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“Mobilização da sociedade e concentração de 
recursos em torno do setor energético fazendo 
do Rio de Janeiro uma referência mundial em 
racionalização, inovação tecnológica e 
sustentabilidade  ambiental  na área de 
energia.” 
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Coordenação: Ampla Energia e Serviços S.A. 
Entidades Participantes: 
    Ampla /  Endesa Brasil / Endesa Espanha / Enel / Aneel /  Governo do Estado do RJ 
    Prefeitura de Búzios / UFRJ /    UFF /   PUC / UERJ / FGV  
Previsão de término em out/2014 
Orçamento: R$ 37,6 milhões 

 

Automação da Rede Elétrica 
Plano de mobilidade elétrica 
Iluminação com pontos de LED 
telecomandados 
Medição Inteligente 
Geração de Energia Distribuída com fontes 
renováveis 
Projetos Sociais 
Automação residencial 
Internet sem fio 
Sistema de controle centralizado 
Construção do Centro de Monitoramento 



Coordenação: 
Light  
 
Entidades Participantes: 
Light, Lactec, CPqD, Axxiom Soluções 
Tecnológicas, CAS Tecnologia 
 
Previsão de término em Jul/2014 
 
Orçamento: 37,6 milhões 
 

Desenvolvimento integrado de 5 projetos estratégicos de 
tecnologia de redes inteligentes. 



Coordenação: 
Petrobras 
 
 
Entidades Participantes: 
Petrobras 
 
Orçamento: R$ 1,5 milhão 
 

Instalação de sistema de geração distribuída fotovoltaica de 175 kWp 
no novo prédio do Conjunto Caju, com o objetivo de reduzir 20% da 
fatura de energia, dominar a tecnologia de geração solar, produzir 
energia limpa e aumentar a segurança do suprimento com menor custo 
na geração emergencial. 



Coordenação: 
PUC/Rio 
 
Orçamento: R$ 10 milhões 
 
Parceiros: 
PUC/Rio, AquaRio, Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro, LIGHT, SEDEIS e 
IETS 
 

Prover o aquário marinhos de um laboratório de  
P&D&I de energias limpas e instalação de painel fotovoltaico no telhado. 



Coordenação: 
UFRJ 

 
Entidades Participantes: 
UFRJ 
Orçamento: R$ 8,5 milhões 

 

Instalação de painéis fotovoltaicos na cobertura do Centro de Tecnologia 
da UFRJ para geração de 992 kWp. 



Coordenação: 
 SEA, Sedeis e Sefaz 
 
 
Entidades Participantes: 
SEA, Sedeis, Sefaz, UFRJ, Light 
 
Orçamento: R$ 70 milhões 
 
 

Aplicação do ICMS das faturas de energia relativas ao Campus do 
Fundão em projetos de eficiência energética e inovação tecnológica no 
próprio Campus do Fundão. 



Sistema de Captação e armazenamento 
de energia solar, através de placas de 
painéis fotovoltaicos da sede da Reserva 
Biológica Estadual da Praia do Sul. 

Coordenação:  Petrobras – UTE Leonel 
Brizola 
 
Entidades Participantes: Petrobras / INEA / 
Sedeis 



 
Coordenação: GIZ 
Entidades Participantes: 
    Cefet, Light, Aneel e Sedeis 
 

Instalação de Painel Fotovoltaico na unidade do Cefet no Maracanã 



 
Coordenação: GIZ 
Entidades Participantes: 
IPP, Light, Ampla, EPE e Sedeis 
 

Elaboração do Potencial fotovoltaico das cidades do Rio de Janeiro e 
Niterói, a partir do levantamento aerofotogramétrico. 



 
Coordenação: Sedeis 
Entidades Participantes: 
PUC-Rio, UTE Norte Fluminense, 
EDF e EGPE Consult 
 

Elaboração do potencial de utilização de energia solar no Estado do Rio 
de Janeiro para geração de energia elétrica e aquecimento de água. 



 
Coordenação: Sedeis 
Entidades Participantes: 
ONIP, UTE Leonel Brizola Petrobras 
 Elaboração de estudo sobre a eficiência energética e racionalização da 

geração de energia elétrica no subsolo marinho para atendimento ao 
processo de produção de petróleo e gás em águas ultraprofundas. 



Coordenação:Sedeis 
Entidades 
Participantes: GIZ e 
Sedeis 
Orçamento: 
2,5milhões de Euros 

•Levantamento do potencial 
fotovoltaico dos telhados do 
Rio de Janeiro e Niterói 
•Geração Fotovoltaica CEFET 
Maracanã 
•Geração Fotovoltaica Arsenal 
da Marinha 
•Geração Fotovoltaica 
Planetário 
•Capacitação do CEFET 

Maracanã em tecnologias 
fotovoltaicas 
•Parceria no Projeto Fundão 
Solar 
•Geração Fotovoltaica em 
postos de combustíveis 
sustentáveis 
•Capacitação do Escritório de 
Projetos do Fundo Verde 
 



PARCERIA AGERIO & SEBRAE/RJ 

 Com o objetivo de promover o uso eficiente de energia, foi 
desenvolvido a ação “Rio Energia Eficiente”, que conta com 
portfólio customizado destinado a apoiar investimentos que 
promovam a redução de impactos ambientais e/ou incluam a 
sustentabilidade no processo de produção e/ou serviços.  

Consultoria para uso racional e sustentável de 
energia (diagnóstico energético). 

Disponibilização do FAMPE . 

Portfólio Específico de financiamento, apoio 
financeiro às empresas diagnosticadas pelo Sebrae 

RJ.   

Disponibilização de R$ 80 milhões em recursos para 
investimentos para micro e pequenas empresas e 

habilitação ao FAMPE para facilitar o acesso ao 
crédito. 



PORTFÓLIO DESENVOLVIDO COM FOCO 
NA SUSTENTABILIDADE 

 As ações apóiam o empresariado Fluminense nos investimentos com 

finalidade de melhoria da sustentabilidade, principalmente através 
das linhas AgeRio EcoEficiência e do INOVACRED.  

 

  

 

  

  

 

  
PRODUTO AgeRio EcoEficiência - Destinado ao apoio 

a investimentos que, comprovadamente, promovam a 

redução de impactos ambientais e/ou incluam a 

sustentabilidade no seu processo de produção e/ou 

serviços. 

PRODUTO Inovacred - Em parceria com a FINEP, o 

Inovacred permite que o seu negócio cresça, 

aplicando recursos em atividades de inovação em 

produtos, processos, modelos de negócios, 

marketing ou estrutura organizacional, com objetivo 

de ampliar a competitividade das empresas 



TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ESPECIAL 
DECRETO 43.210, DE 28/09/2011 

  

 

  



www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 





Coordenação: Maria Paula Martins 
mpmartins@desenvolvimento.rj.gov.br 


