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A implantação de novos projetos em empresas são geralmente
iniciados por alguma necessidade de mercado, por idéia de algum
executivo, colaborador ou da própria diretoria; os objetivos dos novos
projetos são os mais variados possíveis. Em sua grande maioria, são
formulados em diferentes formas de complexidade e podem objetivar
desde novas soluções e concepções de produtos e serviços a serem
oferecidos no mercado, ou mesmo na implantação de novas técnicas
e metodologias que reduzam ou racionalizam os custos operacionais,
produção ou de processo como um todo.
Esta segunda abordagem é aquela em que os profissionais que
aplicam soluções de engenharia e tecnologia na eficientização de
processos e de consumo de energia estão inseridos.
Estes projetos são concebidos tipicamente com a sucinta descrição do
escopo técnico e avaliações de investimentos relacionados aos
benefícios e economias previstas decorrentes do mesmo.
O modelo matemático que se optou por adotar na grande maioria dos
projetos avalia o retorno sobre investimento, também conhecido
como Pay-Back, ou outras terminologias de conceituação semelhante:
PB=I/E, onde
PB é o “pay back”, ou tempo de retorno do investimento (em anos)
I é o investimento necessário para o projeto
E é a economia anual decorrente da implantação do projeto
Outras formulações mais elaboradas são aplicáveis como o fluxo de
caixa descontado, ou avaliação do TIR (tempo interno de retorno), ou
ainda outras formulações econômicas apropriadas para estes casos.
A questão que chamamos à discussão está na avaliação menos
obtusa do denominador “E” da expressão acima e algumas questões
práticas relativas ao assunto poderiam ser assim ilustradas:
- Em um projeto de “retrofit” de sistema de iluminação, além do
cálculo estimado da economia de energia gerada pelo novo sistema,
quais os benefícios decorrentes de uma iluminação mais adequada
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sob os aspectos de iluminância e conforto visual? Será que luminárias
abertas e aquelas aletadas proporcionam as mesmas condições de
conforto? Será que a vida útil dos novos conjuntos de lâmpadas e
reatores seriam os mesmos que os anteriores? E os aspectos de
manutenção envolvidos? Será que o descarte das novas lâmpadas
trará vantagens ao meio ambiente com lâmpadas com menores
quantidades de mercúrio? Será que novos sistemas equipados com
“dimers”, ou outro tipo de controle poderiam ser úteis? Será que os
novos indicadores de distorção harmônica da rede elétrica decorrente
do comportamento do novo sistema é importante? e o novo fator de
potencia? Será que um novo sistema de iluminação por fim,
melhoraria o ambiente de trabalho? E os outros impactos no meio
ambiente, como a redução da energia gerada e consumida?
-Em um projeto de eficiência energética em estação de saneamento,
quais seriam os benefícios complementares na redução de
desperdícios de água com uma automação adequada? Será que a
substituição dos painéis elétricos junto com os motores e
acionamentos (inversores) que serão instalados não trariam um
aumento de confiabilidade ao sistema devido a radical modernização
de equipamentos e instalações. E quanto a segurança de operadores,
será que os sistemas a serem substituídos atendem minimamente as
prescrições de segurança atuais? Valem também as questões
relativas a qualidade de energia e fator de potencia do item anterior,
ainda aspectos dos afundamentos de tensão relativos às partidas de
motores com dispositivos eletromecânicos ou diretos é outro ponto a
avaliar. E ainda qual a redução de perdas elétricas?
-Em um projeto de compensação reativa, será que somente os
montantes de cobrança de excedentes de energia reativa evitados
deveriam ser levados em conta? Afinal de contas, a nova instalação
não estaria submetida na nova situação a um regime de tensão mais
regulada? Será que aumentaria a produtividade? Isso é importante?
E a redução de correntes nos transformadores e circuitos? E as
quedas de tensão? E as perdas? Será que fazem parte daquele
denominador? Será que é possível se mitigar e resolver problemas de
harmônicas com um bom projeto de compensação reativa? Será que
o desligamento da carga atribuído à concessionária não teria razões
internas, da própria instalação?
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A resposta para estas questões parece óbvia, quanto mais
abrangente for o campo de observação, maiores serão os benefícios
atingidos e menor numero de projetos serão engavetados.
O premio Nobel e ex-vice-presidente americano AL GORE,
apresentando uma possível saída para a crise que se iniciava em
2008, propunha investimento de US$400 Bilhões no sistema elétrico
americano financiado em 10 anos; contra os custos devidos às perdas
por falhas elétricas das empresas americanas que atingiam US$ 120
Bilhões/ano em falhas endêmicas. Como será que os US$ 120 Bilhões
foram contabilizados?
A EPE (Empresa de Pesquisa Energética), órgão do Ministério de
Minas e Energia do Governo Federal, em importante estudo da
participação da eficiência energética nas projeções até 2030
apresentou uma conceituação sobre os potenciais de participação de
projetos de eficiência energética como “usinas virtuais”:
“Potencial técnico” é o potencial que considera a implantação das
melhores alternativas tecnicamente possíveis, sem restrições
econômicas. É um limite, não um cenário.
“Potencial econômico” é o potencial que considera alternativas viáveis
técnica e economicamente, calculado com base nos parâmetros da
expansão do sistema (custo marginal e taxa de desconto).
“Potencial de mercado”: Também considera as alternativas viáveis
técnica e economicamente, porém é calculado com base nos
parâmetros do consumidor (tarifa e taxa de retorno). É uma
estimativa da redução do consumo de energia por meio de
mecanismos de mercado.
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Cenários para energia conservada
fonte: EPE; Almeida, Schaeffer e La Rovere (2001)
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O que se pode observar das conceituações e do gráfico é que os
potenciais de conservação sob o ponto de vista técnico são bem
superiores aos considerados como “econômicos”, ou de “mercado”;
na medida em que os potenciais econômicos ou de mercado possam
ser melhorados com a consideração dos benefícios complementares
citados, o potencial técnico poderá então ser alcançado ou ao menos
as diferenças entre os potenciais técnicos e econômicos possam ser
reduzidas.
O que se espera e ora se propõe é uma multi-disciplinaridade de
avaliações associada à projetos responsáveis e tecnicamente
adequados.
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