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Energia chega aos moradores da Ilha de Quipá 
 

Com um investimento da ordem de R$ 124 mil, a Coelba, empresa do 
Grupo Neoenergia, está levando a energia elétrica aos moradores da Ilha de 
Quipá, comunidade carente de pescadores do Rio São Francisco, em Juazeiro. 
No total, 11 moradores serão contemplados através de sistema fotovoltaico  
domiciliar (energia solar), com capacidade para fornecer 30Kwh/mês. Além 
disso, eles receberão três lâmpadas fluorescentes compactas, cada um.  

Inicialmente, sete moradores da Ilha terão os kits instalados na próxima 
quinta-feira (31). Outros quatro moradores que residem em casas de lona estão 
construindo casas de barro batido para permitir a instalação e poder usufruir 
dos benefícios proporcionados pela energia elétrica.  

Com os kits disponibilizados, os novos consumidores poderão utilizar 
três lâmpadas fluorescentes compactas, uma televisão de 20”, antena 
parabólica, liquidificador, DVD e micro system (vide tabela abaixo). Além disso, 
eles serão cadastrados no sistema comercial da concessionária, passando a 
receber mensalmente as suas contas de luz e tendo acesso ao serviço regular 
de manutenção da empresa. 

Desde o início do Luz para Todos, em 2004, até o momento, a Coelba já 
realizou 260 mil ligações através do Programa, sendo 12 mil com sistemas 
fotovoltaicos domiciliares. Esses sistemas são utilizados no caso das áreas 
rurais onde os custos de atendimento tendem a ser elevados em função da 
maior distância das redes, maior dispersão das unidades consumidoras e baixo 
perfil de consumo dos usuários. 
 

 

Carga Quantidade Potência (W) Utilização (horas/dia) Consumo Kwh mês

LÂMPADAS 3 27 4 3,2

TV 20'' 1 70 4 8,4

PARABÓLICA 1 25 4 3,0

LIQUIDIFICADOR * 1 350 0,08 0,8

DVD 1 10 3 0,9

MICRO SYSTEM 1 76 6 13,7

TOTAL 558 30,0

* 0,08h = 5 MINUTOS
 

 

Informações para a imprensa 
Patrícia Almeida – palmeida@coelba.com.br 
Laíse Rabelo – lrabelo@coelba.com.br 
Luciana Domingues – ldomingues@coelba.com.br 
 (71) 3370-5144 / 5145 / 5248/ 5493 / 9956-3079 
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