9o FÓRUM DE GESTÃO E ECONOMIA DE ENERGIA
Dezembro de 2020

Os desafios da gestão de energia e
da eficiência energética
Luiz A. Horta Nogueira
Excen UNIFEI

Os desafios da gestão de energia e da
eficiência energética
Plano de voo
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Dados, Informações, Conhecimento...
“The essence of knowledge is, having it, to apply it;
not having it, to confess your ignorance.”
Confúcio, sec. V aC
Informações são essenciais, mas devem se tornar conhecimento, e
permitir ações consistentes.
A essência do conhecimento é a sabedoria, o uso adequado do
conhecimento.

(Targetdata, 2020)
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Gestão da energia
Para obter energia para nosso uso, são utilizados recursos
naturais e sistemas energéticos, cuja cadeia de processos de
transformação e transporte, até os usos finais, apresenta
elevadas perdas energéticas, em boa parte evitáveis, técnica e
economicamente.

Fluxos energéticos
no Brasil em 2007
INEE, 2009
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Gestão da energia
Incrementar a eficiência implica em utilizar a tecnologia
adequada da maneira adequada.

Potência (kW)

Situação original

Energia consumida (kWh)

Tempo de operação (horas)
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Gestão da energia
Incrementar a eficiência implica em utilizar a tecnologia
adequada da maneira adequada.
Situação melhorada

Potência (kW)

Redução da potencia requerida

Redução do tempo de uso
Energia consumida
após a redução das
perdas evitáveis de
energia (kWh)

Tempo de operação (horas)
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Gestão da energia
Promover a eficiência energética requer identificar onde, para quê
e como se consome energia, avaliando formas de reduzir as perdas
e desperdícios.
A ISO 50.001 prescreve diretrizes para as organizações
implantarem programas de eficiência energética, com auxilio do
método PDCA, ou Planejar, Fazer, Verificar e Agir.
Para o planejamento são importantes as auditorias energéticas.
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Auditorias energéticas
Auditorias ou análises energéticas fornecem dados que geram
conhecimento que orientam ações...

Identificar

Aumento
da
eficiência

Quantificar
Auditoria Energética
Modificar

Acompanhar

Referência: PROCELInfo
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A eficiência energética pode ser avaliada
Indicadores de eficiência energética para indústrias
Em diferentes níveis de agregação, desde uma visão mais geral até uma
avaliação de processos específicos.
São possíveis indicadores para:

A. Avaliação da intensidade energética, como o consumo por unidade de
produto econômico, ou indicadores associados à produção física, que
podem ser comparados frente aos demais casos observados (“benchmark”).
B. Avaliação das atividades e programas de promoção da eficiência energética,
sobre sua existência, alcance, coordenação em nível setorial, etc.

Referência: MME/Procobre, 2019
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Indicadores físicos são melhores do que
indicadores econômicos
Evolução esperada dos consumos específicos de
eletricidade de processos industriais relevantes
(kWh por tonelada produzida) (EPE, 2015)
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A eficiência energética pode e deve ser comparada
Indicadores de referência para o consumo específico de energia
Melhor tecnologia disponível
(BAT, “Best Available Technology”)
Corresponde ao consumo especifico de
energia observado pela unidade
produtora em escala industrial mais
eficiente em operação.

Melhor tecnologia praticada
(BPT, “Best Practice Technology”)
Corresponde às tecnologias utilizadas
em pelo menos 10% do volume total de
produção, nas unidades produtoras mais
eficientes em operação, devendo ser
portanto também economicamente
viáveis.

Curva dos consumos específicos de energia
para um subsetor industrial genérico
(UNIDO, 2010)
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Curvas de consumo específico e valores de BAT e
BPT estão disponíveis para muitos setores e países

Exemplos compilados por UNIDO

Plano Decenal de Eficiência Energética - PDEf
Sob coordenação da Eletrobrás/PROCEL, participação da EPE e MME,
e execução da IX Estudos e Projetos, estão sendo desenvolvidos
estudos e propostas de ações para o Plano Decenal de Eficiência
Energética, a ser oportunamente consolidado e implementado pelo
Governo Federal.
Quatro workshops já ocorreram, em temas gerais e setores público,
edificações e transporte. Em 15/12 acontecerá o workshop sobre a
eficiência energética no indústria e o Balanço de Energia Útil.
Uma ação proposta para todos os setores é a criação de uma base de
informações, o Sistema Integrado de Informação de Eficiência
Energética (SI2E2). Informação é essencial, para gestão, execução e
acompanhamento de medidas de eficiência.
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Concluindo...
Os desafios da gestão de energia e da eficiência energética
ou
As oportunidades da gestão de energia e da eficiência energética?
Em comparação à outros países, inclusive de mesmo nível de
desenvolvimento econômico, o Brasil está acumulando um atraso
preocupante em implementar a racionalidade no consumo de
energia, atuando geralmente de forma reativa e errática.

É preciso informar e conscientizar os consumidores, em todos os
níveis e setores, sobre as oportunidades e benefícios ao promover
a eficiência energética.
Mudar hábitos arraigados e criar uma nova mentalidade é o
grande desafio.

O uso eficiente de energia deve ser
um ato de inteligência, não de
coerção…

Obrigado por sua atenção.
Luiz A. Horta Nogueira
Excen UNIFEI
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Notas de última hora
Hoje cedo a IEA lançou o IEA Energy Efficiency 2020, destacando:

- “EE is the first fuel of a sustainable global energy system”
- Os esforços globais em EE têm diminuído e a Covid-19 agravou
esse quadro
- Investimentos em EE podem gerar muitos empregos
- A EE em edificações é uma prioridade

