
Coelba comemora os novos 251 mil clientes  
 
Sentir a emoção de acender a luz pela primeira vez. Este ano, mais de 251 mil clientes viveram essa 
experiência na Bahia através da Coelba, empresa do Grupo Neoenergia. A concessionária levou energia 
elétrica a 188 mil novos consumidores urbanos. Na zona rural, Coelba realizou de janeiro até o momento 
63,3 mil novas ligações, atingindo a marca de 200 mil ligações através do Programa Luz para Todos e 
beneficiando, só no interior do estado, a cerca de 1 milhão de baianos. Com uma área de concessão de 
563 mil quilômetros quadrados, a Coelba atende a 415 municípios. Por isso, é a distribuidora que tem o 
maior programa de eletrificação rural do país - a meta é ligar, até o próximo ano, 360 mil novos lares, 
com um investimento que irá totalizar R$ 2,5 bilhões em parceria com os governos Federal e Estadual. O 
Grupo Neoenergia, que tem como meta no programa ligar 470 mil novos consumidores através das suas 
distribuidoras localizadas na Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, já comemora o número de 300 
mil novos lares com acesso à energia elétrica nas zonas rurais destes estados. Para chegar às mais 
distantes localidades da Bahia através do Luz para Todos, a Coelba instalou uma rede com extensão 
superior a 30 mil km, mais de 42 mil postes e mais de 32 mil transformadores. Desde que foi iniciado, em 
2004, até o momento, já foram investidos mais de R$ 1 bilhão no programa. Com este movimento, a 
economia baiana foi aquecida com sete mil empregos diretos gerados nas empresas prestadoras de 
serviços para a Coelba, além da abertura de 1,8 mil vagas nas 12 fábricas de postes reativadas. Visando 
atender às áreas rurais onde os custos tendem a ser elevados em função da maior distância das redes, 
maior dispersão das unidades consumidoras e baixo perfil de consumo dos usuários, a Coelba já instalou 
oito mil painéis solares. 


