICIENTE 

 
Objetivos:  

 

As ações de eficiência energética contemplarão a 

substituição de equipamentos antigos e ineficientes por 

novos com muito mais eficiência energética. O prêmio 

ainda contempla um micro sistema de geração 

fotovoltaica e reformas. 

 
Abrangência:  

 

15 residências da área de concessão da Equatorial 

Maranhão 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 48,40 MWh/ano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 11,47 kW/ano 

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de equipamentos 

eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o uso 

racional de energia que tem impacto na sustentabilidade 

dos recursos energéticos; 

 Redução dos investimentos em geração e transmissão de 

energia elétrica no sistema interligado, através da 

instalação direto no consumidor final de uma fonte de 

geração com energia renovável e limpa. 

 
Investimentos  

 

 
Previsto: R$ 170.000,00  

 

Custo da 
Demanda 
Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 4.180,57 

Custo da 
Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 991,08 

Relação Custo 
Benefício - 
RCB  

 

Previsto: 0,87 



 

 

 

Título: Inclusão e disseminação da eficiência energética através de ações 
educativas para estimular o consumo racional, da troca de equipamentos 
e da garantia da tarifa adequada em comunidades de baixa renda através 
do projeto E+ Comunidade 2019/2020. 

 
Objetivos:  

 

O projeto tem por objetivo a inclusão e disseminação 

da Eficiência Energética em comunidades de baixa 

renda dentro da área de concessão da EQTL-MA, 

através de ações educativas para estimular o 

consumo racional da energia elétrica, da substituição 

de refrigeradores e de lâmpadas ineficientes por 

outros com selo PROCEL – categoria A e do 

cadastro de consumidores destas comunidades  no 

CADÚNICO e na TSEE (Tarifa Social de Energia 

Elétrica) visando garantir tarifa adequada de modo a 

evitar a prática de furtos de energia e/ou 

inadimplência que contribuem para o consumo NÃO 

consciente. 

 
Abrangência:  

 

Área de concessão da EQUATORIAL ENERGIA 

MARANHÃO 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 2.887,89 MWh/ano  

 
Demanda Evitada 
no Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 879,67 kW/ano  

 
Impactos Sociais e 
Ambientais e 
duração esperada 
dos benefícios  

 

 Otimização do consumo energético;   

 Postergação de investimentos em novas 

usinas hidrelétricas; 

 Promover a disseminação do uso de 

equipamentos eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação 

sobre o uso racional de energia que tem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impacto na sustentabilidade dos recursos 

energéticos;  

 Promover ações educacionais em escolas 

de comunidades de baixa renda para 

estimular o consumo consciente de energia 

elétrica; 

 Possibilitar o acesso das populações de 

baixa renda à Tarifa Social de Energia 

Elétrica, visando reduzir a incidência de 

fraude e consumo não consciente de 

energia elétrica.  
 

 
Investimentos  

 

 
Previsto: R$ 9.034.284,11 

  

 

Custo da Demanda 
Evitada (R$/kW)  

 

 

Previsto: 1.525,43 

Custo da Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 653,12 

Relação Custo 
Benefício - RCB  

 

Previsto: 0,64 



 

 

 

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EQTL-MA 

EM EXECUÇÃO 2022 

 

Título: Inclusão e disseminação da eficiência energética através de ações 
educativas para estimular o consumo racional, da troca de equipamentos 
e da garantia da tarifa adequada em comunidades de baixa renda através 
do projeto E+ Comunidade 2021/2022. 

 
Objetivos:  

 

O projeto tem por objetivo a inclusão e disseminação 

da Eficiência Energética em comunidades de baixa 

renda dentro da área de concessão da EQTL-MA, 

através de ações educativas para estimular o 

consumo racional da energia elétrica, da substituição 

de refrigeradores e de lâmpadas ineficientes por 

outros com selo PROCEL – categoria A e do 

cadastro de consumidores destas comunidades  no 

CADÚNICO e na TSEE (Tarifa Social de Energia 

Elétrica) visando garantir tarifa adequada de modo a 

evitar a prática de furtos de energia e/ou 

inadimplência que contribuem para o consumo NÃO 

consciente. 

