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O avanço da

EspEcialista dO ica-

prOcObrE analisa as 

iniciativas brasilEiras 

EnvOlvEndO O usO 

sustEntávEl da EnErgia 

Elétrica E fala sObrE 

a cOntribuiçãO 

prOpOrciOnada pElO 

EmprEgO dO cObrE na 

fabricaçãO dE mOtOrEs.
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eficiência energética
EntrEvista a paulO martins

A substituição das lâmpadas 
incandescentes por outras 
tecnologias, como a flu-
orescente e o lEd, é um 

assunto que vem aparecendo siste-
maticamente na mídia, nos últimos 
tempos. a discussão é válida, pois a 
economia de energia proporcionada 
pelos sistemas mais modernos é sig-
nificativa, e precisa ser levada a co-
nhecimento do grande público. 

Essa é uma mostra concreta de 
como a sociedade vem migrando para 
um consumo mais sustentável, mas 
ainda é possível fazer muito mais, 
conforme aponta o especialista ou-
vido nesta entrevista. glycon garcia 
Júnior é o executivo líder na américa 

latina da área de Energia sustentável 
do international copper association 
(ica). no brasil, a entidade é repre-
sentada pelo procobre (instituto bra-
sileiro do cobre).

de acordo com glycon, ainda 
existem muitos fatores que impedem 
avanços significativos na redução do 
desperdício de energia elétrica. um 
dos principais equívocos cometidos é 
o uso em larga escala de motores elé-
tricos reformados. O problema é que a 

cada reparo por que passa esse tipo de 
equipamento, maior é a perda de ren-
dimento. Ou seja, estamos diante de 
uma grande chance para economizar 
eletricidade e dinheiro com a simples 
substituição dos motores por modelos 
mais eficientes.  

a falta de capacitação continua-
da, com a formação de especialistas 
em eficiência energética, é outro fato 
identificado pelo executivo do proco-
bre, que comenta também sobre uma 
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Interview
interview with authorities and 
professionals of the electrical sector.

Entrevista
entrevista con autoridades y 
profesionales del sector eléctrico.

Entrevista
entrevista com autoridades e 
profissionais do setor elétrico.

brazil has shown evolution regarding 
actions aimed at expanding the concept 
of sustainable consumption, but still 
there is a long way to go, according 
to glycon garcia Junior, from the 
international copper association. in 
this interview, the ica expert identifies 
a large number of inefficient electric 
motors operating in brazil and talks 
about the benefits that modernization 
of this situation could provide.

brasil ha presentado evolución de las 
acciones destinadas a ampliar el concepto 
de consumo sostenible en la sociedad, pero 
aún queda mucho por hacer, según evalúa 
glycon garcía Junior, del international 
copper association. En esta entrevista, el 
experto de ica identifica que aún existe 
un gran número de motores eléctricos 
ineficientes que operan en brasil y habla 
de los beneficios que la modernización de 
este parque podría proporcionar.

1 O Procobre desenvolve di-
versas ações a fim de di-
fundir a cultura da eficiên-

cia energética junto à sociedade, 
como o portal Leonardo energy. 
Fale um pouco desse trabalho. 
todo equipamento elétrico tende a ser 
mais eficiente com o maior uso do co-
bre. Em motores elétricos industriais, por 
exemplo, a maior aplicação do metal faz 
com que esses equipamentos possam 
atingir níveis de eficiência energética 
bem superiores, atendendo assim às no-
vas exigências que estão sendo regula-
das em vários países, como é o caso do 
Brasil. Assim, o procobre e o ICA traba-
lham para divulgar os grandes benefícios 
que a eficiência energética pode trazer 
à sociedade, evitando investimentos em 
grandes projetos de geração de eletrici-
dade, que muitas vezes podem ser pos-
tergados devido à economia conseguida 
por essa maior eficiência. Comprovada-
mente a eficiência energética é o inves-
timento de melhor retorno e de menor 
impacto ambiental conhecido. O site 
Leonardo Energy entrega aos seus usu-
ários e frequentadores material técnico 
de alta qualidade, produzido localmente 
ou em outras regiões onde o ICA tem 
atuação. Através de estudos feitos com 
profissionais altamente qualificados, o 
site divulga as melhores práticas conhe-
cidas, tanto na publicação de documen-
tos quanto na realização de webinars.

