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Resumo

Dada a importância dos recursos energéticos nos processos das indústrias de
manufatura metalmecânica, e frente ao elevado custo dos insumos energéticos, torna-se
fundamental a constante prospecção de oportunidades para redução de desperdício e aumento
do aproveitamento da energia adquirida. A diversidade dos fatores relacionados a estas
possíveis oportunidades dificulta a análise e identificação das prioridades. Neste trabalho,
propõe-se a elaboração de uma ferramenta de auxílio ao diagnóstico de eficiência energética,
cuja construção é dividida em 3 fases: identificação dos fatores e das dimensões de análise e
oportunidades de aumento da eficiência energética descrita pela literatura; elaboração de um
conjunto de questões diagnósticas; proposição do mecanismo de autoavaliação para
identificação de oportunidades na empresa analisada. Após a aplicação da ferramenta
proposta, conclui-se que a identificação de oportunidades de eficiência energética pode ser
realizada transportando-se a percepção dos especialistas para uma ferramenta de
autoavaliação, sugerindo-se a continuidade e aprimoramento nos estudos aqui realizados.
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Abstract

Due to the importance of energy resources in manufacturing metalworking industry
process and the high cost of energy inputs, it is important keep the searching for opportunities
for energy waste reduction and to increasing efficiency use of purchased energy. The diversity
of factors related to these potential opportunities makes it difficult to analyze and identify
priorities. In this paper, it proposes the construction of a support tool for the diagnosis of
energy efficiency, whose construction is divided in 3 phases: identification of factors and
analytical viewpoints and increase opportunities for energy efficiency described in the
literature; development of a set of diagnostic issues; construction of self-assessment
mechanism for identifying opportunities in the analyzed company. After the creation and
application of the tool, it is concluded that energy efficiency opportunities identification can
be performed moving the perception of experts to a self-diagnosis tool, and it suggests the
continuity and improvement of the studies conducted here.
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1 Introdução
É notória a importância da energia para a indústria. A grande maioria dos processos de
transformação depende da adição de recursos energéticos para ocorrer, sendo que alguns
setores industriais necessitam grandes volumes de energia para realização de seus processos.
A energia utilizada pela indústria provém de diferentes matrizes energéticas, tais como
eletricidade, carvão vegetal, lenha, energia solar, carvão mineral, óleo combustível e gás
natural (GODOI, 2011).
Em processos siderúrgicos e metalúrgicos são amplamente utilizados o carvão e a
eletricidade (LEITE; BAJAY; GORLA, 2010). Já nos processos de manufatura
metalmecânica, principalmente nos processos de usinagem, a grande maioria das máquinas
ferramentas são movidas por energia elétrica. A energia elétrica oferece grande versatilidade
por ser facilmente convertida em outras formas de energia (OUTHRED, 2007). Isso impele
seu uso em um grande número de aplicações tais como movimentar, iluminar, aquecer,
refrigerar, ventilar, transformar dentre outros.
Por volta de 70% da energia elétrica brasileira é proveniente de hidroelétricas, e pouco
menos de 9% de outras fontes renováveis, como biomassa e eólica. A energia nuclear também
possui participação modesta, com pouco mais de 2% de participação (FIGURA 1.1). Uma
parte pouco superior a 18% da energia elétrica brasileira é gerada a partir da queima de
combustíveis fósseis e seus derivados, como gás natural, derivados de petróleo e carvão
mineral (MME; EPE, 2014).

FIGURA 1.1: Fluxo energético 2013 - Energia elétrica (MME; EPE, 2014).
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Como a energia elétrica no Brasil é muito dependente da sua capacidade hídrica,
espera-se que fatores como a escassez de chuvas influenciem a proporção de geração da
matriz energética afetando o custo da geração (FELIZATTI, 2008). Em caso de diminuição da
capacidade hídrica, outras formas de geração podem ser exploradas, porém com custos mais
elevados. Segundo ANEEL (2008), o custo de geração de energia em hidrelétricas é inferior
aos custos dados pela maioria das outras formas de geração.
Com a crescente demanda dada pelo o avanço da industrialização e o aumento
populacional, e com a oferta de energia limitada pela capacidade dos sistemas de geração
elétrica atuais, além dos crescentes custos na distribuição e da carga tributária, o setor
industrial vem observando uma elevação nos custos da energia elétrica superior a outros
setores, ou mesmo superior a indicadores econômicos referenciais.
BONINI (2011), em uma compilação de dados da Aneel, IBGE e FGV, demonstra
por meio de um gráfico comparativo (FIGURA 1.2) a crescente elevação do custo da energia
elétrica para a indústria em relação à tarifa residencial, ao IPCA e ao IGP-DI. O gráfico
apresenta a evolução acumulada dos indicadores com referência ao ano de 1995,
demonstrando um percentual de quase 550% no aumento dos custos da energia elétrica para a
indústria e de 400% para o custo da energia residencial, contraposto com um aumento
acumulado inferior a 300% para o IPCA e pouco superior a 350% para o IGP-DI.

FIGURA 1.2: Evolução das tarifas médias de fornecimento (BONINI, 2011).
A FIGURA 1.3 apresenta a evolução do custo da energia para a indústria segundo
dados da ANEEL (2015). Foram considerados os custos da energia elétrica para o mês de
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março dos anos de 2003 a 2015. No gráfico pode ser observada a redução no custo da energia
para o ano de 2013, seguido de um significativo aumento no valor da energia para 2014 e
2015.

FIGURA 1.3: Custo médio da energia elétrica para a indústria (ANEEL, 2015).
Com recursos energéticos cada vez mais caros e limitados, surgem políticas de
incentivo à redução do desperdício, compostas de normas regulamentadoras e programas de
incentivo à conservação de energia, sendo esta uma tendência mundial. O número de políticas
ligadas à eficiência energética vem aumentando e se tornando mais abrangente com o passar
dos anos (TANAKA, 2011).
No Brasil, o setor industrial é responsável por mais de um terço do consumo da
energia elétrica (MME; EPE, 2014). Os dados obtidos pela pesquisa de posse de
equipamentos e hábitos de uso (ELETROBRAS, 2008) para o ano base de 2005 apontavam
uma participação média do custo de energia elétrica nos custos totais de produção na indústria
em 9,2%, estimativa aumentada no setor de metalurgia básica, onde esta medida ultrapassou
12%. Esta pesquisa envolveu 478 empresas, 33% das empresas admitiram ser possível a
redução no consumo de energia superior a 5%, sendo que destas 12% afirmaram ser possível
reduções superiores a 10%.
Porém, grande parte das indústrias enfrenta dificuldades quando necessitam reduzir
seus gastos com energia. A dificuldade de acesso às tecnologias atinentes, desconfiança
quanto aos resultados dos projetos e falta de informação são os principais obstáculos
(GODOI, 2011).
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1.1 Motivação
Um processo é mais eficiente quando possui a capacidade de alcançar os objetivos e as
metas programadas utilizando menos recursos. No caso da eficiência energética, o recurso em
questão é a energia utilizada pelo processo. O conceito de eficiência energética está
relacionado à minimização de perdas na conversão de energia primária em energia útil, sendo
que estas perdas podem ocorrer para qualquer tipo de energia, seja térmica, mecânica ou
elétrica (SOLA; KOVALESKI, 2004).
Em uma abordagem mais ampla, Godoi (2011) defende que a eficiência energética
compreende ações e medidas comportamentais, tecnológicas e econômicas, que ao serem
realizadas sobre sistemas e processos de conversão e produção, resultam em diminuição da
demanda energética sem prejuízo da quantidade ou da qualidade dos bens e serviços
produzidos.
Dentre os estudos comparativos dos níveis de eficiência energética de países
industrializados, destaca-se o “International Energy Efficiency Scorecard”. Por intermédio de
um método multicritério de avaliação, YOUNG et al. (2014) analisaram 16 países em relação
ao grau de eficiência energética (FIGURA 1.4).

FIGURA 1.4: Desempenho em eficiência energética. Adaptado de (YOUNG et al., 2014).
Nesta avaliação, foram considerados os seguintes indicadores:


Intensidade de energia, um indicador definido como a razão entre o consumo de
energia final e o valor agregado medido em relação a um padrão monetário
corrigido. Quanto maior este valor, maior o volume de energia necessário para
agregar valor ao produto. Neste fator, o Brasil recebeu pontuação 1 de 8 pontos.



Geração combinada de energia por força e calor: 0 de 6 pontos.
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Investimento em pesquisa e desenvolvimento na manufatura: 1 de 2 pontos.



Contratos de desempenho energético voluntários: 0 de 3 pontos.



Obrigatoriedade por planos de gerenciamento energético: 0 de 3 pontos.



Obrigatoriedade de auditorias de energia: 0 de 3 pontos.



Intensidade de energia em aplicações agrícolas: 0 de 2 pontos.

Observa-se, portanto, um grande potencial para aplicações de ações de conservação de
energia na indústria brasileira. Os fatores que levam a baixa eficiência de um sistema podem
ser tecnológicos ou humanos, e na maioria dos casos podem ser aperfeiçoados, melhorando o
aproveitamento energético. Grande parte dos processos industriais de transformação são
grandes demandantes de energia. No caso da energia elétrica, mais da metade do montante
consumido pela indústria é destinado à força eletromotriz, constituída basicamente de motores
elétricos. Parte da energia elétrica é também utilizada em sistemas de aquecimento e
iluminação, e uma pequena parte utilizada em sistemas de apoio e controle (MME; EPE,
2014).
Ao identificar as barreiras que impedem que os aperfeiçoamentos ocorram, observa-se
como importantes fatores o desconhecimento e a incerteza nos processos de medição do
potencial de eficiência energética. Ações de conservação de energia e seu uso eficiente na
indústria enfrentam diversas barreiras tais como desconhecimento, recursos econômicos,
restrições legais, tecnológicas e naturais (SAIDUR; MAHLIA, 2010). Sistemas energéticos
mais modernos e eficientes podem oferecer um custo de implantação elevado, e as incertezas
em relação ao retorno do investimento podem ser dirimidas por meio de técnicas e
ferramentas de diagnóstico energético.
Todavia, muitas empresas enfrentam dificuldades em definir um ponto de partida para
realização de melhorias com foco em energia (LEITE, 2010). Em uma abordagem econômica,
um dos primeiros passos é medir o potencial de melhoria e estimar os pontos mais críticos que
oferecem maior potencial de redução no desperdício de energia.
A medição do potencial de eficiência energética passa a ser um desafio devido a sua
difícil caracterização quantitativa. Para LAITNER (2013), a eficiência energética tem sido um
recurso invisível, já que o seu principal indicador é determinado pela energia que não foi
gasta em um determinado processo em um período de tempo. Para minimizar as incertezas em
um processo de medição da eficiência energética, um diagnóstico energético pode ser
realizado, mas isso implica na utilização de equipamentos de medição, técnicos capacitados a
operá-los e capacidade para análise e interpretação dos dados obtidos. A ANEEL (2013)
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define diagnóstico energético como a avaliação detalhada das oportunidades de eficiência
energética na instalação do consumidor de energia, resultando em um relatório contendo a
descrição detalhada de cada ação de eficiência energética e sua implantação, o valor do
investimento, economia de energia (e/ou redução de demanda na ponta) relacionada
(estimativa ex-ante), análise de viabilidade e estratégia de medição e verificação a ser
adotada.
Frequentemente, para minimizar os custos do diagnóstico energético, uma etapa
anterior é realizada com objetivo de realizar um estudo menos aprofundado e de caráter
direcionador, permitindo uma alocação mais eficiente dos recursos necessários na etapa
diagnóstica (LEITE, 2010).
O Pré-diagnóstico Energético é a avaliação preliminar das oportunidades de eficiência
energética nas instalações de consumidor de energia, resultando em um relatório contendo
uma estimativa do investimento em ações em eficiência energética, economia de energia (e/ou
redução de demanda na ponta) relacionadas e valor do diagnóstico para detalhamento das
ações de eficiência energética a implementar. (ANEEL, 2013).
Para as indústrias do setor metalmecânico, muitas são as variáveis que podem
influenciar na eficiência energética. Motores de baixa eficiência ou mal dimensionados,
(RAMOS, 2009; SAIDUR et al., 2012) sistemas de transmissão inadequados (CUSIMANO,
2013), máquinas e equipamentos com parâmetros inadequados (ANDERBERG, 2012;
CARVALHO; GOMES, 2015), sistemas de refrigeração e aquecimento ineficientes,
queimadores mal ajustados, matriz energética inadequada, aquecimento e iluminação podem
resultar em perdas significativas (ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011). Em alguns
casos, algumas soluções de baixo custo, como práticas adequadas, capacitação dos
colaboradores ou a criação de procedimentos com foco no uso racional da energia podem
resultar em significativa redução de perdas energéticas (SOLA; XAVIER, 2007).

1.2 Objetivo
O objetivo geral deste trabalho reside na elaboração de uma ferramenta de
autoavaliação da eficiência energética aplicável a empresas do setor metalmecânico no Brasil.
A ferramenta proposta consiste orientar a coleta das informações por intermédio de questões
fáceis e objetivas e compilar as respostas fornecidas para estimar o modelo energético mais
similar ao estado real da empresa analisada.
Os objetivos específicos são:
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Identificação de métodos para compor o framework da ferramenta de
autoavaliação da eficiência energética;



Identificação dos fatores e dimensões de análise da eficiência energética na
indústria de metalmecânica;



Elaboração do banco de questões para a autoavaliação da eficiência energética
em indústrias do setor metalmecânico;



Aplicação piloto da ferramenta proposta.