 
Abrangência:  

 

Área de concessão da EQUATORIAL ENERGIA 

MARANHÃO 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 1906,76 MWh/ano  

 
Demanda Evitada 
no Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 591,33 kW/ano  

 
Impactos Sociais e 
Ambientais e 
duração esperada 
dos benefícios  

 

 Otimização do consumo energético;   

 Postergação de investimentos em novas 

usinas hidrelétricas; 



 

 

 

 

 Promover a disseminação do uso de 

equipamentos eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação 

sobre o uso racional de energia que tem 

impacto na sustentabilidade dos recursos 

energéticos;  

 Promover ações educacionais em escolas 

de comunidades de baixa renda para 

estimular o consumo consciente de energia 

elétrica; 

 Possibilitar o acesso das populações de 

baixa renda à Tarifa Social de Energia 

Elétrica, visando reduzir a incidência de 

fraude e consumo não consciente de 

energia elétrica.  
 

 
Investimentos  

 

 
Previsto: R$ 8.289.728,71 

  

 

Custo da Demanda 
Evitada (R$/kW)  

 

 

Previsto: 1990,29 

Custo da Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 617,24 

Relação Custo 
Benefício - RCB  

 

Previsto: 0,55 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 6 MUNICÍPIOS 
DO ESTADO DO MARANHÃO 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da 

unidade, visto que há possibilidades reais de redução 



 

 

 

 

 

 

do consumo de energia elétrica e retirada de 

demanda no horário de ponta do sistema. 

 
Abrangência:  

 

Município de Tutóia, Barreirinhas, Buriticupu, 

Riachão, Junco do MA e Cajapió 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 312,57 MWh/ano  

 
Demanda Evitada 
no Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 41,00 kW/ano  

 
Impactos Sociais e 
Ambientais e 
duração esperada 
dos benefícios  

 

 Gestão eficiente dos recursos públicos, 
proporcionando redução nos gastos com a 
iluminação pública; 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de 
equipamentos eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o 
uso racional de energia que tem impacto na 
sustentabilidade dos recursos energéticos; 

 Proporcionar uma mudança cultural na 
população, permitindo o conhecimento do uso e 
reuso dos recursos naturais e da contribuição 
real de seus atos para a vida das novas 
gerações. 

 

 
Investimentos  

 

 
Previsto:  R$ 627.931,04 

  

 

Custo da Demanda 
Evitada (R$/kW)  

 

 

Previsto: 2.395,47 

Custo da Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 314,24 

Relação Custo 
Benefício - RCB  

 

Previsto: ,037 



 

 

 

 

 

 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DO HOSPITAL ALDENORA BELLO 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; melhoria do consumo energético da 

unidade, visto que há possibilidades reais de redução 

do consumo de energia elétrica e retirada de demanda 

no horário de ponta do sistema. 

 
Abrangência:  

 

Prédio do Hospital de Câncer Aldenora Bello 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 312,67 MWh/ano  

 
Demanda Evitada 
no Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 11,31 kW/ano  

 
Impactos Sociais 
e Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Diminuição da conta de energia do cliente.  

 Descarte adequado dos equipamentos 
ineficientes sem prejudicar o meio ambiente. 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de 
equipamentos eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação 
sobre o uso racional de energia que tem 
impacto na sustentabilidade dos recursos 
energéticos; 

 

 
Investimentos  

 

 
Previsto: R$ 870.000,00 

  

 

Custo da 
Demanda Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 8.692,31 

Custo da Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 312,49 

Relação Custo 
Benefício - RCB  

 

Previsto: 0,71 



 

 

 

Título: BÔNUS EFICIENTE 2021-2022 

 

Objetivos:  
 

O Projeto Bônus Eficiente, consiste 

basicamente em incentivar a 

substituição de eletrodomésticos 

antigos e ineficientes por aparelhos 

reconhecidamente eficientes, com 

selo Procel-Inmetro, por seus clientes 

residenciais, visando a redução do 

consumo de energia e retirada de 

demanda na ponta do sistema. 

