3

Tendência
Identificação de focos
de ineficiência

Mapear e eliminar a maior quantidade possível
dos impactos na produção/distribuição de energia
ao longo de toda a cadeia de valor para promover
a transição para matrizes mais ecoeficientes

Eficiência,
uma fonte de energia

Tornar mais
eficientes os
processos
de geração e
distribuição
energética é
também uma
fonte de energia
em si: o que não
se desperdiça,
afinal, converte‑se
em economia,
maior segurança
no fornecimento
e redução de
emissões de gases
de efeito estufa.
Muitas vezes
desvalorizada, a
eficiência revela-se
peça-chave para a
sustentabilidade
ambiental e
econômica do
sistema energético
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D

iante do cenário a
 tual de mudanças
climáticas e escassez de recursos
energéticos, é preciso mais do que
restringir soluções à busca de fontes alternativas aos combustíveis fósseis: antes
de qualquer iniciativa, vem a redução dos focos de inef iciência, inclusive nos pontos finais
do uso da energia, como carros, aparelhos eletrônicos e edif ícios. De agora em diante, políticas, investimentos e inovações devem se pautar pelo princípio do uso mais racional possível.
Todos os especialistas ouvidos pelo NEXT
concordam que eliminar desperdícios é a melhor política de energia. Segundo João Salgueiro de Souza, gerente nacional de Vendas, Energia e Sustentabilidade da Schneider Electric,
“existe uma cultura no Brasil de se esperar por
uma solução mágica. Quando se fala em um
eventual racionamento, o consumidor imedia
tamente pensa em instalar um gerador próprio ou implementar alguma forma de produzir
energia renovável. Antes de pensar em novas
fontes, porém, precisa-se atacar a inef iciência”.
Lançado em 2014, o relatório World Energy
Investment Outlook: Factsheet Energy Efficiency

(Perspectiva de Investimento Mund ial em
Energia: Informativo de Eficiência Energética),
da International Energy Agency (IEA), conclui que investimentos em eficiência energética têm potenc ial para economizar US$ 18
trilhões até 2035. Em 2013, destinaram-se
US$ 130 bilhões a melhorias de processos de
geração/distribuição de energia em todo o
mundo, o equivalente a 13% do valor empregado em combustíveis fósseis e a pouco mais
da metade dos US$ 240 bilhões direcionados
a fontes renováveis.
Ainda segundo a IEA , os investimentos em
eficiência energética tendem a quadruplicar
até 2035, atingindo US$ 550 bilhões por ano.
Do total, 62% serão voltados ao setor de transportes; 29%, ao de construção; e 9%, à indústria. Juntas, União Europeia, América do Norte e China detêm 2/3 do valor, devido a seus
extensos mercados automobilísticos e aos padrões de qualidade que os regem. Já nos paí
ses emergentes, muitas vezes com incentivos
aos combustíveis fósseis e sem políticas socioambientais rígidas, a eficiência ainda enfrentará grandes desaf ios.

Cálculos da Ass oc iaç ão Brasileira das
Empresas de Serviços de Conservação de
Energia (ABESCO) estimam que o desperdício no Brasil chegue a R$ 22 bilhões ao ano,
sendo 50% desse total referentes à eletricidade. A Agência Nacional de Energia Elétri
ca (ANEEL) exige das distribuidoras a destinação de 0,5% das receitas operacionais líquidas
a iniciativas de combate ao desperdício.
Empresas e consumidores sentem diretamente os impactos da administração da energia no bolso. Se bem feita, gera economia; se
mal, pesa nas contas do final do mês. A indústria, maior consumidora energética do Brasil
(33,9% em 2013), tem muito a ganhar com medidas de eficiência, que podem gerar, segundo a IEA , a cada dólar investido, 2,5 vezes mais
em ganhos de produtividade.
As oportunidades são tantas que já existe um tipo de organização especializada em
promover a eficiência energética: as Energy
Saving Company (ESCOs) são empresas de
engenharia que oferecem serviços de conservação de energia (e também de água)
com foco no desempenho das instalações de
seus clientes. Já no setor público — mais especificamente no Brasil — têm-se iniciativas
como o Programa Nacional de Racionali
zação do Uso de Derivados de Petróleo e
do Gás Natural (CONPET) e o Programa Na
cional de Conservação de Energia Elétri
ca (PROCEL). Com este último, aliás, estima-
se que o país economizou aproximadamente
9,744 bilhões de kWh em 2013, evitando a
emissão de 935 mil tCO ² eq. A norma ISO

50.001, de gestão de energia, é também uma
medida para que as empresas verifiquem
seus desperdícios.
A promoção da eficiência energética depende de ações coordenadas, sistematizadas
e contínuas, tanto públicas como privadas, que
venham a produzir resultados econômicos e
socioambientais, justificando, com números, a
transição efetiva para um sistema de matrizes
mais ecoef icientes e sustentáveis.