1.3 Limitações
Este trabalho se limita à construção do questionário de avaliação dirigido a empresas
do setor de manufatura metalmecânica, ao método de identificação das oportunidades de
eficiência energética a partir das respostas das questões e a avaliação dos resultados. A
ferramenta proposta tem caráter pré-diagnóstico, e seu resultado deve servir como
direcionador para diagnósticos energéticos mais aprofundados.
Cada fator analisado será desdobrado em dimensões de análises pontuais, agrupadas
por um significado comum, de cunho tecnológico. Estas dimensões de análise permitem uma
avaliação mais pontual das oportunidades encontradas em cada fator analisado.
Não está no escopo deste trabalho a avaliação da viabilidade econômica nas soluções
de conservação de energia, nem o cálculo de retorno financeiro.

1.4 Premissas
Neste trabalho, parte-se do pressuposto que os usuários da ferramenta de prédiagnóstico são representantes de indústrias do setor metalmecânico que possuem
conhecimento sobre os processos da empresa analisada.
Entende-se, também, que o resultado esperado no uso da ferramenta proposta deve ser
uma aproximação estimada do estado atual da empresa analisada, e que o nível de
consistência do resultado gerado pela ferramenta está diretamente relacionado com a
qualidade das informações fornecidas pela empresa, com o nível de profundidade das
perguntas respondidas e com a robustez das informações apresentadas pelas referências
bibliográficas apresentadas neste trabalho.
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1.5 Descrição do trabalho
Além desta introdução, contida no capítulo 1, este trabalho é constituído de quatro
capítulos. No capítulo 2, é feita uma revisão da literatura com principal enfoque nos métodos
de classificação multicritério, estruturação de problemas com mapas cognitivos e outras
metodologias que serão aplicadas na construção da ferramenta. No capítulo 3 é descrito o
constructo da ferramenta, envolvendo a identificação dos fatores relevantes, aquisição de
conhecimento, identificação das diferentes dimensões de análise e a elaboração das questões
diagnósticas e dos mecanismos de avaliação. No quarto capítulo, aborda-se a aplicação piloto
da ferramenta proposta, finalizando com o capítulo 5 onde é apresentada a conclusão.
A tabela TABELA 1-1 apresenta os recursos e métodos utilizados para o alcance dos
objetivos específicos.

TABELA 1-1: Recursos e métodos
Objetivos específicos

Recursos

Identificação de métodos para

Livros, artigos e

compor o framework da ferramenta

publicações

de autoavaliação

científicas.

Métodos

Pesquisa bibliográfica.

Livros, artigos,

Pesquisa bibliográfica.

Identificação dos fatores e

publicações e manuais

Estruturação do problema

dimensões de análise

de eficiência

pelo uso de mapas

energética.

cognitivos.

Especialistas

VFB, AHP

Especialistas,

Pesquisa exploratória.

Indústria

Execução da ferramenta.

Elaboração das questões
Aplicação piloto
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2 Revisão da literatura
2.1 Ordenação multicritério
Uma das preocupações motivadoras desta revisão bibliográfica é a identificação de
métodos que possam apoiar na ordenação e classificação das questões utilizadas pela
ferramenta de autoavaliação da eficiência energética.
A problemática da decisão é classificada por Roy (1981) em quatro tipos diferentes de
decisão. Segundo o autor, os problemas de decisão são divididos em problemática de escolha,
problemática de classificação, problemática de ordenação e problemática de descrição,
conforme o que segue:


O problema da escolha consiste em selecionar a melhor opção dentre as alternativas,
ou a redução do grupo de opções para um subconjunto de soluções boas.



O problema de classificação é quando as alternativas devem ser organizadas em
subgrupos, chamados de categorias.



O problema da ordenação consiste em organizar as alternativas em ordem crescente ou
decrescente, julgando-as por alguma técnica como comparação de pares, ordenação
por escore, dentre outros.



O problema da descrição, onde o objetivo é descrever as alternativas e suas
consequências.
Para a ferramenta proposta, entende-se que classificação das questões elaboradas pelos

especialistas em categorias possa ser realizada por um modelo de classificação multicritério,
porém, com o intuito de manter a característica de prioridade das questões, a problemática da
ordenação é bastante perceptível. Desta forma, realiza-se o aprofundamento em ferramentas
de apoio multicritério aplicadas a ordenação.
Vários métodos de ordenação multicritério foram criados, geralmente por adaptações
de métodos de ordenação ou de escolha. Ishizaka e Nemery (2013) classificaram métodos de
apoio à decisão multicritério (TABELA 2.1), para os quais os métodos AHP, ANP,
MAUT/UTA, MCBETH, PROMETHEE, ELECTRE III, TOPSIS e DEA são indicados para a
problemática da ordenação.

24

TABELA 2-1: Métodos de apoio a decisão multicritério. Adaptado de (Ishizaka; Nemery,
2013)
Métodos de apoio multicritério a decisão
Problemática da escolha

Problemática de
ordenação

Problemática de
classificação

AHP
ANP
MAUT/UTA
MACBETH
PROMETHEE
ELECTRE I
TOPSIS
Goal Programming
DEA

AHP
ANP
MAUT/UTA
MACBETH
PROMETHEE
ELECTRE III
TOPSIS

AHPSort

Problemática de
descrição

UTADIS
FlowSort
ELECTRE-Tri

GAIA, FS-Gaia

DEA

Problemas de apoio à decisão multicritério foram estudados, simultaneamente, em
vários locais no mundo, originando diversas escolas, das quais se destacam a Escola
Americana e a Escola Francesa. No caso da Escola Americana, os métodos mais conhecidos
são o MAUT (Multiattribute Utility Theory), SMART (Simple Multi-Attribute Rating
Technique), o AHP (Analytic Hierarchy Process), e para a Escola Francesa, destacam-se o
ELECTRE (Elimination and Choice Translating Reality), PROMÉTHEÉ (Preference
Ranking Method for Enrichment Evaluation), TOPSIS (Technique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution), MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based
Evaluation Technique) (ROSSONI, 2011).
Para ISHIZAKA e NEMERY (2013), a escolha de um método pode ser trabalhosa, e
deve considerar alguns fatores. Os métodos AHP e MACBETH, devido a seu suporte a
comparação de pares para comparação entre critérios e opções, não é muito trabalhoso para
uma quantidade baixa de critérios e alternativas, atendendo de maneira diferente pela
utilização de escalas no método MACBETH, e de pesos no método AHP.
Segundo SAATY (1980), a implementação do método AHP deve seguir os seguintes
passos:
1) Cálculo do vetor de pesos dos critérios.
2) Cálculo da matriz de escores das alternativas.
3) Ordenação das alternativas.
ISHIZAKA e NEMERY (2013) adicionam a etapa de estruturação do problema para o
AHP, pela hierarquização dos elementos, onde um primeiro nível identifica o objetivo
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desejado, e os níveis intermediários representam os critérios e subcritérios, e no último nível
as alternativas (FIGURA 2.1).
Cada critério pode possuir uma importância distinta, podendo ser maior ou menor.
Segundo BOUYSSOU et al. (2006), o peso dos critérios no método AHP pode ser obtido pela
comparação par a par, atribuindo-se importâncias relativas a cada critério em relação a outro
pela utilização de valores numéricos.

FIGURA 2.1: Estrutura hierárquica AHP. Adaptado pelo autor. (ISHIZAKA; NEMERY,
2013)
A construção do vetor prioridade inicia pela quantificação da importância de cada
critério, e a matriz de julgamento permite a análise par a par de cada critério, quantificando a
importância relativa de cada critério perante os demais.

FIGURA 2.2: Matriz de julgamento AHP.
Segundo ISHIZAKA e NEMERY (2013), a quantidade de comparações entre os pares
é dependente do número de elementos. Para n elementos, espera-se uma quantidade de
comparações igual a (n² - n)/2, o que, dependendo do número de critérios comparados, pode
exigir um esforço muito grande, desencorajando a utilização deste método.
Para o cálculo do vetor de pesos dos critérios, inicia-se com a construção da matriz de
julgamento, dada por uma matriz n x n, onde n é o número de critérios a ser considerado. A
matriz de julgamento apresentada na FIGURA 2.2 deve ser construída de maneira a
determinar quanto o elemento de cada linha é mais dominante do que o elemento de cada
coluna. Desta forma, para a matriz de julgamento proposta, A é mais importante que C, e B é
menos importante que A. Inconsistências ou incoerências podem ser observadas após a
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elaboração da matriz de julgamento, e podem ser medidas para não influenciarem no
resultado (ROSSONI, 2011).
Para ISHIZAKA e NEMERY (2013), no método AHP cada elemento da matriz de
julgamento representa a importância que cada critério possui quando comparado a outro.
Quando a importância do elemento linha é maior do que o elemento coluna, utiliza-se o valor
superior a um, diretamente equivalente a escala de valor utilizada. Quando a importância do
elemento linha é inferior ao elemento coluna, utiliza-se o valor inversamente proporcional a
escala de valor utilizada. Desta forma, tem-se valores superiores a 1 quando o elemento linha
possuir maior importância, e inferiores a 1 quando este for de menor importância. Sugere-se a
escala para valores inteiros de 1 a 9 (TABELA 2-2):
TABELA 2-2: Escala para matriz de julgamento AHP. Adaptado de (ISHIZAKA; NEMERY,
2013, p.17)
Grau de importância
1
3
5
7
9

Definição
Mesma importância
Moderadamente mais importante
Fortemente mais importante
Muito fortemente mais importante
Extremamente mais importante

Na matriz de julgamento, a diagonal principal é preenchida com valor 1 por relacionar
os mesmos elementos, que obviamente possuem a mesma importância. Uma vez construída a
matriz de julgamentos, é possível calcular a matriz de pesos iniciando pela normalização de
cada coluna da matriz. Desta forma, a soma de todos os elementos de cada coluna deve ser
igual a 1, mantendo a proporção entre os elementos da coluna. Posteriormente, calcula-se a
média de cada linha. O valor obtido para cada linha é o vetor de prioridades AHP. Em um
segundo momento, cada alternativa deve ser comparada uma a uma em relação a cada critério.
Analogamente a comparação realizada com critérios, é realizada uma comparação entre as
alternativas, identificando o peso atribuído a cada alternativa para os critérios definidos.
Finalmente, o cálculo matricial entre os pesos das alternativas e dos critérios permite
obter o valor global de cada alternativa, que pode ser utilizado para ordenação crescente ou
decrescente, dependendo do ponto de vista do avaliado e do objetivo desejado (ISHIZAKA;
PEARMAN; NEMERY, 2012).
Devido à complexidade e a quantidade de comparações necessárias, softwares são
frequentemente utilizados para auxiliar nos cálculos (TABELA 2-3).
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TABELA 2-3: Softwares para métodos MCDA. ((ISHIZAKA; NEMERY, 2013)

2.2 O método VFB (Value-focused Brainstorming)
A técnica de brainstorming tem sido amplamente utilizada para a geração de
alternativas, seja individual ou em grupo, e está baseada no princípio de que duas ou mais
cabeças pensam melhor do que uma. A intenção de um brainstorming é gerar tantas
alternativas quanto possíveis, promovendo a criatividade sem se preocupar com a qualidade
das alternativas durante o processo de criação (KEENEY, 2012; OSBORN, 1963).
O VFB é um aprimoramento da técnica original de Brainstorming, onde o processo de
criação é assistido por uma sensibilização intensificada, e mais fortemente direcionado para
ampliar a qualidade das alternativas geradas. O VFB preconiza um fluxo de ações
inicialmente dirigidas pelo entendimento mais aprofundado dos objetivos e valores
envolvidos no contexto do problema, e com aplicação inicialmente individual e
posteriormente em grupo. A etapa individual é importante para que parte da criação seja
gerada individualmente e sem influências e distrações (KEENEY, 2012).
Segundo KEENEY (2012), a ferramenta VFB é aplicada em quatro passos:
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1. Estabelecer o problema;
2. Identificar os objetivos da solução do problema;
3. Geração individual de alternativas;
4. Geração em grupo de alternativas.
Na primeira etapa do VFB, deve-se esclarecer e definir o problema que será abordado
pela ferramenta. A estruturação o problema permite identificar os objetivos fundamentais sob
diferentes pontos de vista, deixando de maneira clara o contexto, envolvidos e principais
valores que devem ser considerados.
Em um segundo passo, é realizada a identificação dos objetivos que podem ser
fornecidos pelo indivíduo ou organização que enfrenta o problema, pelo indivíduo que conduz
o brainstorming ou pelos participantes. Por vezes, sugere-se o uso da própria ferramenta VFB
nos seus passos 3 e 4 para a definição dos objetivos, encarando-os como alternativas. Isso
minimiza as chances de não listar importantes objetivos que devem ser considerados.
No terceiro passo, ocorre a geração individual de alternativas. Estas são construídas a
partir da percepção individual, sem a preocupação de avalia-las, mas sim de gera-las
apresentando um conjunto de soluções onde as alternativas tendam a ser significativamente
diferentes uma das outras. Uma importante sugestão dada pelo autor é a geração de
alternativas considerando um único objetivo por vez, combinando-os posteriormente para
construção de alternativas com objetivos múltiplos.
No quarto passo, ocorre a geração coletiva de alternativas, onde o grupo procede com
a geração de mais alternativas por meio de discussão. Em muitos casos, as alternativas criadas
individualmente no passo 3 podem ser consideradas como elementos para construção de
alternativas adicionais, sendo combinadas ou transformadas para gerar alternativas de melhor
qualidade (KEENEY, 2012).

