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Ser sustentável é preocupar-se com o presente e com o futuro. Usar a energia 
elétrica corretamente e sem desperdícios ajuda o Planeta a renovar seus recursos 

e proporciona uma vida melhor para as próximas gerações.
Equipe EI

Relatório de Atividades do Projeto Conviver Interior
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Através do Projeto Conviver Interior, a Cemig se aproxima ainda mais das 
comunidades mineiras realizando treinamentos que visam orientar quanto ao uso 
eficiente e seguro da energia elétrica, por meio da visita de agentes às comunidades.

Para conscientizar sobre a importância da utilização de equipamentos eficientes, 
a Cemig promove a substituição de lâmpadas e geladeiras de alto consumo por 
outras mais econômicas e realiza palestras educacionais.

Desde 2007, estão sendo beneficiadas por ano, em média 50 mil famílias que 
moram em cidades de menor Índice de Desenvolvimento Humano no Estado de 
Minas Gerais. O Projeto Conviver Interior, realizado nos anos de 2013 e 2014, 
em 60 municípios, beneficiou aproximadamente 140 mil pessoas, com as visitas 
de agentes, substituição de equipamentos, palestras, cadastros na tarifa social e 
negociação de débitos.

Os principais benefícios e resultados do Conviver são:

• Preservação do meio ambiente pela economia de energia elétrica;
• Formação de consumidores conscientes;
• Redução dos acidentes com a população, relacionados a energia elétrica;
• Redução do valor da conta de energia e melhoria do orçamento familiar;
• Informação sobre acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica;
• Aumento do capital social das comunidades beneficiadas.

Este Relatório apresenta a abrangência e os principais resultados obtidos com o 
Projeto Conviver Interior nos anos de 2013 e 2014.

Apresentação
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AÇUCENA
AIMORÉS
ALVARENGA
ANDRELANDIA 
BARBACENA
CANTAGALO
CARANDAI
CONCEIÇÃO DA BARRA DE 
MINAS
DIAMANTINA
ENGENHEIRO NAVARRO
FELÍCIO DOS SANTOS
FELIXLANDIA
FRANCISCO DUMONT

Cidades atendidas em 2013 e 2014

GOIABEIRA
GONZAGA
IBIRACATU
IBITURUNA
ITAPECERICA
ITUETA
JAÍBA
JOSÉ RAYDAN
JUVENILIA
LAGOA DOS PATOS
LAGOA DOURADA
LAVRAS
MARILAC
MENDES PIMENTEL

MIRAVANIA
MONJOLOS
MONTALVANIA
MORADA NOVA DE MINAS
NACIP RAYDAN
NAQUE
NOVA MODICA
NOVORIZONTE
OLIVEIRA (MORRO DOS 
FERROS)
ONÇA DE PITANGUI
PAI PEDRO
PEÇANHA
PESCADOR 
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Minas Gerais

Arquivo Ailson Santos

PITANGUI
PRADOS
RESPLENDOR
RIACHO DOS MACHADOS
RITAPOLIS
SANTA CRUZ DE MINAS 
SANTA EFIGENIA DE MINAS
SANTA MARIA DO SUAÇUI
SANTA RITA DO ITUETO
SÃO GONÇALO DO ABAETE
SÃO JOÃO DEL REI 
SÃO JOÃO DO PARAISO
SÃO JOÃO EVANGELISTA
SÃO TIAGO

SENADOR MODESTINO 
GONÇALVES
SERRANÓPOLIS DE MINAS 
TIRADENTES
TRES MARIAS
TUMIRITINGA
VIRGINÓPOLIS



8

Os eventos de lançamento ocorrem sempre que o Conviver chega ao município. 
O intuito do evento é apresentar aos moradores os benefícios que o Projeto pode 
levar a eles, assim como explicar a importância do uso correto e seguro da energia. 
Outro objetivo do lançamento é motivar a população a participar do Projeto.

Entre 2013 e 2014, foram realizados 60 eventos de lançamento, tendo a participação 
de aproximadamente 10 mil pessoas, transformando-se assim, em multiplicadores 
da eficiência energética. Temas como sustentabilidade e o futuro do Planeta são 
discutidos em conjunto, reafirmando a posição da Cemig de se preocupar com a 
preservação do meio ambiente.

Eventos de Lançamento
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“Eu e minhas vizinhas estamos aqui hoje para conhecer esse projeto. 
Sabemos que fala de economia de energia elétrica”.

Rosária dos Santos, moradora de Novorizonte

Foto com 72dpi

Arquivo Cemig
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As palestras educativas têm o objetivo de conscientizar os moradores sobre a 
importância do uso correto, seguro e eficiente da energia elétrica, além de dis-
cutir sobre a preservação do meio ambiente.

Elas ocorrem em escolas, igrejas ou espaços públicos de fácil acesso à popula-
ção atendida pelo Conviver.

Entre 2013 e 2014, foram realizadas 102 palestras, com a participação de apro-
ximadamente 7.500 pessoas. 

Palestra Educativa
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“Vim pra palestras com o objetivo de aprender um pouco como economizar 
energia elétrica. A minha conta sempre foi muito alta”.

Ivone Maria da Silva, moradora de Itapecerica

Arquivo Cemig



14

Os agentes Conviver são os principais responsáveis pelo sucesso do projeto. 
Eles têm a missão de realizar as visitas domiciliares levando informações 
sobre o projeto e orientando a população com dicas de economia de energia, 
possibilitando assim a redução do valor da conta. Além disso, eles identificam 
lâmpadas e geladeiras obsoletas que podem ser substituídas e ainda levam os 
serviços da Cemig às famílias atendidas pelo projeto.