A Palavra de especialistas
Renováveis à margem

O apagão que estamos vivendo
não é um evento isolado, mas
um conjunto de fatores, um processo de um país sem condições
de suprir a demanda de energia
adequadamente. Trata-se de um problema
que deixou de ser agudo e passou a ser crônico; há mais de 20 anos sofremos com questões dessa ordem. O que temos, afinal?
Temos um mercado de hidroeletricidade e
é com ele que precisamos nos virar. Ele pode
ser considerado, inclusive, uma vantagem, desde que exista planejamento e investimentos
feitos na hora certa. Se chover, os reservató
rios enchem, e o susto passa. O problema, entretanto, permanece.

CASE 1

Eficiência nos detalhes
PEQUENAS MODIFICAÇÕES PARA a eficiência

energética das linhas de produção podem
gerar significativos resultados. Na unidade
da Volvo em Curitiba, líderes de cada depar
tamento da empresa são incentivados a im
plantar alguma melhoria ambiental onde for
possível, por menor que seja (ou pareça ser).
Nos últimos 10 anos, a organização reduziu
65% da energia necessária para fabricar um
veículo e 50% de suas emissões de gases de
efeito estufa, em boa parte, devido a inicia
tivas simples.

A Volvo passou, por exemplo, a aproveitar o
calor gerado pelas máquinas de usinagem de mo
tores para esquentar a água dos chuveiros no
vestiário de colaboradores, antes aquecida a gás.
Além disso, identificou que, em algumas fases da
fabricação, mesmo quando não havia veículos
passando pela linha de montagem, as máquinas
ficavam ligadas o tempo todo, pois demoravam
a voltar ao funcionamento se desligadas. Assim,
em junho de 2013, a empresa implantou uma ino
vação que ativa o maquinário somente quando
preciso, reduzindo o consumo de energia.
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As termoelétricas deveriam ser nossa fonte sobressalente, mas são agora a energia
disponível do sistema. A reserva não existe.
É como se o pneu estepe já estivesse rodando e careca.
As energ ias limpas e renováveis, a principio, parecem fadadas à margem do sistema energético. A geração dist rib uíd a contribui, mas ainda é custosa e se caracteriza
pelo longo prazo. Os painéis solares, por sua
vez, apresentam elementos que agridem o
meio amb iente, como o silício. A modernização das usinas seria uma alternativa, mas
enfrenta marcos regulatórios e legislações
burocráticas.
Carlos Barreira Martinez, engenheiro
e professor da Universidade Federal de
Minas Gerais, em entrevista ao programa
Palavra Cruzada, da Rede Minas, em 2014.

Eficiência energética:
prática diária

Produzir implica consumir energia. Apesar disso, poucas empresas dedicam sistemas de gestão
para mensurar quanta energia
é utilizada por unidade produzida, muito menos dão o passo além: questionar se esse valor é o menor possível e se é razoável para o
futuro do planeta.
Buscar eficiência implica montar um balanço energético que apresente os consumos
de massa e energia em cada processo produtivo e permita estabelecer uma sistemática
periódica (tipicamente mensal) que envolverá

os departamentos de produção, manutenção
e contabilidade. Esse esforço gerará um “índice” de energia por unidade produzida. Crian
do-se esta base de comparação, o passo seguinte é estabelecer metas visando à redução
desse valor, o que se converterá em menores
custos na produção.
Porém, quem é o “dono” desse processo?
O responsável da produção? Ou da manutenção? Justamente por ser uma “zona cinzenta”, eis um dos motivos que tornam a busca
pela eficiência energética pouco usual, restrita à troca de alguns equipamentos, sem envolver avaliação periódica de todo o processo de produção.
Fomentar a eficiência energética é uma forma de aumentar a competitividade da indústria e contribuir com a redução da emissão de
carbono. Esforços devem ser dedicados por
associações, empresas e governos para propi
ciar o aproveitamento desse potencial.
Como qualquer outro tema ligado à sustentabilidade, a eficiência energética somente se
tornará uma prática comum se todos os gestores das empresas tiverem consciência de sua
importância — e do papel de cada um nesse
processo. É no dia a dia de trabalho que as atitudes são transformadas, e os processos, incrementados. As organizações não se transformam sozinhas: as pessoas se engajam em
torno de uma causa e provocam a mudança.
A eficiência energética se mede em números, mas se efetiva nas atitudes das pessoas.
David Canassa, gerente geral de
Sustentabilidade do Grupo Votorantim,
em entrevista ao NEXT.