2.3

Mapas cognitivos para estruturação de problemas
A estruturação de um problema complexo por meio da extração de conceitos e

ligações hierárquicas realizadas por meio de mapas cognitivos é apontada por Santos, Curo e
Belderrain (2011) como uma prática possível, considerando conceitos mentais de forma
individual e coletiva. O conceito de hierarquia permite não só definir a relação de causa e
efeito, mas também permitir por meio de análise gráfica a relevância dos elementos do mapa,
que podem ser identificados pelo número de conexões de um nó ou pela aglutinação de
elementos em agrupamentos de similar importância ou sentido.
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Para Araújo Filho, Yamashita e Yamamoto (1998), a exemplo de outras metodologias
consideradas soft, o uso de mapas cognitivos é mais adequado à estruturação de problemas do
que para a sua resolução.
Outra característica importante dos mapas cognitivos é permitir a aglutinação dos
elementos a partir de pontos de vista, permitindo a fragmentação da análise de um problema
mais complexo. Segundo CORRÊA (1996 apud SANTOS; CURO; BELDERRAIN 2011) um
ponto de vista fundamental é uma razão essencial de interesse comum na situação, com um
fim em si mesmo.
Para Araújo Filho, Yamashita e Yamamoto (1998), o mapa se constitui de um modelo
que sintetiza os aspectos essenciais da argumentação que se está utilizando, podendo-se
pensar no mapa como um grafo orientado, isto é, composto por nós dados por conceitos e
constructos, e arcos orientados ligando os mesmos, com especial cuidado de depuração e
codificação do relato que está sendo realizado acerca da situação problemática estudada. Para
estes autores, um mapa cognitivo é basicamente constituído de uma rede de ideias capturadas
diretamente daquele que as expressam, dispostas em um formato hierárquico e com orientação
à ação, descrevendo a situação problemática e possibilidades relevantes.

30

3 Constructo da ferramenta
Propõe-se o desenvolvimento da ferramenta em quatro etapas (FIGURA 3.1):
1. Identificação dos fatores da eficiência energética na indústria;
2. Identificação das dimensões de análise de eficiência para cada fator;
3. Elaboração das questões diagnósticas;
4. Modelo para o cálculo do potencial de eficiência energética estimado;

FIGURA 3.1: Diagrama de construção da ferramenta de autoavaliação
O ponto inicial é a estruturação do problema, pela identificação dos principais fatores
relacionados à eficiência no uso de energéticos por indústrias de manufatura do setor
metalmecânico.
Com base na revisão bibliográfica, para cada fator observado estabelece-se um
conjunto de diferentes dimensões de análise, identificando possíveis oportunidades que
podem ser encontradas no momento da aplicação da ferramenta. Portanto, neste trabalho, cada
dimensão de análise é uma potencial oportunidade que podem ser encontradas na empresa
analisada para um dado fator.
Na terceira etapa, com o intuito de identificar as potenciais oportunidades para cada
dimensões de análise, são construídas questões com o objetivo de capturar os sinais por
indicadores qualitativos e quantitativos sob a óptica do usuário da ferramenta.
As questões são construídas com o apoio de quatro profissionais com formações nas
áreas de engenharia eletrônica, engenharia mecânica, eficiência energética e engenharia de
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produção, por meio da ferramenta VFB – Value Focused Brainstorming (KEENEY, 2012).
Após a elaboração das questões, estas serão ordenadas e classificadas em três grupos, de
maneira a permitir a priorização das questões para um resultado mais abrangente, seguidas de
questões que adicionem robustez nas respostas sem agregar dificuldade ao usuário. O método
proposto para ordenação e classificação das questões será o método AHP, que sofrerá a adição
de uma etapa para permitir a classificação das alternativas.
Na quarta e última etapa, um modelo define o mecanismo de detecção das
oportunidades em eficiência para as dimensões de análise cobertas pela ferramenta. Uma vez
que cada resposta ou grupo de respostas fornecidas identifica de maneira quantitativa as
oportunidades existentes em uma ou mais dimensões de análise, a resposta também é
dinamicamente ajustada. Desta forma, o usuário da ferramenta poderá interromper o uso da
mesma após a obtenção de uma resposta, continuando somente se perceber a necessidade de
aprofundamento no resultado, ou deixando questões sem resposta em caso de dúvida. Em
cada resposta do usuário, a ferramenta permite melhorar a estimativa do potencial de melhoria
em eficiência energética para cada fator.

3.1

Identificação dos fatores da eficiência energética
Mesmo limitando-se a analise às empresas do setor de manufatura metalmecânica,

percebe-se a diversidade das instituições avaliadas em função do porte, segmentos de atuação
e valores praticados. Com o intuito de uma percepção mais ampla acerca das práticas
sugeridas para o aumento da eficiência energética nos últimos 10 anos, iniciou-se a
estruturação do problema pela identificação dos fatores relevantes da eficiência energética por
meio de uma pesquisa abrangente frente a diferentes pontos de vista.
Entidades

governamentais,

organizações

não

governamentais,

sindicatos

e

representantes de associações empresariais, entidades de apoio à indústria, fornecedores e
distribuidores de energia, universidades e institutos de pesquisa dentre outros, preocupados
com a necessidade de melhor aproveitamento da energia na indústria, elaboraram materiais de
divulgação para promoção de ações de eficiência energética. Sob ópticas convergentes, porém
de ângulos diferentes, os materiais produzidos por estas entidades fornecem uma visão
multidimensional das práticas e fatores relevantes que devem ser considerados para a
diminuição do desperdício energético.
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Foram analisados os documentos e materiais elaborados com o intuito de promover
ações de eficiência energética na indústria. Nestes documentos foram identificados os pontos
relevantes e comuns. Analisaram-se onze documentos, descritos na TABELA 3-1:
TABELA 3-1: Manuais e publicações de práticas para aumento da eficiência energética
Nro de
nº

Documento

Entidade

NAS INDÚSTRIAS DO SETOR METAL-MECÂNICO DO

SENAI - SC

ALTO VALE DO ITAJAÍ

2

3

4

5

IL MANUALE DELLE MIGLIORI PRASSI PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA
MANUAL TÉCNICO ORIENTATIVO: Eficiência
energética e gestão da energia elétrica na indústria
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: FUNDAMENTOS E
APLICAÇÕES
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA INDÚSTRIA. ENTRE
NESTA CORRENTE.

Idioma

páginas

(RADUENZ;

ANÁLISE DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
1

Ref

PÉRES;

Português /

DESCHAMPS,

Brasil

15

2009)
IEE (Intelligent
Energy

(CEFIC, 2010)

Europe)
CELESC
Elektro /
UNIFEI /
EXCEN / FUPAI
CNI

Italiano /
Europa

(ZACCHI et al.,

Português /

2015)

Brasil

(HADDAD et al.,

Português /

2012)

Brasil

(CNI, 2014)

Português /
Brasil

100

50

315

44

Ministério del

6

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS EM USO RACIONAL

Medio

DE LA ENERGIA EM EL SECTOR DE LAS PEQUEÑAS Y

Ambiente -

MEDIANAS EMPRESAS

República de

(POSADA, 2002)

Espanhol /
Colômbia

86

Colombia

7

8

9

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS: EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS ENERGÉTICAS

MANUAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA
INDÚSTRIA

Associação
empresarial
de Águeda

IBERDROLA

COPEL

MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA APLICÁVEIS
10

À INDÚSTRIA PORTUGUESA: UM

SGCIE / ADENE

ENQUADRAMENTO TECNOLÓGICO SUCINTO

11

TRAINING MANUAL ON ENERGY EFFICIENCY FOR
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(AEA, 2015)

(IBERDROLA,
2015)

(COPEL, 2005)

Organization

Portugal

Portugal e

94

Espanha
Português /
Brasil
Português /

al., 2010)

Portugal

(KUMAR, 2010)

56

Português /

(MAGUEIJO et

Asian
Productivity

Português /

Inglês / Asia
(Japão)

155

112

139
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Dos materiais analisados, quatro são elaborados por entidades patronais, sindicatos ou
entidades de apoio à indústria, três são desenvolvidos por empresas de fornecimento e
distribuição de energia elétrica, dois são elaborados por organizações governamentais, um por
uma universidade e um por uma organização não governamental internacional sem fins
lucrativos.
Os dados relevantes identificados nos materiais estudados foram sintetizados em
elementos pontuais, com o objetivo de realizar a compilação dos elementos em um mapa
cognitivo, aglutinando-os em ramos ou agrupamentos por similaridade, eliminando
redundâncias e estabelecendo uma relação hierárquica entre os itens quando pertinente. O
ponto de vista fundamental utilizado para a elaboração do mapa cognitivo é dado pela
perspectiva de análise com foco em aumento da eficiência energética em empresas do setor de
manufatura metalmecânica.
Foram encontrados os seguintes pontos relevantes e comuns, relacionados a práticas e
sugestões de melhoria com objetivo de aumentar a eficiência energética:
• Adição de elementos de controle automatizados
• Análise tarifária
• Aproveitamento de iluminação natural
• Ar condicionado e aquecedores de ar
• Atuadores pneumáticos
• Bombas e técnicas de bombeamento de fluídos
• Caldeiras e fornos
• Cogeração
• Combustíveis fósseis
• Compressores de ar: tecnologia do compressor
• Conscientização dos colaboradores e envolvidos
• Controle de demanda
• Correção de fator potência por banco de capacitores e filtros
• Fontes renováveis de energia
• Iluminação: lâmpadas mais eficientes
• Motores elétricos
• Mudanças nos produtos ou processos produtivos
• Recuperação de calor e energia
• Redes de distribuição de ar comprimido
• Refrigeração
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• Sistemas automatizados: parametrização correta
• Sistemas de transmissão, distribuição e controle da energia elétrica
• Sistemas de ventilação e exaustão
• Transformadores
• Transmissão mecânica: acoplamentos, polias, engrenagens
• Uso de computadores e dispositivos eletrônicos de controle

Os itens identificados foram organizados em uma estrutura hierárquica, onde foram
agrupados por assunto (FIGURA 3.2).

FIGURA 3.2: Grafo da organização dos fatores da eficiência energética
O mapa cognitivo resultante do processo de estruturação do problema auxilia a
identificar os pontos relevantes, que agrupados por similaridade, permitiram a identificação de
oito fatores que foram abordados pelos documentos analisados. Os fatores foram definidos
pela identificação dos pontos de convergência no mapa cognitivo. Estes fatores e pontos
foram novamente localizados no material em caráter quantitativo, conforme TABELA 3-2.
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TABELA 3-2: Abordagem de fatores da eficiência energética nos documentos analisados.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fatores
Pontos relevantes
X X X X X X X X X X
Lâmpadas mais eficientes
X
X X X X X
Iluminação
Aproveitamento da iluminação natural
X X
X X X
X
Melhoria da iluminação ambiente
X X X X X X X X X X
Uso geral
Conectados por meio de sistemas de
X
X
X
X
transmissão (acoplamento, polias e
Motores elétricos
engrenagens)
X X
X X X X X X X
Em sistemas de bombeamento de fluídos
X X
X X
X X X X
Em sistemas de ventilação
X X X X X X X X X X
Tecnologia do compressor
X X
X X X X X X
Ar comprimido
Rede de distribuição
X
Atuadores pneumáticos em geral
X
X X X X X
X X
Transformadores
Transmissão,
X
X X X X X
X X
condicionamento Bancos de capacitores e filtros
e controle de
Transmissão: condutores e elementos de
X
X
X X X
X
energia elétrica
manobra
X X
X X X X
X X
Caldeiras e fornos
X
X X X X
X X
Refrigeração
Sistemas térmicos
Climatização (ar condicionado e
X X X X X X
X X X
aquecedores)
X
X X
X
Cogeração
X
X X
X X X X
Recuperação de energia
Fontes
X
X
X X X
X
alternativas
Combustíveis fósseis
X
X
Uso de fontes renováveis alternativas
X
X
Parametrização de sistemas automatizados
Automação e
X
X
X X X
Adição de controladores e automatização
controle
X X
X
X
Computadores e similares
X X X
X X X X
Análise tarifária
X
X X X X
X X
Controle de demanda
Gestão
X
X X
Mudanças nos produtos/processos produtivos X X
X X
X
X
X
X
Conscientização dos colaboradores

3.2
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X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Aquisição de conhecimento
Com os fatores identificados (TABELA 3-2), diferentes perspectivas de análise podem

ser realizadas para prospecção de oportunidades de melhoria em eficiência energética. O
aprofundamento teórico nestas oportunidades é fundamental para sensibilização dos
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especialistas e consequentemente a elaboração dos mecanismos de identificação das
oportunidades. Neste subcapítulo, é realizada a aquisição de conhecimento acerca de
oportunidades relativas aos fatores supracitados.

3.2.1 Iluminação

Sendo a iluminação uma das utilidades mais empregadas em todas as indústrias, esta é
uma das oportunidades mais significativas para melhorias com vistas à conservação de
energia. Para HADDAD (2012), no Brasil a ineficiência na iluminação é bastante comum.
Segundo ELETROBRAS (2008), para a maioria das indústrias com contratação de alta
tensão, o consumo energético com a iluminação representa menos do que um décimo do total
da energia demandada. O potencial para melhorias de eficiência energética, no entanto, é
bastante elástico, e varia em função das tecnologias empregadas (GAN et al., 2013), do
aproveitamento da iluminação natural (DUFLOU et al., 2012), das práticas de manutenção
(ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011) e estratégias de controle (KRALIKOVA;
ANDREJIOVA; WESSELY, 2015).
O primeiro passo para redução no consumo energético aplicado à iluminação é reduzir
o tempo que as lâmpadas permanecem ligadas, e esta redução implica no maior uso de
iluminação natural (CARVALHO, 2006). Em certas áreas, como corredores de circulação,
geralmente a iluminação pode ser reduzida sem inconveniências (CARVALHO, 2006).
Para DUFLOU et al. (2012), o interior dos prédios deve ser o mais iluminado quanto
possível pela luz do dia, pois esta é a forma mais natural e eficiente de iluminação. O uso da
iluminação solar oferece um considerável impacto na economia de energia e foram
mensurados por DIDONÉ (2009) por meio de simulação computacional. Este concluiu que a
influência da iluminação natural na eficiência energética em novas construções pode oferecer
uma redução de 20% a 62% no consumo de energia elétrica aplicada à iluminação.
Ações de conservação energética em iluminação também são apontadas por meio do
controle eficiente da iluminação artificial, onde mecanismos de acionamento automáticos ou
manuais permitem um melhor gerenciamento da energia consumida por meio do controle de
intensidade e tempo de uso da iluminação. Tanto a luz natural quanto a luz artificial
precisam ser controladas, evitando a falta ou o excesso de luminosidade. Ao se controlar a
iluminação o primeiro objetivo é a obtenção do conforto, qualidade da iluminação, e por
último, porém

não menos importante, a economia de energia

ANDREJIOVA; WESSELY, 2015).