Agente Conviver
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“O Projeto Conviver em minha vida foi um ‘divisor de águas’. Há um Luiz Henrique anterior, que 
não tinha uma real dimensão das necessidades do país. Agora, há outro que compreende o 

que sentem as pessoas ao se beneficiarem por um projeto com essas dimensões. Durante este 
período pude viver, em parte, suas vidas e compartilhar com elas e com os demais Agentes 

suas tristezas e alegrias”.       
Luiz Henrique Correa, agente Conviver.

Arquivo Cemig
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Durante as visitas, os agentes levam a cada família dicas de como usar a energia 
elétrica de forma consciente e segura. Para isso são distribuídas cartilhas que 
possuem informações importantes sobre os temas abordados. Em cada visita 
são levantadas informações sobre os hábitos de consumo e os equipamentos 
elétricos utilizados pelas famílias e é a partir destas informações que os agentes 
orientam os usuários. Através das visitas é possível atender às demandas de 
serviços, bem como orientar as famílias sobre os canais de comunicação da 
Cemig.

Entre 2013 e 2014, foram realizadas aproximadamente 40 mil visitas durante a 
execução do Conviver Interior.

Visita de Eficiência Energética
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“Eu adorei receber a visita do pessoal da Cemig. Eles me mostraram 
novidades sobre como devo agir em casa para economizar  

mais energia elétrica.”

Maria Cristina Santos, morada de Riacho dos Machados

Arquivo Cemig
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“A Cemig está trazendo mais luz e mais alegria para a minha casa e minha 
família”.

Ana Etelvina Oliveira, moradora de Mendes Pimentel

Arquivo Cemig

Arquivo Cemig

Arquivo Cemig
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Medição do Consumo de Energia
Um dos critérios para substituição de geladeiras 
é o alto consumo de energia. Para que isso 
seja identificado, o agente analisa o estado de 
conservação do equipamento e faz a medição 
da corrente elétrica do mesmo.

Arquivo Cemig
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“Eu nunca imaginei que minha geladeira estivesse consumindo tanto. Só vi 
isso depois da visita do Projeto Conviver.”

Osni Ribeiro, moradora de Itapecerica

Arquivo Cemig
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Nesse projeto foram substituídas, aproximadamente, 180 mil lâmpadas 
incandescentes por fluorescentes compactas, e 4.034 mil geladeiras de 
alto consumo de energia elétrica por outras mais eficientes com o Selo 
Procel de eficiência energética. Para que uma família seja beneficiada pelo 
Conviver é necessário que o cliente da Cemig esteja inscrito no Cadastro 
Único para programas Sociais do Governo Federal, ser beneficiado pela 
Tarifa Social de Energia Elétrica e morar em um dos municípios atendidos 
pelo Projeto.

Substituição de Equipamentos

Arquivo Cemig
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Trocas de Lâmpadas
Durante a visita domiciliar, as 
equipes do Projeto Conviver 
substituíram aproximadamen-
te 180 mil lâmpadas incandes-
centes por lâmpadas fluores-
centes compactas.

Arquivo Cemig

Arquivo Cemig
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As lâmpadas incandescentes 
substituídas são encaminhadas 
para a reciclagem e têm o vi-
dro e o metal retirados que, ao 
invés de tornarem-se lixo, são 
também reaproveitados. 

Arquivo CemigArquivo Cemig
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“Hoje, finalmente estou levando uma geladeira novinha para a casa.  
Esse projeto é uma alegria pra todo mundo”.

Andreza Franciene Silva, moradora de Serranopólis.

Arquivo Cemig
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“Hoje é o dia da troca de geladeiras. Olha só a alegria desse povo!”

Jandira Lima, moradora de Jaíba

Arquivo Cemig
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A Cemig tem a preocupação de dar o destino ambientalmente correto 
para os equipamentos obsoletos recolhidos. Por isso, as geladeiras e 
lâmpadas substituídas passam por um processo de reciclagem, no qual 
os componentes que oferecem riscos ao meio ambiente são separados 
daqueles que podem ser reaproveitados.

Reciclagem
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Arquivo Indústria Fox
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Através da reciclagem, é feita a 
retirada dos gás CFC e do óleo 
do motor que são regenerados. 
Os demais materiais (metais, 
plásticos e espumas) são 
separados e reaproveitados.

Arquivo  Indústria Fox

Arquivo Indústria Fox

Arquivo Indústria Fox
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1 Kg de gás CFC equivale a 
10.000 Kg de gás CO2. E uma 
geladeira antiga possui cer-
ca de 0,5 Kg de gás CFC. Isso 
equivale a mesma quantida-
de de gás CO2 que um carro 
popular emite após percorrer 
33.000 Km.

Arquivo  Indústria Fox

Arquivo Indústria Fox
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O Conviver Interior, nos anos de 2013 e 2014, investiu nos 60 municípios 
aproximadamente R$12 milhões resultando na redução de demanda na 
ponta de cerca de 5.600 kW e economia de energia elétrica de quase 
14.700 MWh/ano.

Números Finais
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Realização

Execução

Cemig Distribuição S.A.

PRB Consultoria e Projetos Ambientais Ltda.

CDM – Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana

Publikimagem Projetos e Marketing



39