2 as tarifas de energia estão 
pesando cada vez mais no 
bolso dos consumidores. 

além disso, periodicamente sur-
gem alertas sobre o risco de fal-
tar eletricidade. até que ponto o 

aumento da eficiência energética 
no País pode contribuir para com-
bater esses problemas? 
Eficiência energética não envolve so-
mente questões técnicas, existe tam-
bém o apelo econômico. trata-se de 
um investimento que proporciona rá-
pido retorno, analisando sob o aspecto 
financeiro. Em alguns países, a eficiência 
energética faz parte não só de políticas 
públicas, mas também da política de 
investimentos do setor produtivo. Essa 
é uma alternativa que precisa ser con-
siderada. Na indústria, por exemplo, os 
motores elétricos representam cerca de 
70% do consumo de energia elétrica. 
Um equipamento mais eficiente oferece 
muito mais vantagens do que um antigo, 
do ponto de vista tecnológico. E usando 
motores mais eficientes é possível obter 
retornos muito atrativos, em alguns ca-
sos em um ano, que é um prazo exce-
lente. podemos estender essa linha de 
raciocínio para diversas áreas. por exem-
plo: os transformadores de distribuição 
são conectados à rede elétrica durante 
24 horas por dia, mas se faz muito pou-
co para melhorar o rendimento energéti-
co desses equipamentos. portanto, exis-
te uma oportunidade enorme (de buscar 
economia) nesse segmento. Isso sem 
falar em outros processos, como o uso 
de ar-condicionado e do ar comprimido 
na área industrial. No setor residencial, 
podemos utilizar eletrodomésticos mais 
eficientes. Enfim, a eficiência energéti-
ca aplica-se a todos os segmentos da 
economia.

3 Como o sr. disse, os moto-
res respondem pela maior 
parte do consumo de ener-

gia na indústria. em que situação 
encontra-se o parque de motores 
instalado no Brasil hoje?
Está muito defasado. Fizemos uma pes-
quisa dois anos atrás sobre a situação 
desses equipamentos no Brasil. O le-
vantamento mostrou que uma quanti-
dade tão grande quanto se vende de 
motores novos também é vendida de 
motores reformados. O problema é que, 
a cada reforma, o equipamento perde 
em média 3% de eficiência. Existem 
motores que são reformados mais de 

das iniciativas mantidas pela entida-
de, o portal leonardo Energy (www.
leonardo-energy.org.br). trata-se de 
uma ferramenta que pode ser de 

grande utilidade para os profissionais 
do setor de energia, oferecendo con-
teúdo especializado sobre assuntos 
como eficiência energética; gestão 

de energia; gestão de ativos e segu-
rança. confira a seguir a entrevista 
com glycon garcia Júnior, executivo 
do ica-procobre.
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uma vez, e em oficinas de fundo de 
quintal. portanto, existe um enorme 
parque antigo de motores no país, que 
além disso, cada vez fica mais ineficien-
te, devido aos motores reformados que 
voltam para o parque instalado.

4 Que tendências tecnológicas 
têm contribuído para a evo-
lução dos novos motores? 

Motores elétricos que possuem mais 
cobre em sua composição apresentam 
alta performance durante o funciona-
mento, sendo mais eficientes que os 
equipamentos de rendimento padrão. 
A maioria dos rotores em motores de 
indução, por exemplo, são de alumínio. 
Entretanto, quando se usa rotor de co-
bre, a eficiência do conjunto aumenta 
consideravelmente. O problema é que 
as pessoas ainda avaliam mais o valor 
da aquisição, mas esse custo não pas-
sa de 5%. Os outros 95% envolvem o 

consumo de energia e a manutenção 
ao longo da vida útil do equipamento. 
O usuário presta muita atenção ao valor 
inicial e não considera que o motor de 
alta eficiência pode se pagar no prazo 
de um ano, um ano e meio. 
para informações adicionais, sugerimos 
consultar o endereço http://procobre.
org/pt/aplicacoes/energia/

5 a vantagem do uso do cobre 
em motores se deve à maior 
condutividade elétrica dele?