 

Abrangência:  
 

Consumidores residenciais da área de 

concessão da Equatorial Maranhão 

Energia 

Economizada  
 

675,01 MWh/ano  

Demanda Evitada 

no Horário de 

Ponta:  
 

132,41 kW/ano  

 

Impactos Sociais e 

Ambientais e 

duração esperada 

dos benefícios  
 

 Otimização do consumo 

energético;   

 Promover a disseminação do 

uso de equipamentos eficientes; 

 Promover a disseminação de 

orientação sobre o uso racional de 

energia que tem impacto na 

sustentabilidade dos recursos 

energéticos;  

 Proporcionar uma mudança 

cultural na população, estimulando 

o consumo com consciência, 

trocando equipamentos antigos por 



 

 

 

 

novos equipamentos com o intuito 

de tornar o consumo mais eficiente. 

 

Investimentos R$ 4.719.953,02 

Custo da Demanda Evitada (R$/kW) 3236,40 

Custo da Energia 

Economizada 

(R$/MWh)  
 

634,85 

Relação Custo 

Benefício - RCB  
 

0,68 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da unidade, 

visto que há possibilidades reais de redução do consumo de 

energia elétrica e retirada de demanda no horário de ponta 

do sistema. 

 
Abrangência
:  

 

Município de Alto Alegre do Pindaré 

Energia 
Economizad
a  

 

Previsto: 74,43 MWh/ano  

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 16,25 kW/ano  

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 

 Gestão eficiente dos recursos públicos, proporcionando 
redução nos gastos com a iluminação pública; 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de equipamentos 
eficientes; 



 

 

 

 

esperada 
dos 
benefícios  

 

 Promover a disseminação de orientação sobre o uso 
racional de energia que tem impacto na 
sustentabilidade dos recursos energéticos; 

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 
permitindo o conhecimento do uso e reuso dos recursos 
naturais e da contribuição real de seus atos para a vida 
das novas gerações. 

 

 
Investimento
s  

 

 
Previsto: R$ 379.874,96  

 

Custo da 
Demanda 
Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 2.069,54 

Custo da 
Energia 
Economizad
a (R$/MWh)  

 

 
Previsto: 451,69 

 
Relação 
Custo 
Benefício - 
RCB  

 

Previsto: 0,45 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
COELHO NETO 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da unidade, 

visto que há possibilidades reais de redução do consumo 

de energia elétrica e retirada de demanda no horário de 

ponta do sistema. 

 
Abrangência:  

 

Município de Coelho Neto 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 241,69 MWh/ano  

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 57,68 kW/ano  



 

 

 

 

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Gestão eficiente dos recursos públicos, 
proporcionando redução nos gastos com a 
iluminação pública; 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de equipamentos 
eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o uso 
racional de energia que tem impacto na 
sustentabilidade dos recursos energéticos; 

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 
permitindo o conhecimento do uso e reuso dos 
recursos naturais e da contribuição real de seus atos 
para a vida das novas gerações. 

 

 
Investimentos  

 

 
Previsto: R$ 329.862,60  

 

Custo da 
Demanda 
Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 582,48 

Custo da 
Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 139,01 

 
Relação Custo 
Benefício - 
RCB  

 

Previsto: 0,13 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
DUQUE BACELAR 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da unidade, 

visto que há possibilidades reais de redução do consumo 

de energia elétrica e retirada de demanda no horário de 

ponta do sistema. 

 
Abrangência:  

 

Município de Duque Bacelar 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 165,43 MWh/ano  



 

 

 

 

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 39,08 kW/ano  

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Gestão eficiente dos recursos públicos, 
proporcionando redução nos gastos com a iluminação 
pública; 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de equipamentos 
eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o uso 
racional de energia que tem impacto na 
sustentabilidade dos recursos energéticos; 

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 
permitindo o conhecimento do uso e reuso dos 
recursos naturais e da contribuição real de seus atos 
para a vida das novas gerações. 