(KRALIKOVA;
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A aplicação de sistemas automatizados de controle da iluminação pode ser realizada
de maneira a combinar a iluminação natural e artificial, mantendo uma iluminação constante,
confortável e adequada. Processos de controle de escurecimento dependentes da intensidade
de iluminação natural, sensores de presença, temporizadores e controles de iluminação
constante são exemplos de aplicações de controle para iluminação. O aproveitamento da
iluminação natural pode também ser controlado pelo uso de cortinas, marquises, refletores e
aberturas translúcidas (KRALIKOVA; ANDREJIOVA; WESSELY, 2015).
Oportunidades de conservação energética também podem ser encontradas em sistemas
de iluminação onde o controle se aplica a muitos pontos de iluminação simultaneamente.
Nestes casos, a instalação de circuitos setorizados, com um interruptor ou detectores de
presença a cada 11 m² de área iluminada (PROCEL, 2001) permitem que áreas menores
possam ser controladas individualmente, evitando a necessidade de se ativar muitos pontos de
iluminação quando a necessidade é localizada em um ponto específico. O fracionamento das
áreas de iluminação, controles proporcionais de iluminação e automação com detectores de
presença podem economizar até 50% da energia elétrica utilizada (CARVALHO, 2006).
Ainda no âmbito do controle da iluminação artificial, alguns autores sugerem a
utilização de sensores de presença e de movimentos, com o intuito de que áreas ocupadas não
sejam

iluminadas

desnecessariamente

(CARVALHO,

2006;

GAN

et

al.,

2013;

KRALIKOVA; ANDREJIOVA; WESSELY, 2015). Esta prática pode resultar em uma
redução de até 36% do total da energia despendida na iluminação de ambientes de circulação
e ocupação não permanente (GAN et al., 2013).
Um dos fatores observados na literatura sobre o aumento da eficiência energética em
sistemas de iluminação é o potencial para economia de energia por meio da redução da
potência de lâmpadas, mantendo o ambiente com um mesmo nível de iluminação por meio da
limpeza ou pintura das paredes internas, teto e piso com cores claras e reflexivas. Paredes
escuras absorvem luz, ao passo que superfícies claras facilitam a reflexão dos feixes
luminosos (ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011). A utilização de cores claras nas
superfícies de ambientes internos, além de possibilitar a redução da potência instalada em
iluminação artificial, torna os espaços mais claros e interfere diretamente no rendimento da
iluminação natural no ambiente construído (SOUZA, 2003).
Alguns manuais de boas práticas para conservação de energia sugerem ainda a limpeza
periódica das paredes, janelas, forros e pisos para melhorar a capacidade destas superfícies em
refletir a luz (CNI, 2014; COPEL, 2005; PROCEL, 2001).
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O potencial para economia pelo uso de sistemas de iluminação mais eficientes também
pode ser alcançado pela altura de instalação das luminárias. A maioria dos prédios industriais
possui um pé direito superior a 10m. A altura dos prédios industriais muitas vezes é
dimensionada para abrigar pontes rolantes ou guindastes, o que impede ou dificulta a
diminuição do distanciamento da luminária, exigindo potências mais elevadas e maior
dificuldade em manutenção, influenciando no consumo energético (KRALIKOVA;
ANDREJIOVA; WESSELY, 2015).
Oportunidades de conservação de energia também podem ser observadas pela
diminuição dos sistemas de iluminação mais amplos, com a complementação de iluminação
dimensionada, próxima e direcionada ao posto de trabalho. Segundo KRALIKOVA,
ANDREJIOVA e WESSELY (2015), por meio de uma combinação de iluminação ambiente
juntamente à iluminação dirigida ao posto de trabalho, é possível uma economia de energia de
até 20% se comparada a uma matriz de luminárias que oferecem uma iluminação completa
para todo ambiente.
A altura sugerida para a utilização de lâmpadas fluorescentes com refletores abertos é
de, no máximo, 7 m. Em alturas maiores, recomenda-se a utilização de lâmpadas de descarga
de alta pressão (KRALIKOVA; ANDREJIOVA; WESSELY, 2015).
Há locais onde a tecnologia aplicada no ponto de iluminação pode ser considerada
uma grande causadora de desperdício de energia, principalmente devido a lâmpadas obsoletas,
refletores de baixo desempenho, reatores e dispositivos de manobra ineficientes. A lâmpada é
o componente primário no sistema de iluminação, e as suas características técnicas
determinam o funcionamento do sistema de iluminação do ponto de vista técnico, operacional
e econômico. Os parâmetros básicos que definem as propriedades da lâmpada incluem: fluxo
luminoso, potência específica, temperatura de cor, índice de reprodução de cor e tempo de
vida (KRALIKOVA; ANDREJIOVA; WESSELY, 2015).
Em uma compilação de dados apresentados por fabricantes (EMPALUX, 2015;
LLUM, 2015; LUXIM, 2015; PHILIPS, 2015), comparando diversas tecnologias de lâmpadas
com sua eficiência luminosa, foram obtidos os resultados demonstrados na figura 3.3.
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Eficiência
LED
VAPOR DE SÓDIO
VAPOR METÁLICO
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35
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5
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0
8
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FIGURA 3.3: Eficiência das tecnologias de iluminação. Elaborado a partir de dados
informados pelos fabricantes (EMPALUX, 2015; LLUM, 2015; LUXIM, 2015; PHILIPS,
2015)
A escolha da tecnologia utilizada na iluminação implica em uma grande variação na
eficiência energética. Como se pode observar na FIGURA 3.3, as lâmpadas podem oferecer
variações de 5 até 200 lumens por Watt, revelando uma eficiência bastante elástica para as
tecnologias apresentadas.
A oportunidade de melhoria relacionada à atualização tecnológica em lâmpadas é uma
medida com um considerável potencial de economia de energia, e deve levar em consideração
não somente o parâmetro de fluxo luminoso, mas também observar as características ópticas,
elétricas, técnicas e operacionais (KRALIKOVA; ANDREJIOVA; WESSELY, 2015).
Outros fatores que devem ser considerados para a escolha de uma nova lâmpada é o
custo da substituição e a compatibilidade das tecnologias. Em alguns casos, a troca direta de
uma lâmpada é possível, porém em outros casos, a troca necessita ser indireta, com por
exemplo pela substituição de uma luminária (KRALIKOVA; ANDREJIOVA; WESSELY,
2015).
Quanto à viabilidade do investimento, devem ser considerados o tempo de vida e a
curva de eficiência da nova lâmpada. O tempo de vida de lâmpadas em função da tecnologia
pode variar sensivelmente, passando de aproximadamente mil horas em lâmpadas de
filamento, como incandescentes ou halógenas, para mais de vinte mil horas em lâmpadas LED
ou de indução, como se pode observar na FIGURA 3.4. Nota-se, ainda, que as quatro
tecnologias de maior durabilidade (indução, LED, vapor metálico e vapor de sódio) são
também as que apresentam maior eficiência luminosa. Conclui-se que estas tecnologias sejam
atrativas não só do ponto de vista energético, mas também operacional, pois minimizam a
necessidade de substituição de lâmpadas queimadas.
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FIGURA 3.4: Tempo de vida das lâmpadas. Elaborado a partir de dados dos fabricantes
(Philips, Empalux, Llum, Luxim)
Certas tecnologias apresentam ainda significativas perdas na eficiência luminosa
durante a sua vida útil, produzindo menos luminosidade com o passar das horas em operação.
LEVENS (1997) define o fator LLD – “Lamp Lumen Depreciation”, ou fator de depreciação
da luminosidade, como um resultado natural da idade da lâmpada, que varia substancialmente
dependendo da tecnologia por ela utilizada.
Enquanto que alguns sistemas LED ou de indução apresentam LLD muito baixos, as
lâmpadas fluorescentes perdem aproximadamente 2% de sua capacidade luminosa a cada
1000 horas de uso, e as lâmpadas incandescentes perdem de 10% a 15% de sua capacidade ao
atingir as mesmas 1000 horas de funcionamento (CARVALHO, 2006). O fator de
depreciação da luminosidade é um ponto importante para o eficiente uso do dispositivo de
iluminação, sendo recomendada a substituição da lâmpada quando ela estiver com sua
eficiência luminosa inferior a 70% da luminosidade inicial (KEN, 2007), pois caso contrário
há o risco de se necessitar de pontos adicionais desnecessários para complementar a
iluminação não atendida, implicando em aumento do consumo de energia.
O potencial de melhoria é proporcional à diferença entre a eficiência da tecnologia
existente e da nova tecnologia, e também é influenciada pela intensidade do uso. Segundo
ACORONI, SILVA e SOUZA (2013) em comparação com lâmpadas de vapor de sódio, uma
lâmpada LED pode obter uma redução de até 73% no consumo de energia elétrica.
Mesmo em lâmpadas de mesmo princípio, variações em dimensões, reatores e
materiais

empregados

permitem

aumentos

de eficiência

consideráveis.

Lâmpadas

fluorescentes tubulares de 26 mm de diâmetro com reatores eletrônicos são 25% mais
eficientes do que as antigas lâmpadas fluorescentes tubulares de 38 mm de diâmetro com
reatores eletromagnéticos. Lâmpadas de descarga de alta pressão, por sua vez, são até 35%
mais eficientes do que as lâmpadas fluorescentes de 38 mm de diâmetro (KRALIKOVA;
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ANDREJIOVA; WESSELY, 2015). Para GAN et al. (2013), a substituição de lâmpadas
fluorescentes de tecnologia mais antiga por modelos de alta eficiência e perfil mais fino
oferecem uma redução de até 43% no consumo de energia, e se as mesmas lâmpadas forem
substituídas por lâmpadas LED compatíveis, a redução obtida é de 64%.
A luminária e o conjunto refletor é outro fator tecnológico muito significativo no que
diz respeito à dispersão e ao aproveitamento da iluminação. Em empresas que não utilizam
luminárias, aproximadamente 40% da energia luminosa é dissipada para o teto e áreas
superiores, e em locais com antigas luminárias podem ser substituídas por modelos mais
atuais com distribuição da iluminação de forma 30% mais eficientes (KRALIKOVA;
ANDREJIOVA; WESSELY, 2015), permitindo a utilização de lâmpadas de menor potência.
Lâmpadas com princípio fluorescente necessitam de reatores para o seu
funcionamento. A substituição ou atualização destes reatores também oferecem potencial para
redução no consumo energético. Reatores eletrônicos oferecem uma menor perda e um fluxo
mais constante de luminosidade (KRALIKOVA; ANDREJIOVA; WESSELY, 2015), e
apresentam um consumo energético de 12% a 30% inferior se comparados aos reatores
eletromagnéticos (GALITSKY; WORRELL, 2008).
Sistemas falhos de manutenção que não preveem ações de limpeza de luminárias, de
refletores e a troca de elementos danificados podem afetar a eficiência luminosa, requerendo
maior volume de energia para que se obtenha iluminação adequada.

A eficiência da

iluminação pode ser diminuída devido a lâmpadas, refletores e lentes sujas, ou nas situações
onde a superfície dos materiais que compõe a lâmpada e a luminária se deterioraram. A
eficiência luminosa pode ser aumentada de 20% a 30% por meio de práticas simples de
manutenção, principalmente por meio da limpeza de lâmpadas e refletores (ABDELAZIZ;
SAIDUR; MEKHILEF, 2011).
A poeira acumulada por um ano gera uma média de perda de luminosidade entre 15%
e 20%, e em alguns casos mais extremos chegando a 60%. Após dois anos, instalações que
não sofrerem manutenções adequadas normalmente apresentam a metade da capacidade
luminosa original, porém consumindo a mesma quantidade de energia elétrica, o que
demonstra a importância dos programas de manutenção para que a energia despendida em
iluminação seja mais bem aproveitada (CARVALHO, 2006).
Práticas de manutenção periódicas permitem melhorar a eficiência energética pelo
melhor aproveitamento do fluxo luminoso das lâmpadas existentes. Isso pode ser obtido pela
limpeza periódica das lâmpadas e luminárias, substituindo, se necessário, os itens danificados,
e em um programa de manutenção periódico, substituição de todas as lâmpadas, controles ou
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dispositivos de alimentação, como soquetes, starters, reatores, condutores dentre outros
(CARVALHO, 2006).

3.2.2 Motores elétricos
Os motores elétricos são responsáveis pela transformação da energia elétrica em
energia mecânica, sendo amplamente aplicados e de grande importância nos processos
industriais (O’RIELLY; JESWIET, 2014). Sistemas eletromotrizes são responsáveis por
aproximadamente 60% do consumo energético em indústrias de manufatura (MCKANE;
HASANBEIGI, 2011).
Em 2002, o governo brasileiro, por meio do decreto lei nº 4.508 (BASIL, 2002)
instituiu a regulamentação para os motores elétricos, definindo que em 2004 motores e
equipamentos com eles equipados deveriam seguir alguns padrões mínimos de eficiência.
Motores elétricos possuem uma vida útil de 10 anos ou mais, e embora hajam motores
elétricos eficientes no mercado brasileiro e barreiras para inibir a produção de motores novos
de baixo rendimento, estes são mais caros, fazendo com que muitas empresas prefiram
alternativas de reparo e recondicionamento de motores antigos a comprar novos motores mais
eficientes (SOLA; MOTA; KOVALESKI, 2011).
O dimensionamento inadequado, estratégias de partida e controle inexistentes ou
ineficientes e a utilização de motores em aplicações especiais de bombeamento e ventilação
também são causas de perdas energéticas, como apontado por alguns autores citados neste
capítulo.
A relação entre a potência demandada por um motor elétrico e a potência máxima para
o qual este motor foi dimensionado influencia significativamente na eficiência energética do
sistema. Quando subutilizado, um motor elétrico transfere menos energia para realizar o
trabalho, porém utiliza uma quantidade maior de energia para se manter em funcionamento,
gerando maiores perdas se comparado a um motor de menores dimensões que também
poderia atender a aplicação.
Diversos autores apontam para os desperdícios energéticos em motores elétricos
superdimensionados, indicando que possuem eficiência muito reduzida quando operando
abaixo de 50% de sua carga máxima (FIGURA 3.5). Para melhor eficiência, sugere-se que os
motores sejam dimensionados para operar com cargas de 75% a 80%. (HAN; YUN, 2015;
O’RIELLY; JESWIET, 2014).
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FIGURA 3.5: Relação entre o fator de carga do motor e a eficiência (SAIDUR, 2010).