CASE 2

Tigre: reduzir energia e ampliar poupança
A TIGRE ALMEJAVA renovar máquinas e equi

pamentos para reduzir seus gastos com ener
gia elétrica, mas enfrentava o desafio comum
a muitas companhias no Brasil: os custos dos
projetos de eficiência energética.
A solução surgiu quando a CELESC (Centrais
Elétricas de Santa Catarina) lançou o Programa Indústria+Ef iciente em 2012, que destinaria
R$ 20 milhões a iniciativas de eficiência a juro
zero. Das 25 propostas avaliadas por especia
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listas da concessionária, a Tigre tirou o primei
ro lugar e recebeu R$ 5 milhões para atualizar
e automatizar sua unidade fabril de Joinville.
Cerca de 100 produtos entre máquinas e
equipamentos foram ben ef iciad os pelo cré
dito, mas especialmente os motores, que che
gam a consumir 70% da energia elétrica nas
fábricas. Como resultado, a empresa reduziu
5 mil MWh/ano no seu uso de energia, econo
mizando mais de R$ 1 milhão.

Indústria
mais eficiente

O setor industrial é o maior consumidor de energia do país e tem
de ser tratado como tal, adequadamente. Hoje, os projetos de efi
ciência energética são inseridos nos planos das
empresas junto com todos os outros projetos,
sem atenção específica. Dificilmente eles vão
receber o tratamento devido concorrendo com
outros programas ligados mais diretamente ao
core business da companhia.
É preciso c riar linhas de financiamento exclusivas para a implantação de projetos de efi
ciência energética na indústria. Não falo em
subsídio, mas em investimento na segurança
energética do país, na competitividade nacio
nal e na produtividade.
Rodrigo Aguiar, diretor‑presidente da ABESCO,
no 11º- Congresso Brasileiro de Eficiência
Energética (COBEE), em entrevista ao NEXT.

Rótulos para eficiência

Uma política de energia que
tem atraído muita atenção são
os rótulos de eficiência: etiquetas informativas afixadas aos
produtos que descrevem o desempenho energético para fornecer aos consumidores os dados que precisam para realizar
compras adequadas. A existência de um rótulo em um mercado específico encoraja produtores a aumentar a qualidade e a performance de energia
de seus produtos, fazendo com que a eficiên
cia energética geral do setor seja melhorada,
dado que os bens menos eficientes são preteridos. Além disso, esquemas de rotulagem podem ser combinados com políticas ou outros
tipos de subsídios e impostos.
A efetividade da iniciativa depende de diversos fatores, como o formato do rótulo, o
nível de apoio do mercado e a credibilidade
do patrocinador do programa de rotulagem.
A consciência do consumidor e a disposição
de pagar por um produto etiquetado também
entram na equação.
Josu Lucas e Ibon Galarraga, do Centro
Basco para a Mudança Climática, no
artigo Green Energy Labelling, de 2015.

Poupança energética

A eficiência energética tem um
potenc ial significativo de poupança, pois representa a oportunidade de reduzir custos ao
redesenhar sistemas. Novos produtos já surgem com importantes benef ícios.
O desenvolvimento de lâmpadas LED , por
exemplo, começou a revolucionar a indústria
global de iluminação, exigindo apenas uma fração da energia usada pelas lâmpadas incandescentes e tornando-as significativamente
mais baratas nos últimos anos. Elas representam uma promessa para os países em desenvolvimento, nos quais o uso de querosene para
a iluminação consome uma porção considerável dos orçamentos e custos familiares (globalmente, US$ 38 bilhões por ano). O uso de
painéis solares (25% mais eficientes) ligados à
bateria e um LED proporcionando luz limpa a
uma fração do custo podem constituir uma solução alternativa mais ambiental e economicamente sustentável.
Amory Lovins, físico e cientista‑chefe do
Instituto de Rocky Mountain, durante evento
na Harvard Kennedy School, em 2015.