 

 
Investimentos  

 

 
Previsto: R$ 310.771,280  

 

Custo da 
Demanda 
Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 810,00 

Custo da 
Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 191,34 

 
Relação Custo 
Benefício - 
RCB  

 

Previsto: 0,19 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da unidade, 

visto que há possibilidades reais de redução do consumo de 

energia elétrica e retirada de demanda no horário de ponta 

do sistema. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Abrangência
:  

 

Município de Olho D’Água das Cunhas 

Energia 
Economizad
a  

 

Previsto: 182,98 MWh/ano  

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 43,02 kW/ano  

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 
esperada 
dos 
benefícios  

 

 Gestão eficiente dos recursos públicos, proporcionando 
redução nos gastos com a iluminação pública; 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de equipamentos 
eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o uso 
racional de energia que tem impacto na 
sustentabilidade dos recursos energéticos; 

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 
permitindo o conhecimento do uso e reuso dos recursos 
naturais e da contribuição real de seus atos para a vida 
das novas gerações. 

 

 
Investimento
s  

 

 
Previsto: R$ 290.733,64  

 

Custo da 
Demanda 
Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 688,32 

Custo da 
Energia 
Economizad
a (R$/MWh)  

 

 
Previsto: 161,83 

 
Relação 
Custo 
Benefício - 
RCB  

 

Previsto: 0,16 



 

 

 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
SANTA QUITERIA DO MA 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da unidade, 

visto que há possibilidades reais de redução do consumo 

de energia elétrica e retirada de demanda no horário de 

ponta do sistema. 

 
Abrangência:  

 

Município de Santa Quiteria do Maranhão 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 199,83 MWh/ano  

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 47,21 kW/ano  

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Gestão eficiente dos recursos públicos, 
proporcionando redução nos gastos com a iluminação 
pública; 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de equipamentos 
eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o uso 
racional de energia que tem impacto na 
sustentabilidade dos recursos energéticos; 

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 
permitindo o conhecimento do uso e reuso dos 
recursos naturais e da contribuição real de seus atos 
para a vida das novas gerações. 

 

 
Investimento
s  

 

 
Previsto:  R$ 326.569,64  

 

Custo da 
Demanda 
Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 704,60 

Custo da 
Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 166,45 

 Previsto: 0,16 



 

 

 

 

Relação 
Custo 
Benefício - 
RCB  

 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO BENTO 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da unidade, 

visto que há possibilidades reais de redução do consumo 

de energia elétrica e retirada de demanda no horário de 

ponta do sistema. 

 
Abrangência:  

 

Município de São Bento 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 237,28 MWh/ano  

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 56,63 kW/ano  

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Gestão eficiente dos recursos públicos, 
proporcionando redução nos gastos com a 
iluminação pública; 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de equipamentos 
eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o uso 
racional de energia que tem impacto na 
sustentabilidade dos recursos energéticos; 

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 
permitindo o conhecimento do uso e reuso dos 
recursos naturais e da contribuição real de seus atos 
para a vida das novas gerações. 

 

 
Investimentos  

 

 
Previsto:  R$ 329.911,17  

 

Custo da 
Demanda 
Evitada (R$/kW)  

 

 

Previsto: 593,38 



 

 

 

 

Custo da 
Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 141,61 

 
Relação Custo 
Benefício - RCB  

 

Previsto: 0,14 

Título: EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO MATEUS DO MARANHÃO 

 
Objetivos:  

 

Introdução de novas tecnologias mais eficientes na 

instalação; Melhoria do consumo energético da unidade, 

visto que há possibilidades reais de redução do consumo de 

energia elétrica e retirada de demanda no horário de ponta 

do sistema. 