Infelizmente, uma grande parte dos motores industriais opera com fator de carga
inferior a 40%, tornando-se menos eficientes (DU PLESSIS; LIEBENBERG; MATHEWS,
2013; HAN; YUN, 2015). O superdimensionamento dos motores elétricos é uma prática
comum nas empresas, e muitas vezes proposital com o intuito de atender e suportar as
variações dos processos, atendendo critérios de robustez e disponibilidade (ABDELAZIZ;
SAIDUR; MEKHILEF, 2011; O’RIELLY; JESWIET, 2014). A oportunidade para aumento
da eficiência energética localiza-se na identificação e substituição destes motores, ou na
aplicação de técnicas de controle que permitam a redução do desperdício gerado pelo
superdimensionamento do motor.
O subdimensionamento e problemas de refrigeração causados por instalação de
motores em áreas enclausuradas, ou falhas na blindagem e dissipadores dos motores também
podem causar um excesso de aquecimento, diminuindo a vida útil e a eficiência do motor.
Estima-se que a cada 10ºC de elevação na temperatura das bobinas de um motor elétrico, a
vida útil do mesmo é reduzida pela metade (O’RIELLY; JESWIET, 2014).
A idade do motor também é um fator que pode afetar em sua eficiência. Com a
publicação do decreto 4.508, de 11 de dezembro de 2002 (BASIL, 2002), instituiu-se o
programa de etiquetagem obrigatória de motores elétricos no Brasil, definindo os padrões de
eficiência para motores trifásicos do tipo gaiola de esquilo padrão e de alta eficiência,
cobrindo aproximadamente 80% dos motores disponíveis no mercado nacional. Os valores
mínimos de eficiência instituídos pelo decreto estavam relacionados ao número de polos e
potência dos motores, e variavam de 66% a 94,5% para motores do tipo padrão, e de 70% a
95% para os motores de alta eficiência. A portaria interministerial 553/2005 unificou os
limites de eficiência, eliminando a distinção entre motores padrão e de alto rendimento,
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adotando os valores de eficiência mínimos antes definidos para motores de alta eficiência para
todos os motores elétricos. Esta portaria previa um prazo de 4 anos para que os novos índices
estabelecidos entrassem em vigor, e estes passaram a ser obrigatórios para motores fabricados
no Brasil a partir de 2010 (SAUER et al., 2015).
Os motores elétricos convencionais tendem a ter uma vida útil longa, geralmente
superior a 10 anos (SOLA; MOTA; KOVALESKI, 2011). Com base na data de vigência dos
padrões de eficiência para motores elétricos, e na durabilidade dos motores, entende-se que
grande parte dos motores elétricos atualmente utilizados pela indústria brasileira não
apresentam índices de eficiência energética satisfatórios. Contribuindo ainda mais para este
cenário, segundo SAUER et al. (2015), testes realizados em motores instalados antes de 2010
indicaram que grande parte dos motores não atingia os limites de eficiência mínimos
estabelecidos em 2002.
Em muitos casos, quando um motor para de funcionar, a empresa acaba optando pela
recuperação do motor no lugar de comprar um motor novo de maior eficiência. A recuperação
é conhecida pelo termo “rebobinagem”, e se trata de uma operação onde os filamentos e
isolamentos do motor são substituídos, estendendo novamente a vida útil do motor para mais
alguns anos, embora o motor recuperado tenha uma grande tendência a apresentar eficiência
inferior à original. (KUMAR, 2010; SOLA; MOTA; KOVALESKI, 2011).
A decisão pela compra de um novo motor ao invés da rebobinagem e recuperação de
um motor antigo é relativamente complicada, e depende de variáveis como o custo da
recuperação, custo do novo motor de alta eficiência, tamanho e eficiência do motor original,
fator de carga, custo da eletricidade e horas anuais de uso.

Técnicas adequadas de

recuperação de um motor podem minimizar as perdas de eficiência decorrentes do processo
de rebobinagem, porém segundo SAUER et al. (2015), tais práticas não são comuns no Brasil,
sendo comum uma redução de eficiência entre 1% a 5% devido aos processos utilizados.
Aplicações onde os motores que são controlados de maneira simples, por exemplo por
meio de chaves liga/desliga e sem o uso de dispositivos de partida suave ou controladores de
velocidade também podem oferecer potencial de redução de desperdício energético
considerável.

Em algumas aplicações industriais, a quantidade de energia mecânica

demandada pelo processo sofre significativas variações, o que dificulta a utilização de
motores em uma capacidade de carga constante. A utilização de controladores de velocidade,
principalmente nestes casos, permite um melhor aproveitamento energético. Estima-se um
potencial de economia de energia elétrica superior a 30% pela aplicação de controladores de
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velocidade em sistemas de ventilação e bombeamento, com retorno do investimento inferior a
dois anos (DU PLESSIS; LIEBENBERG; MATHEWS, 2013).
Em motores de corrente alternada, a aplicação de controladores eletrônicos de
velocidade, também conhecidos como inversores de frequência, permitem controlar a
velocidade, torque e potência gerada pelo motor, de maneira a produzir trabalho mecânico de
maneira mais eficiente (ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011).
Em sistemas onde o custo para substituição de motores superdimensionados por
motores menores torna-se elevado, ou em casos onde as cargas demandadas são muito
variáveis, o uso de controladores de velocidade é uma alternativa que pode oferecer
significativa redução no consumo energético (O’RIELLY; JESWIET, 2014).
Nos últimos anos, o estudo da utilização de controladores de velocidade com foco a
eficiência energética tem crescido, como demonstrado na TABELA 3-3.

TABELA 3-3: Publicações relacionando VSD e eficiência energética.
Busca por publicações (ScienceDirect) combinando os termos “Variable Speed Drive” e
“Energy Efficiency” nos campos do título, resumo e palavras chave.
Ano Nº de publicações
2014 - até Ago/2015 29
2012 - 2013 15

Ano Nº de publicações
2010 - 2011 13
2008 - 2009 6

Levando em conta a parcela de utilização dos motores nos processos da indústria de
manufatura, o volume de energia que pode ser economizado com o uso de controladores de
velocidade é significativo. Segundo alguns autores, a redução na velocidade de um motor
elétrico oferece um grande potencial de redução no consumo de energia (
TABELA 3-4).

TABELA 3-4: Potencial de economia pela redução da velocidade em motores (ABDELAZIZ;
SAIDUR; MEKHILEF, 2011; SAIDUR et al., 2012).
Redução de velocidade

Potencial de economia de energia

10%

22%

20%

44%

30%

61%

40%

73%

50%

83%
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Muitas aplicações da indústria, como esteiras transportadoras e máquinas ferramenta
podem apresentar significativas reduções no consumo de energia pela aplicação de
controladores eletrônicos de velocidade. Para (HAN; YUN, 2015), o uso de controladores
eletrônicos de velocidade pode reduzir a quantidade de energia necessária para motores
elétricos de 5 a 35%.
Um dos pontos mais críticos em relação ao consumo de energia em sistemas
eletromotrizes é dado pela partida, onde geralmente a aplicação sai do estado de repouso para
a realização do trabalho mecânico em um tempo relativamente curto, havendo grande esforço
para compensar as grandes cargas inerciais. Algumas aplicações industriais exigem operações
intermitentes de motores, exigindo dezenas de partidas diárias. Segundo KUMAR (2010) e
GHADIMI et al. (2014), nos casos em que a carga e a velocidade do motor já estão em
padrões ideais, a adição de uma estratégia de partida suave pelo uso de um controlador
eletrônico de partida, também conhecido por “soft-starter”, pode oferecer uma redução no
consumo de energia elétrica, além de aumentar a vida útil do motor e dos elementos
mecânicos devido a minimização do stress inerentes a outros processos de partida (FIGURA
3.6). Para RAMOS (2009), ao reduzir os elevando conjugados de aceleração do motor e o
valor da corrente de partida, o “soft-starter” protege a rede elétrica de afundamentos
momentâneos de tensão.

FIGURA 3.6 : Comportamento típico da corrente elétrica em diferentes tipos de partida.
Adaptado de (KUMAR, 2010).

Parte da ineficiência energética de um sistema eletromotriz pode residir nas primeiras
etapas de transmissão da força mecânica. O sistema de transmissão mecânica é o responsável
pela transferência da energia mecânica produzida pelo motor e o objetivo final da aplicação.
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O tipo de transmissão mecânica mais eficiente é o acoplamento direto, onde o eixo do motor
está conectado diretamente ao eixo da carga, geralmente por meio de um acoplamento que
pode ser rígido ou flexível. Este acoplamento, quando bem realizado, apresenta eficiência
muito próxima a 100%, ou seja, praticamente não há perda de energia (SZYSZKA;
AMERICO, 2004). Embora a conexão deva ser a mais alinhada possível, isso nem sempre
ocorre, e perdas podem ocorrer devidos a desalinhamentos que causam vibrações e
aquecimento. Segundo (GABERSON; CAPPILLINO, 1999), foram observadas perdas de até
1,2% associados a acoplamentos axiais desalinhados.
No caso de correias de transmissão, a opção por correias mais finas ou dentadas no
lugar das tradicionais correias em V podem diminuir o desperdício energético no processo de
transmissão mecânica (KUMAR, 2010; PGE, 2009; TRIANNI; CAGNO; DE DONATIS,
2014).

Correias

planas

apresentam

maior

flexibilidade,

porém

permitem

maior

escorregamento. Correias dentadas apresentam dentes que se encaixam em polias também
dentadas, e oferecem um rendimento próximo a 99%, relativamente alto se comparado a
correias em V. Estas últimas possuem seção reta trapezoidal de modo a fazer que seus lados
inclinados obtenham maior aderência nas paredes da polia, porém com maior geração de
atrito causando maior aquecimento e vibração (FIGURA 3.7), gerando um rendimento entre
90% e 96% quando adequadamente instaladas (SZYSZKA; AMERICO, 2004).

FIGURA 3.7: Imagem térmica de uma polia com correias em perfil V (BAGAVATHIAPPAN
et al., 2013).
Sistemas de transmissão por caixas de engrenagem geralmente são utilizadas nos casos
em que se deseja ampliar o torque e reduzir a rotação no eixo acoplado à carga. As perdas
dadas pelas caixas de transmissão dependem do atrito entre as engrenagens, rolamentos e da
lubrificação (SZYSZKA; AMERICO, 2004).
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As caixas que usam engrenagens helicoidais em eixos paralelos e as com engrenagens
cônicas e eixos alinhados a 90° são as que possuem maiores rendimentos, atingindo 98% de
eficiência por estágio. Sistemas do tipo eixo sem-fim possuem a característica de permitir
altas relações em um único estágio, porém apresenta um rendimento bem inferior, variando de
55% nos sistemas de grandes reduções de velocidade, a 94% em sistemas de pouca redução
de velocidade (SZYSZKA; AMERICO, 2004).
A manutenção indevida é causadora de desperdícios de energia em motores elétricos
(SOLA, 2006). Ações de manutenção oferecem significativas melhorias na eficiência de
sistemas eletromotrizes. Em sistemas de bombeamento, ações de eliminação de vazamentos e
substituição de vedações podem oferecer economia de 1% a 3,5%. Com práticas de limpeza e
manutenção de filtros, componentes e tubulação, o potencial é de 3% a 12% (MCKANE;
HASANBEIGI, 2011).
É importante, também, observar a quantidade e qualidade dos lubrificantes utilizados
nos sistemas que utiliza força eletromotriz. A correta manutenção dos sistemas de lubrificação
e fluídos de corte utilizados em máquinas ferramenta permite diminuir as perdas energéticas
por melhorar as condições da usinagem e a vida útil da ferramenta de corte (GONZALEZ,
2007). Aplicações não controladas de lubrificantes inadequados nos elementos podem gerar
resultados indesejados devido à combinação dos mesmos, ou ainda gerar pontos de acúmulo
de resíduos que podem afetar a eficiência do conjunto (SAIDUR, 2010).
Durante um processo de substituição de um motor danificado, outro motor com
características diferentes pode ser utilizado. Priorizando a robustez ou a disponibilidade de
recursos em processos de manutenção, a substituição de motores por outros de maior potência
é uma prática frequente na indústria brasileira. Muitas vezes, a prática visa evitar a
interrupção de um processo e deve ter característica provisória, porém em alguns casos, a
substituição provisória passa a ser permanente, levando ao aumento no desperdício de energia
pelo superdimensionamento (CNI, 2014).
Mesmo os motores mais antigos de boa eficiência podem apresentar uma curva de
degradação que deve ser analisada em aplicações de uso frequente. Com o aumento no
número de horas de funcionamento nota-se um aumento na corrente elétrica demandada pelos
motores elétricos. O processo de manutenção permite melhorar a eficiência, porém a
degradação continua a existir, o que revela que a manutenção periódica influencia na
eficiência energética, além de ratificar a importância dos processos de manutenção preditiva
ou preventiva nos equipamentos (SOLA, 2006).
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Seja em aplicações de bombeamento de fluídos de corte, de resfriamento, de limpeza
ou de filtragem de água, os sistemas de bombeamento estão presentes nas indústrias do setor
de manufatura metalmecânica.