Sim. Um motor de alto rendimento pos-
sui maior quantidade de cobre, o que 
proporciona a diminuição de sua tem-
peratura e o aumento de sua vida útil, 
gerando baixas perdas de energia, se 
comparado a um motor convencional. 
Além disso, a utilização de rotores de 
cobre em motores elétricos permite um 
aumento significativo em seu rendimen-
to, classificando este tipo de motor nos 
níveis mais elevados, segundo as normas 
internacionais. 

6 O transformador de distri-
buição, mencionado ante-
riormente pelo senhor, é 

outro equipamento que poderia 
render projetos interessantes de 
eficiência, não?
Sem dúvida. transformador é um equi-
pamento que fica 24 horas em operação, 
tanto nas ruas quanto nas subestações 
de energia. Apesar de ele apresentar 
uma perda pequena de energia, essa 
perda é contínua. Existe um programa 
de etiquetagem para transformador de 
distribuição, que estabelece índices mí-
nimos de eficiência para o equipamento. 
Só que esse mínimo ainda está aquém 
dos níveis internacionais. Outro ponto é 
que as perdas apresentadas pelos trans-
formadores podem ser reduzidas, se o 
equipamento for melhor especificado. 
Mas muitos ainda fazem a escolha ba-
seada apenas no menor preço de com-
pra, sem considerar o custo total durante 
sua vida útil. 

7 existe a disponibilidade de 
dinheiro no País para finan-
ciar os trabalhos de eficiên-

cia energética?
Sim. Existe um programa da Aneel (pEE 
– programa de Eficiência Energética das 
Empresas de Distribuição) que obriga as 
concessionárias distribuidoras de ener-
gia elétrica a destinar no mínimo meio 
por cento de sua receita operacional lí-
quida a ações nessa área. Entretanto, 
este programa exige que até 80% dos 
recursos sejam aplicados na área de bai-
xa renda, o que inibe sua ação em outros 
segmentos que poderiam trazer mui-
to mais resultados. O BNDES também 
oferece linha de crédito para eficiência 
energética, o cartão BNDES, o Finame, 
entre outros. Neste caso, o desafio é 
conseguir que os financiamentos che-
guem em condições viáveis, como me-
nos exigências e garantias que inibem 
a maior penetração do BNDES junto aos 
potenciais tomadores.

8 Que análise o sr. faz dos 
resultados decorrentes do 
trabalho desenvolvido pe-

las escos e também do Programa 
Brasileiro de etiquetagem?
Um dos grandes entraves para a dis-
seminação da eficiência energética é 
a falta de mão de obra qualificada no 
Brasil. As Escos podem contribuir neste 
sentido, oferecendo serviços de qualida-
de e especializados ao mercado. O papel 
das Escos é importantíssimo para levar 
conhecimento às empresas que têm 
possibilidades de economizar energia. 
A eficiência energética tem que ser en-
carada como um investimento de alto 
retorno, um negócio. O desenvolvimen-
to de um modelo de negócio para a efi-
ciência energética pelas Escos, através 
de contratos de performance e outros 
meios, mostra a viabilidade econômica 
e técnica para a implantação de projetos 
nos mais diversos setores da economia. 
O programa Brasileiro de Etiquetagem, 
por sua vez, é muito bem estruturado, 