 
Abrangência
:  

 

Município de São Mateus 

Energia 
Economizad
a  

 

Previsto: 239,99 MWh/ano  

 
Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

 

Previsto: 57,27 kW/ano  

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais 
e duração 
esperada 
dos 
benefícios  

 

 Gestão eficiente dos recursos públicos, proporcionando 
redução nos gastos com a iluminação pública; 

 Otimização do consumo energético;   

 Promover a disseminação do uso de equipamentos 
eficientes; 

 Promover a disseminação de orientação sobre o uso 
racional de energia que tem impacto na sustentabilidade 
dos recursos energéticos; 

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 
permitindo o conhecimento do uso e reuso dos recursos 
naturais e da contribuição real de seus atos para a vida 
das novas gerações. 

 

 
Investimento
s  

 

 
Previsto:  R$ 329.884,40  

 



 

 

 

 

Custo da 
Demanda 
Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 586,64 

Custo da 
Energia 
Economizad
a (R$/MWh)  

 

 
Previsto: 140,00 

 
Relação 
Custo 
Benefício - 
RCB  

 

Previsto: 0,14 

Título: E+ RECICLAGEM 2021/2023 - Troca de Resíduos por Bônus na 
Conta de Energia 

 
Objetivos:  

 

O Projeto consiste basicamente na troca de lixo reciclável 

(resíduos) por créditos na conta de energia elétrica dos 

consumidores, com destinação organizada do material à 

indústria de reciclagem. O projeto constitui um novo 

paradigma social e uma nova forma de tratamento e de 

pagamento das contas de energia elétrica da população, 

baseado em uma eficientização energética por economia 

de energia no re-processamento e não na produção básica 

da matéria prima. 

 
Abrangência:  

 

O projeto abrange clientes de toda a área de concessão da 

Equatorial Maranhão, totalizando 14 postos de coleta, 

sendo 9 na capital São Luís - Ma, 3 em Imperatriz-MA e 1 

em Timon-MA e 1 em Caxias-Ma. O projeto atingiu em 2021 

a marca de 4.750 toneladas de resíduos recicláveis, que 

foram corretamente destinados, gerando R$ 240.337,24 

em bônus nas contas de energia elétrica dos clientes 

participantes. No total foram cadastrados 1486 clientes. 



 

 

O projeto é voltado para clientes residenciais, porém 

clientes comerciais e industriais podem participar do projeto 

doando o bônus gerado para outros clientes residenciais ou 

qualquer instituição sem fim lucrativo.  

 Público-Alvo: 

 Clientes de baixa tensão, residenciais, de toda a 

área de concessão da EQTL-MA. O cliente tem a 

opção de doar para instituições filantrópicas. 

 Clientes comerciais ou industriais não podem 

acumular descontos para sua própria conta de 

energia, mas podem doar o resíduo de seus 

processos e direcionar o bônus gerado para uma 

instituição beneficente ou para qualquer unidade 

consumidora residencial. 

Energia 
Economizada  

 

Previsto: 37.078,78 MWh/ano  

Demanda 
Evitada no 
Horário de 
Ponta:  

 

Previsto: 10.645,53 kW/ano  

 
Impactos 
Sociais e 
Ambientais e 
duração 
esperada dos 
benefícios  

 

 Elevar o índice de reciclagem dos resíduos 

sólidos; 

 Diminuir as doenças causadas pela poluição dos 

resíduos sólidos expostos ao meio ambiente, 

como a dengue; 

 Fomentar o fechamento do Ciclo do Processo de 

Consumo de todos os resíduos sólidos e do 

processo de consumo organizado de energia; 

 Desenvolver um projeto de coleta seletiva de 

resíduos sólidos que possa contribuir com a 

geração de renda, a liquidez das contas de energia 

em população de baixa renda;  



 

 

 

 Proporcionar uma mudança cultural na população, 

permitindo o conhecimento do uso e reuso dos 

recursos naturais e da contribuição real de seus 

atos para a vida das novas gerações.  
 

Investimento
s  

 Previsto: R$  3.142.991,93  

 

Custo da 
Demanda 
Evitada 
(R$/kW)  

 

 

Previsto: 930.04   

Custo da 
Energia 
Economizada 
(R$/MWh)  

 

 
Previsto: 491,45  

 
Relação 
Custo 
Benefício - 
RCB  

 

Previsto: 0.32 