Na indústria em geral, especialmente em setores de

manufatura metalmecânica, bombas são amplamente utilizadas em sistemas de arrefecimento
e lubrificação, bem como em sistemas de energia por pressão hidráulica, porém é comum que
os fabricantes projetem estes sistemas de maneira superdimensionada, levando a trabalho
desnecessário e consequentemente desperdício energético (O’RIELLY; JESWIET, 2014).
As principais perdas são devidas a bombas de tecnologia ineficiente, vibrações nas
tubulações, válvulas para restrição do fluxo, desvios indevidos na tubulação, controle
intermitente do tipo liga/desliga nas bombas e falhas nos processos de manutenção
(O’RIELLY; JESWIET, 2014).
Em um sistema de bombeamento o fluxo de saída é proporcional à velocidade da
bomba, porém a potência despendida para que uma bomba opere a 50% da velocidade é de
apenas 12.5% se comparada com a potência necessária para velocidade máxima. Ainda
segundo o mesmo autor, estudos de caso apontam para reduções de até 80% em gastos com
energia elétrica com a diminuição da velocidade em 50% nos motores em sistemas de
bombeamento (ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011).

FIGURA 3.8: Exemplo de aperfeiçoamento em sistemas de bombeamento com foco em
energia.
Em um sistema de bombeamento típico, a energia mecânica produzida pelo rotor do
motor rotaciona uma turbina, deslocando o fluído por uma tubulação. Controles tradicionais
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limitam-se ao acionamento do tipo liga/desliga deste motor, e a limitação da vazão é realizada
por válvulas que restringem o fluxo.
Na figura FIGURA 3.8 pode-se observar a diferença entre um sistema de
bombeamento com acionamento liga/desliga e válvula de restrição de fluxo em contraste à
bomba com controle de velocidade por inversor de frequência. A aplicação de controladores
de velocidade em sistemas de bombeamento permite um melhor aproveitamento energético.
Muitos sistemas de bombeamento industriais que possuem necessidade de controle de fluxo
acabam sendo controlados de maneira inadequada, por meio de tubulações de recirculação ou
válvulas com função de estrangulamento, usando motores sem controle de velocidade (DU
PLESSIS; LIEBENBERG; MATHEWS, 2013).
Segundo ABDELAZIZ, SAIDUR e MEKHILEF(2011); KUMAR (2010); MOREIRA
(2008), um conjunto de equações pode ser utilizado para definir a relação teórica entre a
vazão, a altura manométrica e a potência necessária em um sistema de bombeamento
centrífugo. Estas equações estão a seguir descritas:
𝑉2
𝑄2 = 𝑄1 . ( )
𝑉1

𝑉2 2
𝐻2 = 𝐻1 . ( )
𝑉1

Onde 𝑃1 = Potência 1,

𝑉2 3
𝑃2 = 𝑃1 . ( )
𝑉1
𝑃2 = Potência 2,

𝐻1 = Altura manométrica 1,

𝐻2 = Altura manométrica 2,

𝑄1= Vazão 1,

𝑄2 = Vazão 2,

𝑉1= Velocidade 1,

𝑉2 = Velocidade 2,

A lei de afinidades estabelece que enquanto a vazão do sistema cresce em uma relação
proporcional direta à velocidade da bomba, a potência demandada pelo sistema cresce a uma
proporção geométrica.
Com base na lei de afinidades, e com o intuito de mensurar o potencial que pode ser
obtido pela redução na velocidade de operação do motor da bomba, toma-se como exemplo
um sistema de bombeamento que está operando para elevação de um fluído a uma altura H1 =
10m. Na configuração original, ela opera com uma velocidade V1 = 3500 RPM, com uma
vazão Q1 = 260 l/min com um potencial de elevação de até 50 m, superior a necessária para
realização da atividade. Neste sistema original, a bomba realiza a tarefa em 30 minutos, a uma
potência P1 = 7 kW, resultando em um consumo total de 3,5 kWh. Por meio da
implementação de um sistema de controle de velocidade que reduz a velocidade da bomba
para V2 = 1750 RPM, e consequentemente, pela lei de afinidades de bombas, com nova
vazão Q2 = 130 l/min, o tempo para realizar o trabalho dobra, passando para 1 hora. Nesta
nova configuração, a bomba passa a atender uma altura manométrica menor, equivalente a H 2
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= 12,5m, ainda suficiente para atender a aplicação. A potência demandada pelo sistema, no
entanto, passa a ser de 0,875 kW, e em uma hora de trabalho haverá um consumo total de
0,875kWh, apresentando uma redução de 75% no consumo de energia para a realização da
mesma tarefa.
Desta forma, estima-se que o principal potencial de eficiência energética nos sistemas
de bombeamento concentra-se no dimensionamento e controle de bombas, adicionado a
qualidade e dimensionamento das tubulações. Estima-se um potencial médio de economia de
energia entre 27% e 49% para sistemas de bombeamento (MCKANE; HASANBEIGI, 2011).
Autores como MCKANE e HASANBEIGI (2011) apontam para potencial de redução de até
25% no consumo energético em sistemas de bombeamento considerando somente a adição de
variadores de velocidade ou substituição das bombas por conjuntos integrados de maior
eficiência.
Em muitos sistemas de ventilação industriais é possível se obter uma ventilação
satisfatória com a redução da velocidade e significativa redução no consumo energético.
Sistemas sem controladores de velocidade tradicionais costumam controlar o volume de
ventilação pelo uso de chaves liga/desliga associadas à temperatura, consumindo mais energia
durante as partidas e diminuindo a vida útil do motor. (SAIDUR, 2012).
Segundo SAIDUR et al. (2012), a redução da velocidade de um sistema de ventilação
em 20% pode representar uma redução no consumo energético de até 50%. Para MCKANE e
HASANBEIGI (2011), o potencial total de economia em sistemas de ventilação no Brasil
varia de 40% a 46%, dado principalmente pela substituição dos motores utilizados em
ventilação por modelos mais eficientes, o correto dimensionamento e a instalação de sistemas
de controle de velocidade, seguido por práticas como programas de manutenção periódicos,
limpezas e substituições de partes desgastadas.
Sistemas de ventilação são geralmente compostos por dutos e passagens de ar, motores
e hélices, e podem apresentar elementos como difusores, abafadores e sistemas de transmissão
mecânica conectando o motor à hélice. Estes sistemas podem apresentar variações
significativas quanto à eficiência energética devido ao número de variáveis construtivas,
formas e geometria das pás, tipos de sistemas de transmissão e acoplamento mecânico,
formato e abertura dos abafadores e difusores, características da tubulação e do fluído gasoso
que está sendo impelido. Geralmente, um sistema de ventilação é projetado e instalado para
operar a uma velocidade constante, porém há situações onde é possível se alterar este
parâmetro. Isso pode ser realizado por meio da mudança no tamanho de polias, controle dos
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abafadores, inclinação das pás ou difusores de entrada, controladores de velocidade em
motores e o rearranjo de ventiladores em série ou paralelo (KUMAR, 2010).

FIGURA 3.9 : Potência consumida por diferentes métodos de controle de fluxo. Adaptado de
(KUMAR, 2010).
Segundo (KUMAR, 2010), o uso de controladores de velocidades é o método de
controle de fluxo com melhor aproveitamento energético, atingindo uma redução de até 85%
da energia quando a vazão do sistema de ventilação é reduzida à metade. O controle de
inclinação das pás dos difusores de entrada também proporciona um controle moderadamente
eficiente. O método menos eficiente de controle de fluxo apontado é o uso de abafadores, que
oferecem um consumo de aproximadamente 60% da energia original quando o sistema é
ajustado para a metade da vazão (FIGURA 3.9).

3.2.3 Ar comprimido
A energia na forma de ar comprimido é muito utilizada pela indústria, porém é tida
como cara em termos energéticos (DUDIĆ et al., 2012). Muitos autores apontam que
aproximadamente 10% de toda a energia utilizada pela indústria é consumida por sistemas de
ar comprimido, e desta energia, de 10% a 50% são desperdiçados (ABDELAZIZ; SAIDUR;
MEKHILEF, 2011; DINDORF, 2012; DUDIĆ et al., 2012; LIAO et al., 2013; SAIDUR;
HASANUZZAMAN; RAHIM, 2012).
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O volume de energia que pode ser economizado em sistemas de ar comprimido varia
de 20% a 50%, uma faixa bastante ampla e que está relacionada a fatores tecnológicos, de
manutenção, dimensionamento, operacionais e de controle. De maneira mais ampla, o ar
comprimido é uma forma de energia muito empregada na indústria, e para entender o
potencial de melhoria em eficiência faz-se necessário observar como o ar comprimido é
gerado, armazenado, transportado e utilizado (KUMAR, 2010; O’RIELLY; JESWIET, 2014;
SAIDUR; RAHIM; HASANUZZAMAN, 2010).
A importância na escolha e dimensionamento de um sistema pneumático se dá pelo
fato de seu alto custo operacional. Um sistema de compressão, tratamento, armazenamento e
transporte de ar mais eficiente pode ter um custo de aquisição mais elevado, porém se a
eficiência for comprovada, em uma análise do ciclo de vida do sistema, o retorno do
investimento pode compensar. Para DINDORF (2012), o ar comprimido é uma das mais caras
formas de energia utilizada na indústria. Em uma análise estendida ao ciclo de vida de um
compressor de ar, os custos respondem a uma proporção de 16% para a aquisição e instalação
do sistema, 6% para a manutenção e 78% com energia (SAIDUR; HASANUZZAMAN;
RAHIM, 2012).
No Brasil, as indústrias do setor de manufatura metalmecânica utilizam amplamente
sistemas pneumáticos em seus processos, e geralmente oferecem um grande potencial de
conservação de energia, superior a outros países industrializados. Estima-se que o potencial
efetivo de redução no consumo energético aplicado a sistemas de ar comprimido em países da
união europeia, Canadá e Estados Unidos seja de 21% a 28%, enquanto que no Brasil este
potencial é de 42%. (MCKANE; HASANBEIGI, 2011).
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FIGURA 3.10: Importância de ações para melhoria de eficiência energética em sistemas de ar
comprimido (DUFLOU et al., 2012).
O gráfico da FIGURA 3.10 demonstra a importância das ações de melhorias em
sistemas de ar comprimido com foco na conservação de energia, com grande ênfase a perdas
por vazamentos. Estes são responsáveis pelas maiores perdas em sistemas pneumáticos, sendo
que na indústria a taxa média de vazamentos é de 20% a 40% do ar utilizado (DUDIĆ et al.,
2012).
Indiretamente, os vazamentos aceleram a degradação dos elementos do sistema de ar
comprimido, e contribuem para a redução da vida útil dos sistemas pneumáticos e para o
aumento no consumo de energia (ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011).
O volume de ar perdido em um vazamento varia em função de parâmetros como
pressão e diâmetro do furo. A dificuldade em detectar os vazamentos se dá pela limitação da
percepção visual ou acústica sem o uso de instrumentos adequados (YANG, 2009). Os
vazamentos geralmente ocorrem em pontos de junção da tubulação, flanges, curvas, válvulas,
filtros e atuadores. A total eliminação de vazamentos de ar comprimido é impraticável, e por
isso uma taxa de até 20% de vazamentos é considerável aceitável (SAIDUR;
HASANUZZAMAN; RAHIM, 2012).
Vazamentos grosseiros geram grandes desperdícios, e são mais facilmente detectáveis.
A quantidade de ar comprimido perdida em um vazamento está exponencialmente
relacionados ao diâmetro do orifício (ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011). A
afirmação pode ser comprovada pela avaliação da área de um orifício P1 com diâmetro de 1
mm se comparado com 4 orifícios (P2, P3, P4 e P5) com diâmetros de 0,5mm. A área do
orifício P1 é dada por
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𝐴𝑃1 = 𝜋(1/2)2 ≅ 1,57𝑚𝑚² ;
E a área total dos demais orifícios é de
𝐴𝑃2 + 𝐴𝑃3 + 𝐴𝑃4 + 𝐴𝑃5 = 4𝜋(0,5/2)2 ≅ 0,79 𝑚𝑚².
Nota-se que os quatro orifícios com diâmetros de meio milímetro juntos totalizam uma
área de escape com aproximadamente a metade da área do orifício de 1 mm de diâmetro.
Inspeções rotineiras e manutenções adequadas reduzem a quantidade de vazamentos de
grandes dimensões.
Já a detecção de pequenos vazamentos exige o uso de equipamentos de medição
especiais. DUDIĆ et al. (2012) descreve o uso de visão termográfica e medição acústica por
ultrassom para identificação de vazamentos, sendo na avaliação do autor esta última a mais
eficiente para detecção de vazamentos inferiores a 1 mm de diâmetro.
Estratégias de detecção de vazamentos e reparações exigem tempo e equipamentos,
porém com custos relativamente baixos frente ao benefício obtido. SAIDUR, RAHIM e
HASANUZZAMAN (2010), em análises de estudos de caso, concluem que a eliminação de
vazamentos em sistemas de ar comprimido se apresenta como uma prática de baixo custo
relativo, com tempo de retorno geralmente inferior a 12 meses.
Para se estimar o percentual de ar comprimido perdido por um sistema, (KUMAR,
2010) sugere uma maneira que consiste em 3 passos:
1- Desligar todos os sistemas de consumo pneumático, ou realizar o teste quando
houver garantias que os equipamentos não estão consumindo ar comprimido para
seus processos.
2- Aguardar o compressor entrar em carga até atingir a pressão de operação (ou entrar
em modo alívio). A partir deste momento, registrar os tempos entre os estados de
carga (T) e alívio (t). Para maior acurácia, sugere-se o monitoramento de 8 a 10
ciclos de funcionamento.
3- O percentual de vazamentos do sistema é calculado por PV = 100 T / (T + t)
O volume de vazamento do sistema pode ser calculado por VV = T.Q / (T + t)
Onde Q = capacidade de geração do compressor em m³/min
As práticas de manutenção também são fundamentais para o melhor aproveitamento
energético nos sistemas pneumáticos. Para ABDELAZIZ, SAIDUR e MEKHILEF (2011), a
energia desperdiçada em sistemas de compressão de ar ineficientes devido a problemas de
manutenção pode chegar a 50% do total de energia consumida pelo compressor. Segundo o
autor, além das perdas por vazamentos não tratados, falta de controle na pressão
disponibilizada às aplicações, falhas na manutenção devido a falta de limpeza e substituição
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de filtros e a corrosão ou contaminação interna da tubulação devido a falta de equipamento
ou de procedimentos de purga causam diminuição na eficiência. Segundo KUMAR (2010)
deve-se manter válvulas em bom estado, pois válvulas desgastadas podem representar perdas
de até 50%. Outra sugestão do autor é a instalação de diversos pontos de medição de pressão
em linhas longas, monitorando possíveis perdas decorrentes de tubulação suja ou com excesso
de curvas ou estrangulamentos.
Segundo KUMAR (2010), mesmo as tecnologias mais recentes podem apresentar
quedas significativas de eficiência em função de desgastes e do uso, que podem ser medidas
por meio da verificação periódica do volume de ar dispensado pelo equipamento. Uma
redução significativa do consumo de energia elétrica em sistemas de compressão de ar pode
ser obtida por meio de práticas adequadas e medição de eficiência. Auditorias periódicas e os
comparativos nos indicadores de desempenho do sistema pneumático podem auxiliar na
identificação de anomalias, evitando perdas acumulativas (NEALE; KAMP, 2009).
Muitas máquinas e equipamentos automatizados em indústrias de manufatura
metalmecânica realizam movimentações com uso de ar comprimido, porém os atuadores
pneumáticos podem estar superdimensionados, exercendo força ou deslocamentos muito
acima dos necessários para a realização das atividades a que se propõe. Em processos
automatizados, os sistemas pneumáticos oferecem a possibilidade de controle de movimentos
com flexibilidade e robustez, porém apresentam baixa eficiência energética. Normalmente os
sistemas pneumáticos são superdimensionados para atender de maneira mais segura os
requisitos funcionais requeridos, apresentando como consequência um alto custo energético
(RAKOVA; WEBER, 2015).
Sistemas de movimentação linear são geralmente movidos por ar comprimido, sendo
os cilindros pneumáticos de dupla ação os atuadores mais comuns para esta aplicação. O
curso do atuador e suas dimensões definem as características de velocidade e força do
atuador, e podem ser associadas ao volume de ar consumido e consequentemente de energia
elétrica indiretamente utilizada pelo sistema (PARKKINEN; ZENGER; OLLILA, 2013).
Em um sistema de controle de um cilindro de dupla ação, o consumo de ar necessário
para o ciclo de avanço e recuo completo pode ser calculado considerando-se a soma das
capacidades volumétrica do cilindro e da tubulação. Em um dado sistema que pode ser
atendido por uma tubulação com diâmetro de 6 mm, ao utilizar uma tubulação com 10 mm de
diâmetro obtém-se um volume aproximadamente 2,8 vezes maior, resultando em uma maior
perda a cada ciclo realizado. Em muitos casos, a redução do volume da tubulação pode ser
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realizada também pela aproximação da válvula de controle ao atuador pneumático, o que
permite uma redução no comprimento da tubulação.
Como exemplo, pode-se tomar duas abordagens de automação realizadas em um
sistema de alimentação de produtos em uma esteira, nominadas SISTEMA 1 e SISTEMA 2
(FIGURA 3.11). Para este sistema, a força necessária para realizar a atividade de deslocar a
peça foi determinada em 150 N, e a pressão da rede pneumática da empresa é controlada e
varia de 5 a 7 bar. O deslocamento mínimo da peça deve ser de 180 mm.

