
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de Eficiência Energética – PEE – Ciclo 1999 / 2000 
 
ANEEL - Despacho de Aprovação: nº 453 de 17/10/2000. 
Conclusão: 30/06/2001. 
 
Resumo do Projeto: 
 
Categoria: Uso Final. 
Tipo: Poderes Públicos. 
Nome: Diagnósticos Energéticos em Prédios Públicos. 
 
1 – Objetivos: 
 

A execução de diagnósticos energéticos em prédios públicos tem por escopo a detecção de 
oportunidades de uso eficiente de energia elétrica por usuários finais que historicamente não 
apresentam uma preocupação com o tema. Visa além dos aspectos técnicos suscitar junto aos 
usuários a conscientização quanto ao uso de forma racional e eficiente da energia elétrica 
demonstrando aos mesmos que para isso não se faz necessário dispor de tecnologias sofisticadas e 
onerosas. 

 
2 – Descrição: 
 

O projeto compreendeu a realização de dois diagnósticos energéticos, um em escola de ensino do 
setor público e outro em hospital público do município de Urussanga em Santa Catarina. Os principais 
tópicos analisados durante a execução dos diagnósticos foram referentes ao sistema de iluminação 
(interno e externo), sistema de condicionamento térmico e motores elétricos. As medidas de 
eficientização advindas da realização desses diagnósticos serão implementadas nos projetos dos 
próximos ciclos. 

 
3 – Abrangência: 
 

O projeto de Diagnósticos Energéticos em Prédios Públicos beneficiará diretamente a escola e o 
hospital diagnosticado (Hospital Nossa Senhora da Conceição e Colégio Rainha do Mundo) e toda a 
população que se utiliza de suas instalações, além de difundir o conceito de eficiência para toda a 
comunidade e usuários em geral. 

 
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 com minimização dos impactos ambientais. 
A duração esperada dos benefícios não é passível de cálculo nesse projeto. 

 
5 – Investimentos: 
 

Previstos: R$ 22.600,00. 
Realizados: R$ 22.600,00. 

 
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 não mensurado por RCB. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de Eficiência Energética – PEE – Ciclo 1999 / 2000 
 
ANEEL - Despacho de Aprovação: nº 453 de 17/10/2000. 
Conclusão: 30/06/2001. 
 
Resumo do Projeto: 
 
Categoria: Uso Final. 
Tipo: Marketing Institucional. 
Nome: Campanha na Mídia Eletrônica. 
 
1 – Objetivos: 
 

Aproveitando a grande penetração da Internet no cotidiano das pessoas, a EFLUL objetiva com este 
projeto a criação de uma home - page na qual pretende-se aumentar o nível de conscientização dos 
acessantes através do endereço eletrônico www.eflul.com.br no que se refere à conservação e uso 
eficiente de energia elétrica, com o conseqüente apelo à preservação do meio ambiente. 

 
2 – Descrição: 
 

Para aumentar o nível de conscientização da população com relação à conservação de energia 
elétrica serão colocadas informações e dicas para a utilização eficiente dos equipamentos elétricos. 
Estas informações serão divididas por tipo de local, como por exemplo, nas residências e nos 
condomínios, no trabalho, nos prédios públicos, etc. 
Serão colocadas, ainda, informações referentes à energia elétrica relacionados com o meio ambiente, 
como por exemplo, reciclagem de lâmpadas que contêm mercúrio no seu processo de fabricação e 
poluem o meio ambiente quando são descartados em aterros sanitários comuns. 

 
3 – Abrangência: 
 

Inicialmente espera-se contemplar a abrangência geográfica do projeto de forma regional em nossa 
área de concessão tendo como público alvo a ser atingido todas as pessoas que tem acesso à 
Internet, nas residências ou nos locais de trabalho. Com isso, pessoas de todas as classes sociais 
poderão ter conhecimento das informações. 

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

Com este projeto espera-se obter um aumento do nível de conscientização da população com relação 
à conservação de energia e que ela adote medidas para garantir o uso eficiente da energia elétrica. 
Ao adotar essas medidas citadas e descritas na página da internet, a população irá obter uma 
redução no consumo mensal de energia elétrica, ocasionando uma fatura menor (economia), que irá 
implicar em uma redução na demanda de energia elétrica da EFLUL, possibilitando a postergação de 
investimentos no nosso sistema elétrico. 
A duração esperada dos benefícios não é passível de cálculo nesse projeto. 

 
5 – Investimentos: 
 

Previstos: R$ 7.963,93. 
Realizados: R$ 7.963,93. 

 
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 não mensurado por RCB. 

 

http://www.eflul.com.br/

