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UFG
Ações desenvolvidas:

Programa Interno de 
Eficiência Energética (EE) 

Análise de faturas de energia 
elétrica usando Power BI

Estudos para Migração para 
o Mercado Livre de Energia 
Elétrica; 

Monitoramento online do 
consumo de energia das 
principais unidades 
consumidoras

Implantação de Geração 
Distribuída fotovoltaica 
817 kWp implantados com 
economia estimada de 
R$ 600.000,00 por ano

Substituição de lâmpadas
Troca de 24.870 por lâmpadas 
fluorescentes por de tecnologia LED

Criação de um Data Warehouse
Informações para tomada de 
decisões

Ampliação da Geração 
Distribuída fotovoltaica em 2020
Contratação de mais 1.435 kWp a 
ser implantado em 2020

Criação em março de 2020 do 
curso de eficiência energética 
com foco na indústria 
(iluminação, ar condicionado, 
motores elétricos, ar 
comprimido, bombeamento de 
água e acionamento elétrico)

Instalação de 2 estações 
meteorológicas
Medição online de temperatura, 
irradiância, pressão atmosférica, 
humidade do ar



Instalação de usinas fotovoltaicas num total de 
817 kWp.



Implantação de um Centro de Monitoramento com 
medição online das grandezas elétricas e meteorológicas



Implantação piloto de medição online do consumo 
de água integrado a medição de energia elétrica



Análises do consumo das UC´s para tomada de 
decisões com mais eficiência e eficácia.



CAPACITAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

Estudos para 
implantação de 
Geração Distribuída 

fotovoltaica com controle 
de demanda no horário 
fora de ponta

Estudos para Migração 
para o Mercado Livre de 
Energia Elétrica
Redução estimada entre 18% 
a 30% na compra de energia 
elétrica

Programa Interno de 
Eficiência Energética (EE) 
substituição de equipamentos 

antigos

Análise de faturas de 
energia elétrica usando 

Business Intelligence  
adequação de consumo e 

revisão de contratos 

Monitoramento online do consumo de energia 
elétrica e água

principais unidades consumidoras



Projetos Finais de Curso realizados na EMC/UFG

• Defesa nos últimos 2 anos de mais de 35 projetos de conclusão de 
cursos dos alunos com foco nas ações de Eficiência Energética da UFG

• Dentre eles:
• Estudos sobre Migração para o Mercado Livre;
• Instalação de novas Usinas Fotovoltaicas;
• Retorno de investimento em projetos de eficiência energética;
• Medição online de consumo de água;
• Substituição de unidades de ar-condicionado por climatizadoras;
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