
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de Eficiência Energética – PEE – Ciclo 2002 / 2003 
 
ANEEL - Despacho de Aprovação: nº 544 de 20/08/2003. 
Conclusão: 31/07/2004. 
 
 
Resumo do Projeto: 
 
Categoria: Uso Final. 
Tipo: Educação. 
Nome: Treinamento Técnico de “Capacitação em Eficiência Energética”. 
 
1 – Objetivos: 
 

Treinar profissionais responsáveis pela área de energia elétrica, de empresas, dos setores industrial, 
comercial, serviços e público, no uso eficiente da energia elétrica, quanto aos conceitos, métodos, 
normas e aplicações em gerenciamento energético de instalações e sistemas consumidores de 
energia elétrica. 

 
2 – Descrição: 
 

Foi realizado um curso de “Capacitação em Eficiência Energética”, entre os dias 14 e 16 de julho de 
2004, com carga horária de 12 horas. 

 
3 – Abrangência: 
 

O treinamento contou com a participação de 21 (vinte e um) profissionais responsáveis pela área de 
energia elétrica, de 20 (vinte) empresas, dos setores industrial, comercial e de serviços, da cidade de 
Urussanga, a área de concessão da Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda. – EFLUL. 

 
4 – Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
 

Para o Consumidor: Propiciar maior qualificação profissional na área de eficiência energética. 
Para a Concessionária: Treinar profissionais comprometidos com o Combate ao Desperdício de 
Energia Elétrica. 
Para a Sociedade: Segurança de que os recursos destinados aos projetos de eficiência energética 
estão sendo apropriados de maneira eficiente e compatível com os interesses comuns. 
A duração esperada dos benefícios não é passível de cálculo em projeto educacional. 

 
5 – Investimentos: 
 

Previstos: R$ 10.320,00. 
Realizados: R$ 10.321,48. 

 
6 – Custos: 
 

Custo da Demanda Evitada (CED): R$ - / kW. 
Custo da Energia Economizada (CEE): R$ - / MWh. 

 
7 – Resultados: 
 

Energia Economizada: -. 
Demanda Evitada no Horário de Ponta: -. 
Relação Custo Benefício (RCB): projeto educacional não é mensurado por RCB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de Eficiência Energética – PEE – Ciclo 2002 / 2003 
 
ANEEL - Despacho de Aprovação: nº 544 de 20/08/2003. 
Conclusão: 31/07/2004. 
 
 
Resumo do Projeto: 
 
Categoria: Uso Final. 
Tipo: Poderes Públicos. 
Nome: Eficientização Energética na Escola de Educação Básica Caetano Bez Batti. 
 
1 – Objetivos: 
 

Implementar em instalações do setor público (escolas), as ações de eficiência energética advindas 
dos diagnósticos energéticos realizados nos ciclo anteriores. 
Criar novos padrões tecnológicos e uma cultura no âmbito energético ambiental, visando à 
disseminação da eficiência energética. 

 
2 – Descrição: 
 

O projeto compreende a melhoria dos sistemas de iluminação interna e externa de Escolas de Ensino 
do Setor Público da cidade de Urussanga - SC. 
Substituição de lâmpadas fluorescentes de 40W com reator eletromagnético por lâmpadas 
fluorescentes de 32W com reator eletrônico. 
Substituição de lâmpadas incandescentes de 150W e 100W por lâmpadas fluorescentes compactas 
de 23W e lâmpadas incandescentes de 60W por lâmpadas fluorescentes compactas de 15W. 
Substituição de lâmpadas mistas, halógenas e de vapor de mercúrio por lâmpadas de vapor de sódio. 

 
3 – Abrangência: 
 

O projeto de eficientização nas escolas de ensino público beneficiará diretamente a escola 
diagnosticada (Escola de Educação Básica Caetano Bez Batt) e toda a população que se utiliza de 
suas instalações, além de difundir o conceito de eficiência para toda a comunidade escolar e usuários 
em geral (alunos, pais, professores, funcionários e comunidade). 

