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Sistema alternativo
inclui biodigestor

Projeto conta com participação de tecnicos da prefeitura,
estudantes e professores do CTU

PEDRO LIVORATTI

A Prefeitura do Campus, o Centro de
Tecnologia e Urbanismo (CTU) e a

Fazenda Escola,  do Centro de Ciências
Agrárias, estão apresentando um projeto
de eficiência energética estratégico com
o objetivo de otimizar recursos e gerar
parte da energia elétrica consumida no
Campus da UEL. O projeto é baseado
em quatro pontos estratégicos que pas-
sam pela substituição de lâmpadas, de
condicionadores de ar e pela implantação
de usinas geradoras de energia elétrica
fotovoltaica. Outro ponto que deverá ser
atacado é a criação de um sistema híbri-

do de eficiência energética, a partir de
um grupo gerador de energia alimentado
por biogás produzido com sobra de ali-
mentos, resíduos de podas e dejetos de
animais da Fazenda Escola.

A proposta foi habilitada na Chama-
da Pública VPDE 001/2017, no último
dia 15, pela Copel Distribuição S.A. O
projeto tem foco na conservação
ambiental e na capacitação de recur-
sos humanos e prevê investimentos da
ordem de R$ 4,3 milhões incluindo equi-
pamentos, materiais e bolsas de estu-
dos. O prefeito do Campus Universitá-
rio, Dari de Oliveira Toginho Filho,
explica que foram propostas quatro
ações efetivas, incluídas em um Proje-
to de Eficiência Energética Prioritário
e outro de Pesquisa e Desenvolvimen-
to Estratégico.

“Fizemos estudos de pontos de alto
consumo e elencamos iniciativas bus-
cando racionalização, redução de consu-

mo de energia elétrica e
sustentabilidade”, resume o pre-
feito. A proposta de projeto pre-
vê a substituição de 9,6 mil lâm-
padas fluorescentes de 40 watts
por equivalentes em Led, consi-
deradas duas vezes mais eco-
nômicas e quatro vezes mais
duráveis. As lâmpadas estão
presentes nas salas de aula, la-
boratórios, corredores e demais
unidades administrativas em
todo o Campus.

Outra medida de econo-

mia prevê a substituição de 40 condi-
cionadores de ambiente por apare-
lhos mais modernos e econômicos
(tecnologia inverter). Hoje a Univer-
sidade possui pouco mais de 500
condicionadores muito antigos, com
mais de 10 anos de uso, cadastrados
no sistema de patrimônio, que de-
mandam a substituição visando eco-
nomia de energia elétrica. De acordo
com o prefeito, o maior gasto de
energia no Campus está relacionado
à iluminação e ao sistema de condici-
onamento de ambiente.

A terceira ação prevê a implanta-
ção de uma usina geradora de energia
elétrica a partir de células (placas)

fotovoltaicas de captação de energia
solar. A proposta é contar a médio
prazo com usina com capacidade de
geração de até 250.000 watts de potên-
cia, o equivalente a 10% da demanda da
Universidade.

Esta terceira ação se baseia na insta-
lação de cinco módulos de 340 metros
quadrados cada, que gerariam energia
que seria incorporada à rede geral. O
local mais adequado para a instalação
das placas é na proximidade da rede de
alta tensão, devendo ser objeto de avali-
ação técnica quando da aprovação final
do projeto. O sistema, afirma o prefeito,
poderá servir ainda como um fértil cam-
po de estudo e treinamento.

Outra ação proposta, incluída na cha-
mada da Copel, é a aquisição e instalação
de um Grupo Gerador alimentado a
biogás com capacidade de 120.000 watts
para a produção de energia elétrica em
horários de pico, das 18 às 21 horas. O
projeto considera a aquisição de um
novo biodigestor e uso do equipamento
instalado em 2012 na Fazenda-Escola da
UEL, que funciona a partir de dejetos
do setor de bovinocultura de corte, que
passam por processo fermentativo ge-
rando gás metano. A proposta de pro-
jeto de P&D foi apresentada pelo pro-
fessor Fernando Fernandes do Depar-

tamento de Engenharia Civil do CTU.
Os biodigestores deverão ser alimen-

tados com sobras de alimentos do Res-
taurante Universitário (RU), resíduos das
podas efetuadas no Campus pela Divisão
de Jardinagem da PCU e com dejetos dos
animais da Fazend\a-Escola. Segundo
Dari Toginho, os biodigestores farão o
processamento dos resíduos, produzin-
do o biogás utilizado para alimentar o
gerador de energia elétrica. O material
que sobra deste processo é considerado
adubo orgânico de excelente qualidade,
que poderá ser utilizado nas áreas de
plantio da própria fazenda.

UEL submete projeto de eficiência
Energética em edital da Copel

Modelo alternativo proposto pela PCU, CTU e Fazenda Escola, avaliado em R$ 4,3 milhões,
foi habilitado na chamada pública direcionada a Instituições e Ensino Superior


