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A Coelba já começou a executar o programa Luz para Todos na Bahia. O 
Comitê Gestor Estadual, órgão responsável por acompanhar o cumprimento 
das metas de universalização do acesso à energia elétrica, emitiu a ordem de 
serviço de 497 obras, que significam 19.470 novas ligações. O valor total do 
investimento nesta primeira etapa é de R$73,3 milhões, divididos entre a 
concessionária e os governos federal e estadual.  
Estão sendo priorizados nesta fase do Luz para Todos os municípios com 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média do estado e índice 
de atendimento de energia elétrica inferior a 50%. Entre as cidades 
contempladas estão Adustina, Aracatú, Boa Nova, Boquira, Coronel João Sá, 
Campo Alegre de Lourdes, Guajerú, Ibipitanga, Itiúba, Jucuruçú, Monte Santo, 
Macaúbas, Pedro Alexandre, Pilão Arcado, Quinjigue, Sátiro Dias, Tanque 
Novo e Tremedal. 
Para levar energia a estas localidades, a Coelba vai instalar 38 mil postes e 
construir 3,6 mil quilômetros de rede primária e secundária. O custo médio de 
cada ligação é de R$3.923. “As obras deste primeiro lote serão concluídas até 
o próximo mês de dezembro. O desafio é grande, mas a Coelba dispõe de 
toda a capacidade técnica e operacional para executar com sucesso o Luz 



para Todos”, enfatizou o gerente do Departamento de Obras Especiais da 
Coelba, eng. Hugo Machado. 
O Comitê Gestor Estadual já está trabalhando para compor o segundo 
conjunto de obras, composto por 40 quarenta mil ligações. A meta de 
atendimento desse lote é o primeiro semestre de 2005. O comitê é formado 
por representantes do Ministério de Minas e Energia, Governo do Estado, 
Agerba, Coelba, União das Prefeituras da Bahia (UPB), Empresa Baiana de 
Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional (CAR), Federação dos Trabalhadores em Agricultura (Fetag) e 
Projeto Semear.  
O Programa Luz para Todos foi lançado na Bahia pela ministra de Minas e 
Energia Dilma Rousseff, em março último.  
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