
Eficiência Energética 
e Uso Racional  
de Energia Elétrica 
na Ufac
Esse foi o primeiro grande 
projeto executado pelo Ceeac 
– Centro de Excelência em 
Energia do Acre – e foi fruto 
da chamada pública da Aneel 
No 001/2016, tendo a Ufac 
como beneficiária das ações 
e a Energisa Acre  
como financiadora. 

O gráfico ao lado apresenta 
o resultado das ações  
do projeto voltadas  
para a Eficiência  
Energética (PEE) e  
para a Pesquisa &  
Desenvolvimento (P&D).

Mais informações em 
www.ceeac.org.

  

  

O Ceeac,  
é uma instituição  
de pesquisa, sem fins  
lucrativos, criada através de  
uma parceria entre Eletrobras e Ufac.

Clique aqui 
e faça o 
download do 
relatório com 

os detalhes  
do projeto
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Eficiência energética 
e uso racional de

 energia elétrica na Ufac

www.ceeac.org

4,39%
de redução do 
consumo de energia 

após a realização dos 
treinamentos  
dos alunos

13
trabalhos 
científicos 
produzidos 
e 4 TCCs de 

engenharia 
elétrica 
aprovados

53
medidores 

instalados  
para fazer o 
monitoramento 
em tempo real 

do consumo  
da Ufac 

14.255
lâmpadas antigas  

trocadas por novas,  
tipo LED com  

Selo Procel

3
plantas de 

geração 
fotovoltaica 

ocupando  
a área total  
de 992 m²

53
edifícios 
tiveram 

classificação 
energética da 

Ufac através da 
simulação de 
etiquetagem

DISSEMINAÇÃO DA CULTURA 
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

NO ÂMBITO ACADÊMICO.

INVESTIMENTO DE MAIS DE

3
estações 

solarimétricas 
instaladas para 
estimação 
de potencial 

de geração 
de energia 
fotovoltaica  
em três regiões 
do Acre

4
edições do 

curso de  
eficiência  
energética 
realizadas

47mil
de economia  
anual trazidos 
pelo banco de 
capacitores,  

com o payback 
inferior à um ano, 
segundo  
diagnóstico

Até R$

R$ 2,3 milhões

496
módulos 

fotovoltaicos 
instalados, com 

potência total 
de 180 kWp
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http://www.ceeac.org
http://www.ceeac.org/livroufac
http://www.ceeac.org/livroufac
https://ceeac.org/wp-content/uploads/2016/05/livroufac.pdf