Sem solução milagrosa

Apesar de ser priv ileg iado em
fontes para gerar eletricidade
(hidráulica, eólica, solar, biomas
sa, gás natural, carvão mineral,
nuclear), o Brasil não pode se
dar ao luxo de desprezar qualquer uma delas, já que a diversificação da matriz energética favorece a competitividade da economia,
a modicidade tarifária e a sustentabilidade
ambiental.
A hidroeletricidade é uma fonte com grande potenc ial, principalmente se considerarmos que temos uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo, com uma série
de medidas significativamente redutoras dos
impactos provocados pelas usinas. Não existe, contudo, fonte de energia milagrosa. Nossa obrigação é incentivar decisões imparciais
e equilibrar o que é melhor para a economia,
o meio ambiente e a sociedade.
Claudio Sales, presidente do Instituto
Acende Brasil, em entrevista à
Revista Greenpeace, de 2014.
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CAMINHO DAS PEDRAS

O QUE pode ser feito
AAInformar e levar o cliente a pensar sobre efi
ciência energética.
Mensuração da energia utilizada

Afirmar compromisso com alto desempenho

Ser responsável pelo cliente

AAAcompanhar de maneira dinâmica a perfor
mance energética, identificar potenciais de
economia e corrigir disfunções.
Investir em produtos e soluções
AAAdotar a efic iênc ia energética como crité
rio-c have para aquisição de novos produ
tos e sistemas.
Afirmar compromisso com alto desempenho
AAGarantir máxima produtividade e efic iên
cia energética;
AAPromover contínuo aprimoramento.

COMO fazer
Ser responsável pelo cliente
AADemonstrar, por meio de avaliações de cená
rios, o papel que a energia desempenha e os
riscos associados às tendências do mercado;
AAAvaliar o impacto da conf iabilidade do for
necimento em termos de perdas de produ
ção, danos aos ativos e até mesmo risco de
imagem/reputação para alguns segmentos.
AATrabalhar o impacto do uso da energia na
pegada de carbono da organização, a res
pectiva conexão com as iniciativas de sus
tentabilidade e como isso pode ser reverti
do de forma positiva na relação com o mer
cado consumidor e os investidores. O está
gio de diagnóstico energético permite iden
tificar potencias de economia e estabelecer
um portfólio de projetos conectados com os
critérios de avaliação econômica estabeleci
dos pela organização.
Mensurar a energia utilizada
AAHá ferramentas simples, como o software
Web Energy, que permite ter uma visão in
tegrada do consumo de energia — onde e de
que forma está sendo consumida, capacitan
do a empresa a entender, controlar, compar
tilhar e alterar seu comportamento.
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Investir em produtos e soluções
AAInstalar equipamentos e sistemas de baixo
consumo associados à automação e/ou regu
lação de velocidade, a fim de extrair o máxi
mo das tecnologias.

AATreinar os profissionais para operar as ins
talações e equipamentos, garantindo má
xima produtividade e eficiência energética.
Indicadores-chave deverão ser criados para
acompanhar a performance e corrigir as dis
torções ao longo do tempo.
AAAcompanhar esses indicadores para corrigir
a gestão das metas energéticas, registrar as
melhores práticas e eliminar eventuais pro
blemas enfrentados pelas equipes de opera
ção e manutenção.

Ecoeficiência em lâmpadas
e as certificações americanas
Por meio de sua ferramenta de Análise de Eco
eficiência, a Fundação Espaço ECO® comparou
o desempenho das lâmpadas incandescentes,
fluorescentes e LED, desde os insumos neces
sários para a produção de cada tecnologia ao
uso e descarte das mesmas. E a fluorescen
te se revelou a melhor alternaiva, com impac
to ambiental similar ao da LED, mas menores
custos. Já a incandescente tem a menor per
formance ambiental e o maior custo. A avalia
ção evidenciou que os impactos mais relevan
tes estão relacionados ao uso e, portanto, o
fundamental é a mudança de comportamen
to do consumidor, que pode fazer mais dife
rença mudando seus hábitos de utilização do
que comprando lâmpadas.
No âmbito das certificações, destacam
-se selos existentes nos Estados Unidos que
reconhecem profissionais de gestão ener
gética com elevados níveis de experiência,
competência e ética no exercício da profis
são — como é o caso do CEM (Certified Energy
Management). Há também o PEM (Professional
Energy Management), o exame mais antigo de
programas educacionais de energia, que cer
tifica os profissionais por meio de treinamen
tos, comprovando suas capacidades para um
desempenho de sucesso na área.