FIGURA 3.11 : Comparativo entre diferentes abordagens para automação com elementos
pneumáticos.
No sistema 1, tem-se a seguinte configuração:


Cilindro dupla ação, diâmetro do êmbolo de 50 mm, curso de 300 mm.



Tubulação pneumática para avanço com diâmetro interno de 10 mm e
comprimento de 4m.



Tubulação pneumática para recuo com diâmetro interno de 10 mm e
comprimento 4m.



Força de avanço obtida sob pressão de 5 bar para este conjunto:
aproximadamente 980N

No SISTEMA 1, o volume de ar consumido por ciclo de funcionamento pode ser
calculado pela soma dos volumes da tubulação de avanço (0,31 litros), da tubulação de recuo
(0,31 litros), da câmara de avanço do atuador pneumático (0,59 litros) e da câmara de recuo
(0,56 litros), totalizando um volume de aproximadamente 1,78 litros de ar comprimido por
ciclo.
No sistema 2, tem-se:
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Cilindro de simples ação com retorno por mola, diâmetro do êmbolo de 30 mm
e curso de 200 mm.



Tubulação pneumática para avanço com diâmetro interno de 5 mm,
comprimento de 1 m.



Força de avanço obtida a pressão de 5 bar para este conjunto:
aproximadamente 250N, já compensada a ação da mola.

Para o SISTEMA 2, o volume de ar consumido pela tubulação de avanço (0,02 litros)
é menor, devido à maior proximidade da eletroválvula em relação ao atuador pneumático. A
redução do diâmetro também afeta significativamente na redução do volume. O volume de ar
para o avanço completo do cilindro é de aproximadamente 0,14 litros. Por ser um atuador de
retorno por mola, não há necessidade de utilizar pressão pneumática para a recuperação da
posição inicial. O volume total de ar consumido para um ciclo de funcionamento é de
aproximadamente 0,16 litros por ciclo.
O redimensionamento do cilindro pneumático, a aproximação da eletroválvula e
consequente diminuição no comprimento da tubulação, a diminuição no diâmetro da
tubulação e o tipo de atuador pneumático escolhido fazem com que o SISTEMA 2 opere com
menos de 10% da energia consumida pelo SISTEMA 1, demonstrando a importância do
dimensionamento pneumático para a eficiência energética.
Além da tubulação e dos atuadores, o superdimensionamento dos sistemas de
compressão também demandam um maior consumo energético, e devem ser bem estudados
para evitar que critérios de planejamento para futuras expansões ou centralizações levem a
unidades de compressão com uma capacidade muito além da necessária. Dois fatores que
influenciam muito nos custos dos sistemas de ar comprimido são o tipo e o tamanho do
sistema de compressão. Compressores superdimensionados tendem a operar de modo
ineficiente, além de oferecer maior custo de manutenção (SAIDUR; HASANUZZAMAN;
RAHIM, 2012).
Uma oportunidade de melhoria surge ao se observar que o compressor instalado possui
capacidade para atender mais do que o dobro da necessidade atual da empresa, revelando o
superdimensionamento como um importante fator de ineficiência energética, e onde é
recomendada a substituição do compressor por um de menor porte com o objetivo de reduzir
as perdas geradas pelo superdimensionamento (KUMAR, 2010).
Em plantas industriais muito amplas, muitas empresas optam pela centralização do
sistema de compressão, exigindo redes de distribuição muito extensas. Nestas situações,
sugere-se a instalação de um compressor menor próximo dos pontos de demanda que estão
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muitos distantes da central de compressão principal, diminuindo perdas decorrentes das linhas
de transmissão e a possibilidade de vazamentos (KUMAR, 2010).
A atualização tecnológica pela substituição de parte ou de todo o sistema de
compressão é uma possibilidade que deve ser constantemente avaliada, pois compressores
antigos tendem a utilizar motores de baixa eficiência devido a sua idade, principalmente
quando operando em regimes de superdimensionamento. Compressores mais novos e
eficientes que possuem sistemas automáticos de controle de velocidade consomem
aproximadamente 35% menos de energia (SAIDUR, 2010). Tecnologias como purgas de
baixas perdas, compressão em mais de um estágio e motores de maior eficiência devem ser
consideradas (DINDORF, 2012).
Na escolha de um novo sistema de compressão, deve ser considerada uma série de
fatores, tais como custo de aquisição, fluxo, capacidade dos reservatórios, variação da
demanda e pico de demanda, e para auxiliar no processo de tomada de decisão, MOUSAVI,
KARA e KORNFELD (2014) sugerem o uso de sistemas de simulação para avaliar possíveis
cenários e auxiliar na escolha da melhor estratégia, que pode variar significativamente devido
a características de consumo e das tecnologias de compressão. Na substituição ou implantação
de sistemas de compressão, o critério de eficiência deve ser considerado em função das
características de consumo do ar comprimido. A tecnologia e o porte do compressor escolhido
podem gerar variações de desempenho significativas dependendo da aplicação. Segundo
KUMAR (2010), enquanto os compressores centrífugos possuem um consumo médio de
4,8kW/m³, compressores de tecnologia mais simples, como os alternativos a pistão
refrigerados a ar, muito utilizados em sistemas industriais de pequenas e médias empresas,
apresentam um consumo médio de 7,8kW/m³. Compressores parafuso, por sua vez,
apresentam um consumo médio de 6,5kW/m³ (FIGURA 3.12).

FIGURA 3.12: Consumo por tipo de compressor. Adaptado de (KUMAR, 2010).
Tecnologias complementares ao sistema de compressão, como secadores e resfriadores
melhoram a qualidade do ar e oferecem melhor aproveitamento energético. Alguns sistemas
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de secagem permitem menores perdas, removendo a umidade do ar e resfriando-o,
aumentando a eficiência da compressão. Sistemas de purga removem a umidade do ar já
comprimido, porém podem desperdiçar energia ao realizar a liberação de pressão por tempo
excessivo em intervalos muito curtos de tempo. KUMAR (2010) sugere a opção por sistemas
regenerativos, que oferecem maior eficiência energética, e que utilizam a recuperação térmica
do compressor para realizar a evaporação da umidade.
O local de instalação dos sistemas de compressão de ar também exerce influência no
consumo energético. A instalação de compressores em ambientes excessivamente quentes e
úmidos eleva o consumo energético e diminui a qualidade do ar comprimido. Com o
resfriamento do ar de entrada no sistema de compressão, pode-se obter uma economia
energética de aproximadamente 1% para cada 3°C de redução (DINDORF, 2012). Esta
redução na temperatura do ar admitido pelo compressor pode ser realizada com o uso de
sistemas de resfriamento assistido, ou ainda pela adoção de estratégias de captação de ar
externo por dutos em ambientes confinados.
O posicionamento de um compressor em um local com poeira ou partículas em
suspensão pode afetar significativamente a eficiência de todo o sistema. Ações como a
mudança na captação do ar de um sistema de compressão pode acarretar em uma significativa
redução da temperatura no ar de entrada, e consequentemente uma redução na quantidade de
energia elétrica utilizada pelo sistema. Se o ar captado pelo sistema de compressão possuir
muitas partículas suspensas como poeira ou fuligem de produção, a eficiência de um sistema
de compressão pode ser reduzida, gerando um aumento no consumo de energia de até 2%.
(PRASHANTH et al., 2014).
Para DINDORF (2012), filtrar e secar o ar é necessário, porém o excesso de filtros ou
filtros muito finos e sistemas de secagem superdimensionados podem gerar desperdícios
energéticos e até 6%.
A escolha de reservatórios adequados ao consumo do sistema também é importante, e
deve ser realizada em função da tecnologia de compressão e da curva de demanda de ar. Para
DINDORF (2012), o dimensionamento dos reservatórios pneumáticos deve permitir o
funcionamento intensivo dos compressores durante a fase de carga, evitando acionamentos
intermitentes indesejados. O autor ainda aponta a importância da instalação de sistemas de
medição para pressão, vazão e corrente elétrica. Informações obtidas pelos instrumentos
auxiliam na tomada de decisão e nos ajustes de dimensionamento do sistema.
Em empresas do setor metalmecânico, práticas de limpeza de máquinas por meio da
utilização de jatos de ar comprimido são bastante comuns. Neste sistema, um volume
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significativo de ar comprimido é utilizado para a remoção e deslocamento dos resíduos,
porém com grande aspersão de fluídos e geração indesejada de ruído (DUARTE et al., 2010).
Para DINDORF (2012), deve-se preferir, sempre que possível, o uso de aspiradores de pó ao
uso de jatos de ar comprimido para remoção de partículas. Esta prática pode reduzir o
consumo de ar em até 40%.
O uso de alternativas a sistemas pneumáticos pode oferecer significativas vantagens
em termos de conservação de energia. A energia pneumática deve ser considerada uma
energia nobre, pois ela é o resultado de sucessivas transformações com consideráveis perdas,
sendo uma forma de energia relativamente cara (DINDORF, 2012). Sugere-se o estudo de
alternativas ao uso de sistemas pneumáticos, com uso de sopradores para resfriamento,
sistemas hidráulicos em acionamentos e sistemas eletrônicos no lugar de controles
pneumáticos (KUMAR, 2010).
Máquinas ferramenta modernas utilizam ar comprimido em movimentações de
barreiras físicas de segurança, tais como portas e escotilhas, e também na lubrificação e
refrigeração, além da possibilidade de uso para a fixação das ferramentas e das peças em
sistemas de troca rápida. Tais sistemas são grandes consumidores de ar comprimido, e podem
estar consumindo alguma quantidade de ar mesmo quando a máquina não está em operação.
A instalação de eletroválvulas para interromper automaticamente o fluxo de ar comprimido às
máquinas quando estas estiverem desligadas minimiza estas perdas (DINDORF, 2012).
Da mesma forma que em outras aplicações, os motores elétricos utilizados em
sistemas de compressão possuem uma vida média estimada em 20 anos, sendo comum a
utilização de técnicas de recuperação em motores que param de funcionar, reduzindo a
eficiência energética de todo o sistema de compressão (SAIDUR, 2010).
No caso de um motor de compressor superdimensionado ou de uma carga variável que
dificilmente exige mais de 70% da capacidade do motor, a utilização de controladores de
velocidade permite a redução no consumo de energia (FIGURA 3.13).
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FIGURA 3.13: Comparação do consumo energético em compressores com velocidade fixa e
de velocidade variável. Adaptado de (MOUSAVI et al., 2014).
Segundo DINDORF (2012), a utilização de motores elétricos com partida direta ou
velocidades fixas gera desperdícios energéticos e prejudica a qualidade da energia. A partir da
utilização de controladores de velocidades nos motores dos compressores de ar é possível uma
redução média de 15% no consumo de energia elétrica para o sistema de compressão,
podendo chegar a 35% de redução em alguns casos.
Além disso, o uso de sistemas controladores de velocidade pode permitir o
acoplamento do motor diretamente ao compressor, eliminando a necessidade de polias e
correias e o consequente desperdício energético inerente aos sistemas de acoplamento. Com o
uso de controle de velocidade por inversores de frequência, o motor pode operar em regimes
mais suaves nos momentos de pouca demanda, evitando o funcionamento intermitente que
reduz a vida útil do motor e diminui a eficiência energética (MOUSAVI et al., 2014).
Em sistemas que estão operando com pressão acima da necessária para o uso, o
potencial para conservação energética está na redução dos limites de trabalho dos
compressores. Alterar a configuração da pressão de ativação e de desligamento de um
compressor é relativamente fácil e pode ser realizado pela equipe de manutenção ou pessoal
capacitado, sendo uma medida de custo insignificante, porém com grandes resultados e de
efeito imediato (SAIDUR; RAHIM; HASANUZZAMAN, 2010). A cada 1 bar de redução na
pressão do sistema pneumático, obtém-se uma redução média de 8% no consumo de energia
elétrica (DINDORF, 2012). Em muitos casos a pressão pode ser diminuída após a
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identificação de restrições na rede pneumática e reconfiguração dos redutores de pressão dos
equipamentos (ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011).
O potencial para economia de energia elétrica pela substituição de motores em
compressores antigos por outros de maior eficiência ou a aplicação de controladores de
velocidade em compressores é diretamente proporcional ao tamanho do motor controlado,
sendo necessária uma avaliação aprofundada para verificar a viabilidade e o tempo de retorno
de investimento neste tipo de melhoria (SAIDUR; RAHIM; HASANUZZAMAN, 2010). Para
KUMAR (2010), compressores de velocidade fixa com potência superior a 100 kW são os
mais recomendados para a instalação de controladores de velocidade.
Em reservatórios e tubulações de ar comprimido, a umidade retida se condensa
gerando acúmulo de água. Com objetivo de manter a qualidade do sistema pneumático,
purgadores automáticos ou manuais são instalados no sistema em pontos específicos da
tubulação e reservatórios. Nos sistemas de purgas automáticas por temporização geralmente é
possível a programação dos tempos de purga e dos intervalos em que estas ocorrem. Nem
sempre os sistemas estão funcionando a uma frequência adequada, e a diminuição na
frequência e no tempo de abertura pode proporcionar uma purga suficiente com menor
desperdício energético (KUMAR, 2010).
Para demandas que justificam a utilização de mais de um sistema de ar comprimido, a
utilização de compressores de diferentes tecnologias pode ser realizada por meio da
integração dos sistemas de controle e a otimização das faixas de pressão para cada sistema de
compressão. MOUSAVI, KARA e KORNFELD (2014) realizaram estudo onde sistemas de
compressão de ar de diferentes capacidades e tecnologias de controle são aplicados para
diferentes faixas de demanda, operando o sistema de compressão de maneira a se adaptar ao
consumo. Observou-se redução significativa no consumo de energia.
Em sistemas compostos de mais de um compressor de tamanhos diferentes, KUMAR
(2010) sugere que a estratégia de controle minimize os acionamentos concomitantes,
priorizando o acionamento do menor compressor para estabilizar a pressão da linha, e
utilizando compressores maiores e de maior vazão para o preenchimento somente nos casos
em que o compressor menor não estiver atendendo a demanda.

