
Trezentos e quarenta mil famílias beneficiadas em 415 municípios baianos. Esta foi a marca
alcançada pela Coelba, no mês de setembro, através do Programa Luz Para Todos. Um novo
termo compromisso foi assinado e, até dezembro de 2010, outras 120 mil ligações serão
concluídas, chegando a 460 mil desde o início do programa, em 2004. A proposta
orçamentária no valor de R$ 930 milhões já foi aprovada pela Eletrobrás e encontra-se em
análise no Ministério de Minas e Energia.

Segundo o gerente do Departamento de Obras Especiais da Coelba, engenheiro Hugo
Machado Silva Filho, desde que foi lançado, o programa já recebeu investimentos de cerca
de R$1,7 bilhão, em recursos da Coelba, Governo do Estado, Eletrobrás e prefeituras (ver
tabela abaixo). “O Luz para Todos é o maior programa de eletrificação rural já executado no
mundo e, na Bahia, a Coelba está conseguindo realizar as obras com grande eficiência”,
garante.

A Bahia é o estado brasileiro com maior população rural do país e o Luz para Todos destina-
se ao atendimento da população da zona rural, com prioridade para as cidades com Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) inferior à média estadual e localidades com atendimento
energético inferior a 85%.

Para garantir a chegada da energia elétrica às famílias das
mais distantes localidades do interior baiano a Coelba
realizou uma série de investimentos. Entre as principais
obras está a instalação de 686 mil postes e 52 mil
transformadores, além da construção de mais de 48 mil km
de rede.

Todas as intervenções são realizadas de acordo com as
normas de preservação ambiental vigentes e priorizam a
escolha correta de traçados, evitando a supressão da
vegetação nativa. “Das cerca de quatro mil obras concluídas
pelo programa apenas 122 precisaram de estudos
ambientais, ou seja, 3% das operações”, diz o engenheiro
Hugo Machado.