 
4 – Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
 

Para o Consumidor: Modernização das instalações, redução do desperdício de energia elétrica e 
maior conscientização sobre questões energéticas e ambientais. 
Para a Concessionária: Postergação de investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica e 
melhoria no relacionamento com seus clientes. 
Para a Sociedade: Melhoria das instalações, postergação de investimentos na ampliação do parque 
gerador e minimização dos impactos ambientais. 
A duração esperada dos benefícios é de no mínimo 4,3 anos. 

 
5 – Investimentos: 
 

Previstos: R$ 12.264,13. 
Realizados: R$ 12.264,13. 

 
6 – Custos: 
 

Custo da Demanda Evitada (CED): R$ 410,40 / kW. 
Custo da Energia Economizada (CEE): R$ 94,87 / MWh. 

 
7 – Resultados: 
 

Energia Economizada: 12,98 MWh / ano. 
Demanda Evitada no Horário de Ponta: 4,70 kW. 
Relação Custo Benefício (RCB): 0,81. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de Eficiência Energética – PEE – Ciclo 2002 / 2003 
 
ANEEL - Despacho de Aprovação: nº 544 de 20/08/2003. 
Conclusão: 31/07/2004. 
 
 
Resumo do Projeto: 
 
Categoria: Uso Final. 
Tipo: Poderes Públicos. 
Nome: Eficientização Energética na Escola de Educação Básica Barão do Rio Branco.. 
 
1 – Objetivos: 
 

Implementar em instalações do setor público (escolas), as ações de eficiência energética advindas 
dos diagnósticos energéticos realizados nos ciclo anteriores. 
Criar novos padrões tecnológicos e uma cultura no âmbito energético ambiental, visando à 
disseminação da eficiência energética. 

 
2 – Descrição: 
 

O projeto compreende a melhoria dos sistemas de iluminação interna e externa de Escolas de Ensino 
do Setor Público da cidade de Urussanga - SC. 
Substituição de lâmpadas fluorescentes de 40W com reator eletromagnético por lâmpadas 
fluorescentes de 32W com reator eletrônico. 
Substituição de lâmpadas incandescentes de 150W e 100W por lâmpadas fluorescentes compactas 
de 23W e lâmpadas incandescentes de 60W por lâmpadas fluorescentes compactas de 15W. 
Substituição de lâmpadas mistas, halógenas e de vapor de mercúrio por lâmpadas de vapor de sódio 

 
3 – Abrangência: 
 

O projeto de eficientização nas escolas de ensino público beneficiará diretamente a escola 
diagnosticada (Escola de Educação Básica Barão do Rio Branco) e toda a população que se utiliza de 
suas instalações, além de difundir o conceito de eficiência para toda a comunidade escolar e usuários 
em geral (alunos, pais, professores, funcionários e comunidade). 

 
4 – Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
 

Para o Consumidor: Modernização das instalações, redução do desperdício de energia elétrica e 
maior conscientização sobre questões energéticas e ambientais. 
Para a Concessionária: Postergação de investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica e 
melhoria no relacionamento com seus clientes. 
Para a Sociedade: Melhoria das instalações, postergação de investimentos na ampliação do parque 
gerador e minimização dos impactos ambientais. 
A duração esperada dos benefícios é de no mínimo 3,9 anos. 

 
5 – Investimentos: 
 

Previstos: R$ 10.760,97. 
Realizados: R$ 10.760,97. 

 
6 – Custos: 
 

Custo da Demanda Evitada (CED): R$ 410,40 / kW. 
Custo da Energia Economizada (CEE): R$ 94,87 / MWh. 

 
7 – Resultados: 
 

Energia Economizada: 12,85 MWh / ano. 
Demanda Evitada no Horário de Ponta: 5,25 kW. 
Relação Custo Benefício (RCB): 0,67. 

 


