
COPASA participa de Chamada Pública de Eficiência Energética   

A Companhia de 

Saneamento de Minas 

Gerais – COPASA MG 

participou, no dia 01 de 

dezembro de 2021, da 

solenidade de abertura da 

Chamada Pública de 

Projetos de Eficiência 

Energética de 2020, na qual 

foram assinados os Sumários dos Acordos de Cooperação Técnica dos 

projetos aprovados. O evento foi realizado na sede da Companhia Energética 

de Minas Gerais (Cemig), com a presença do presidente da Distribuidora, do 

Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, 

Dr. Ricardo Augusto Simões Coelho e pelo Superintendente de 

Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Qualidade, Marcus Tulius de Paula 

Reis. 

 

 

A Companhia Energética 

de Minas Gerais (Cemig) 

publicou em 17/11/2020 o 

edital de Chamada Pública 

de Projetos de Eficiência 

Energética – CPP - com o 

objetivo de selecionar 

propostas que contribuam 

para a conservação e o uso consciente de energia elétrica. Esse chamamento 

visa o cumprimento de obrigações legais da CEMIG D com a ANEEL, nos 

termos ditados nas Leis n° 9.991/2000, nº 13.203/2015 e nº 13.280/2016 que 



têm por objetivo incentivar o desenvolvimento de medidas que promovam a 

eficiência energética e o combate ao desperdício de energia elétrica.  

 

 

Para as empresas prestadoras de serviços 

públicos, com participação de capital 

majoritariamente do público, que tiverem suas 

propostas selecionadas, poderão ser 

aplicados recursos do PROPEE – Programa 

de Eficiência Energética - a fundo perdido na 

implantação dos projetos. Nesse contexto, a 

COPASA identificou uma grande oportunidade 

de modernização das suas instalações, com o 

aporte dos recursos financeiros não onerosos 

do programa, trazendo maior eficiência a suas 

unidades e, consequentemente, menor 

despesa com energia elétrica.  

Considerando a oportunidade promovida pelo setor elétrico e o alinhamento 

das ações de eficiência energética à Declaração Estratégica da COPASA e 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, a COPASA, em 

2020, pela primeira vez, realizou um chamamento público para o 

credenciamento de Empresas de Serviços de Conservação de Energia 

(ESCO). As ESCOs são empresas que detém o conhecimento das atividades 

requeridas no desenvolvimento dos projetos de eficiência energética e dos 

requisitos legais envolvidos. As credenciadas elaboraram e submeteram 4 

(quatro) propostas à Chamada Pública da CEMIG.  

A estratégia utilizada pela COPASA para participação na Chamada Pública foi 

de repassar o recurso disponibilizado pela CEMIG à ESCO, somente se o 

projeto fosse aprovado. Com isso, a COPASA não precisou captar recursos 

financeiros, terá a renovação dos ativos referentes às instalações 

trabalhadas, trará maior eficiência operacional, redução de custos com 

energia e manutenção, capacitação de seus colaboradores e 

sustentabilidade nos seus processos.  



Na primeira etapa da Chamada Pública da CEMIG 2020, foram apresentadas 

77 (setenta e sete) propostas e habilitadas 31 (trinta e uma). No processo 

foram aprovados 8 (oito) projetos dos quais 2 (dois) se referem a unidades 

consumidoras da COPASA, cujas ações de eficiência energética 

totalizam, aproximadamente, R$1,5 milhões.  

Os projetos aprovados se referem às 

elevatórias de água bruta do Córrego 

Feio (EAB I) e do Córrego Areia (EAB 

II e EAB III), ambas em Araxá. A 

seleção do projeto foi baseada na 

perspectiva real de redução de 

consumo de energia elétrica, que 

será acompanhada após a 

implantação do projeto, devendo 

gerar os resultados esperados. 

 
EAB Córrego Feio 

 