mOtOrEs ElétricOs 

quE pOssuEm 

mais cObrE Em 

sua cOmpOsiçãO 

aprEsEntam alta 

pErfOrmancE 

durantE O 

funciOnamEntO, 

sEndO mais EficiEntEs 

quE Os EquipamEntOs 

dE rEndimEntO 

padrãO.
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gerenciado e tem mostrado excelentes 
resultados desde sua implantação. Os 
níveis mínimos de eficiência exigidos 
de diversos equipamentos foram deter-
minados com base nas referências in-
ternacionais e podem ser considerados 
adequados. Entretanto, com as novas 
tecnologias, estes níveis devem ser atu-
alizados para se evitar uma defasagem 
em relação aos demais países. Assim, é 
importante que o governo, fabricantes, 
organizações independentes e a socie-
dade de forma geral sempre atualizem 
os níveis de eficiência energética no pro-
grama de etiquetagem.

9 na sua opinião, a cultura em 
torno da eficiência energé-
tica já está suficientemen-

te disseminada no País? sabemos 
que a questão da qualidade teve 
um bom direcionamento, com o ad-
vento da norma isO 9001. É pos-
sível vislumbrar um caminho para-
lelo para a eficiência energética a 
partir da publicação da norma isO 
50001, por exemplo?
Recentemente a Aneel lançou um pro-
grama de bonificação para estimular 

no país a troca de motores elétricos 
por outros mais eficientes. O governo 
também criou o Comitê técnico para 
Eficiência Energética com o objetivo de 
propor estratégias para a promoção da 
eficiência energética, bem como sua in-
serção no conjunto de políticas e ações 
para o desenvolvimento sustentável do 
país, o que pode ser visto como um gran-
de passo. O que notamos é que parece 
que finalmente a eficiência energética 
começa a ocupar um lugar de destaque 
no Brasil. Quanto à ISO 50001, a norma 
trata do Sistema de Gestão de Energia, 
e um componente-chave dessa gestão 
é a economia de energia. A adoção da 
norma por parte das empresas sem dú-
vida vai levar para um caminho positi-
vo. Mas nos deparamos com um desa-
fio, hoje: temos norma, mas ainda não 
dispomos de mão de obra capacitada 
suficiente nessa área.

10 De que forma o País 
pode melhorar o ní-
vel de especialização 

de sua mão de obra voltada para 
atuar na área de eficiência ener-
gética?

penso que esta iniciativa cabe princi-
palmente ao governo, como aconteceu 
em outros países. Deve haver incentivos 
específicos e planejamento adequado 
para que as instituições de ensino in-
cluam a eficiência energética nos seus 
currículos de forma definitiva. Hoje não 
vemos ainda este assunto ser tratado de 
forma séria e permanente. Com a forma-
ção básica de profissionais, um segundo 
passo seria a criação de programas com 
a iniciativa privada e com organizações 
internacionais que apoiam a capacita-
ção. Estes programas formariam profis-
sionais especializados nas diversas áre-
as, de acordo com os interesses especí-
ficos de cada segmento de mercado. Já 
há bons exemplos, como as ações de 
capacitação realizadas pelo procel, que 
tem convênios com algumas instituições 
para disseminar a eficiência energética 
e seus benefícios. Entretanto, a falta de 
recursos financeiros impede que esses 
programas sejam permanentes e com 
maior abrangência.

11 Já que falta mão de obra 
capacitada, essa é uma 
boa área para um técni-

co ou estudante de engenharia se 
especializar?
As perspectivas para esse tipo de pro-
fissional são enormes. Num futuro não 
muito distante eles serão muito requi-
sitados. precisamos de especialistas em 
gestão e auditoria, por exemplo. Hoje 
não tem profissional formado no mer-
cado. A eficiência energética é um as-
sunto que deveria constar no currículo 
de diversos cursos. Um eletricista, na 
sua formação, deveria ser preparado 
também dentro desse contexto. O ideal 
é que no momento da compra um pro-
fissional qualificado especifique equipa-
mentos mais eficientes, não levando em 
consideração somente o preço inicial, 
mas o custo total do equipamento ao 
longo de sua vida útil. Um profissional 
bem capacitado sabe disso, sendo ele 
um formador de opinião. 
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