
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de Eficiência Energética – PEE – Ciclo 2004 / 2005 
 
ANEEL - Despacho de Aprovação: nº 1.375 de 29/09/2005. 
Conclusão: 30/09/2006. 
 
 
Resumo do Projeto: 
 
Categoria: Uso Final. 
Tipo: Educação. 
Nome: Laboratório de Eficiência Energética em Entidade de Ensino. 
 
 
1 – Objetivos: 
 

Implantação de um laboratório didático para alunos dos Cursos Técnicos de Eletrotécnica e 
Eletromecânica da Escola Técnica da SATC (Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de 
Santa Catarina), com objetivo de promover a disseminação dos conceitos e procedimentos referentes 
à Conservação de Energia, Eficiência Energética e Otimização Energética de Equipamentos 

 
2 – Descrição: 
 

A EFLUL em parceria com a Escola Técnica da SATC dotou de equipamentos, aparelhos de medição 
e software, o Laboratório de Eficiência Energética, visando o treinamento dos alunos, dos 
profissionais e da comunidade em programas e projetos de eficiência energética 

 
3 – Abrangência: 
 

Este projeto foi desenvolvido nas instalações físicas do Colégio Monsenhor Agenor Neves Marques 
(Conveniado da Escola Técnica da SATC), localizado no município de Urussanga em Santa Catarina, 
sendo que já foram ministradas dezenas de palestras, com centenas de participantes entre alunos e 
professores do ensino fundamental e médio das escolas da rede pública (municipal e estadual) e 
particular do município. Profissionais de empresas do município também já participaram de 
treinamento de capacitação em eficiência energética. 
 
4 – Impactos Sociais e Ambientais e Duração Esperada dos Benefícios: 
 

Para o Consumidor: Treinar e conscientizar os alunos, futuros profissionais que atuarão nas 
instalações de uso final para o uso eficiente da energia. 
Para a Concessionária: Conscientização dos clientes quanto ao uso racional da energia elétrica. 
Para a Sociedade: A redução do desperdício de energia elétrica possibilitará postergar investimentos 
na expansão do sistema elétrico, contribuindo para a preservação do meio ambiente. 
A duração esperada dos benefícios não é passível de cálculo em projeto educacional. 

 
5 – Investimentos: 
 

Previstos: R$ 46.464,00. 
Realizados: R$ 46.482,73. 

 
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. 

 