3.2.4 Transmissão, condicionamento e controle da energia elétrica
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Os elementos utilizados para conduzir, transformar, condicionar e controlar a energia
são amplamente encontrados na indústria, e também podem apresentar oportunidades de
melhoria com efeito na redução de desperdício energético.
Um dos fatores que podem afetar na qualidade da energia em sistemas polifásicos é a
distribuição pouco homogênea das cargas entre as fases, também conhecido como
desbalanceamento de fases. Nesta situação uma das fases é mais exigida do que a outra
devido à falta de planejamento na ligação dos equipamentos, gerando uma carga
desbalanceada em transformadores e gerando distúrbios elétricos como a diminuição de
tensão na fase sobrecarregada. Isso afeta a eficiência de dispositivos polifásicos,
especialmente dos motores, além de aumentar a probabilidade de perdas em sistemas de
distribuição principalmente devido ao aquecimento dos condutores sobrecarregados
(CARVALHO, 2006). O índice de desbalanceamento de fases é obtido pelo quociente do
desvio máximo de tensão entre as fases e a média de tensão das mesmas, e recomenda-se um
valor não superior a 0,011, ou 1,1% (EDOMAH, 2009; KUMAR, 2010).
Oportunidades de redução no desperdício energético também podem ser encontradas
na identificação e substituição de condutores subdimensionados. As instalações elétricas de
uma edificação mais antiga podem estar mal dimensionadas em relação à carga utilizada.
Máquinas mais potentes, ampliações não planejadas e condutores próximos ou enrolados
podem gerar perdas. Segundo CARVALHO (2004), a proximidade de dois ou mais
condutores pode fazer com que os campos magnéticos de ambos interajam entre si, gerando
distúrbios e perdas e influenciando na resistência do sistema de distribuição.
Outra oportunidade reside na adequação das práticas de manutenção preditiva, que
podem evidenciar problemas nos dispositivos de manobra e proteção, como chaves, relés,
disjuntores e fusíveis. Por meio de instrumentos de visualização termográfica é possível se
identificar variações térmicas suspeitas em condutores e dispositivos de manobra, permitindo
o rápido diagnóstico e reduzindo as perdas indesejadas (ANDRADE et al., 2015;
NOGUEIRA; REIS, 2010).
Os transformadores são utilizados para elevar ou reduzir tensões elétricas em sistemas
de corrente alternada, servindo também como proteção ou acoplamento entre os sistemas.
Mesmo quando as cargas conectadas à saída do transformador não estão consumindo energia
elétrica, os transformadores consomem uma considerável quantidade de energia devido a
perdas no núcleo e nos enrolamentos, gerando aquecimento e vibração (CARVALHO, 2006).
Entende-se que o seccionamento da corrente de entrada quando não há demanda de potência
na saída é uma alternativa que reduz o desperdício de energia (KUMAR, 2010). Isso é
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aplicável principalmente em transformadores de pequeno porte, como os utilizados em
ambientes administrativos.
O modelo, idade, tipo e local de instalação do transformador também podem
influenciar na eficiência energética. HADDAD et al. (2012) aponta para as variações de
eficiência em transformadores, principalmente devido à construção e aos materiais aplicados
no núcleo. A distância entre o transformador e as cargas a ele conectadas também afetam a
qualidade da energia, podendo influenciar na eficiência energética dos dispositivos a ele
conectados (EDOMAH, 2009; KUMAR, 2010).
Entre modelos e tecnologias existes pode-se observar uma significativa variação de
eficiência, sendo importante a atenção a este parâmetro na escolha do modelo utilizado.
Segundo CARVALHO (2004), as perdas observadas nos transformadores em condições
normais de operação situam-se entre 0,5% a 12% da potência nominal, porém em situações
onde há cargas não lineares com anomalias estas perdas são potencializadas. Para CARDOSO
(2005), em testes realizados em transformadores de média tensão utilizados no sul do Brasil,
foram observadas ineficiências de até 9%. Para HADDAD et al. (2012), estas perdas são da
ordem de 1% a 4%, o que ainda assim é muito considerável uma vez que todo o volume
energético consumindo pela indústria passa por transformadores, ocasionando perdas
acumulativas de grande volume.
CARDOSO (2005) realizou testes em transformadores de média tensão, e constatou
que apenas 60% dos transformadores novos testados, e 29% dos reformados, atingem os
níveis mínimos de exigência de uma concessionária de energia. Comparando as curvas de
eficiência de transformadores utilizados no Brasil com os utilizados na Europa, o autor
observou uma significativa diferença de desempenho. Devido a características de
funcionamento, frequência da rede elétrica e variações tecnológicas, os transformadores
utilizados no Brasil tendem a ser menos eficientes quando operando abaixo de 50% de sua
capacidade, o que demonstra a importância no dimensionamento dos transformadores
principalmente quando há diminuição na demanda de potência ativa (FIGURA 3.14).
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FIGURA 3.14: Comparação de eficiência entre transformadores nacionais de 112,5kVA e
europeus de 100kVA (CARDOSO, 2005).
Principalmente em situações de uso de transformadores com mais de 10 anos,
oportunidades de melhoria podem ser encontradas na substituição do mesmo por modelos
mais avançados e de maior eficiência. Embora o transformador elétrico não tenha sofrido
mudanças significativas nos últimos anos, existem pesquisas que apontam para avanços em
termos de aumento na eficiência energética. CARDOSO (2005) aponta para variações de
desempenho em função de variações de geometria e materiais em transformadores.
VAISHYA et al. (2013) conclui haver potencial de aumento de eficiência energética com o
uso de novos materiais para composição do núcleo do transformador. DECRISTOFARO
(1998) realizou estudo sobre o uso de metal amorfo em transformadores, observando grande
redução de dissipação térmica e consequente aumento de eficiência em transformadores.
BINI et al. (1999) observou reduções de até 80% nas perdas no núcleo de transformadores,
comparando ligas amorfas com as tradicionais de metal Fe-Si. É importante observar que
pequenas variações de eficiência em transformadores implicam em grandes volumes de
energia.
O fator de potência é definido pela razão entre a potência ativa, que é a energia
utilizada na execução da tarefa, pela potência aparente, que é dada pela potência total
consumida. A diferença entre estas é a potencia reativa, e é frequentemente causada pelo uso
de elementos de carga indutiva tais como motores ou equipamentos de solda convencional.
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Em empresas com muitas cargas indutivas, como motores, transformadores e reatores
eletromagnéticos há geração de energia reativa e consequentemente uma redução do fator
potência (CARVALHO, 2004). Frequentemente há tarifação sobre este tipo de energia para a
indústria, e além disso, ela pode gerar perdas por sobrecarregar a instalação elétrica
(MOREIRA, 2008). Por meio de estratégias de compensação com o uso de bancos de
capacitores em paralelo às cargas indutivas, pode-se impedir que o excedente reativo retorne à
rede de distribuição, reduzindo ou eliminando as possibilidades de tarifação sobre este tipo de
energia (SAMED et al., 2011). A instalação de capacitores próximos às cargas indutivas
também oferece o benefício da redução da parcela reativa na rede elétrica, com a vantagem
adicional de evitar que esta energia flua na instalação elétrica, minimizando as chances de
sobrecarga (COPEL, 2005).
A instalação de capacitores pode ser realizada junto às cargas indutivas, no barramento
geral de baixa tensão, nas extremidades dos circuitos alimentadores ou na entrada de energia
de alta tensão. Para cada escolha, existem vantagens e desvantagens (CARVALHO, 2004).
Instalações elétricas com padrões inadequados de aterramento, além de oferecer maior
risco aos usuários e a vida útil dos equipamentos, podem gerar perda de qualidade em
sistemas de transmissão elétricos, e consequentemente maior desperdício de energia. Em
sistemas de aterramento do tipo TN-C, onde o condutor neutro é ligado junto ao condutor de
proteção e aterramento, há um risco de geração de diferenças de potencial, maximizando a
produção de ruído na rede elétrica e causando desequilíbrios nos sistemas conectados
(CARVALHO, 2004).
Um dos principais tipos de anomalias em sistemas de transmissão de energia elétrica
que ocorrem dentro da indústria são as distorções harmônicas. Esse tipo de anomalia no
sistema elétrico tem origem na poluição do ambiente eletromagnético dada pelo
funcionamento não linear de sistemas eletrônicos tais como computadores, reatores
eletrônicos, inversores e controladores de motores dentre outros (AFONSO; MARTINS,
2004).
Para CARVALHO (2004), as distorções harmônicas podem causar efeitos indesejados
em sistemas que possuem correção por bancos de capacitores. Segundo o autor, a
possibilidade de ocorrência de ressonâncias paralelas pode propiciar níveis indesejados de
variação de tensão, além da elevação das perdas ôhmicas nos capacitores, provocando
desperdício de energia, aquecimento e diminuição da vida útil dos capacitores.
As distorções harmônicas podem causar ineficiência nos sistemas energéticos,
degradando e diminuindo a eficiência de bancos de capacitores utilizados em sistemas de
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correção de fator potência e gerando calor e perdas indesejadas em núcleos e enrolamentos de
transformadores devido a perdas por efeito Joule (CARVALHO, 2004).
Ironicamente a utilização de equipamentos energeticamente mais eficientes, lâmpadas
a LED e reatores eletrônicos, inversores de frequência e controles computadorizados são
grandes geradores de distorções harmônicas, que ocorrem em frequências específicas.
Segundo (RAMOS, 2009), harmônicos de quinta ordem produzem um conjugado oposto ao
sentido de rotação em motores elétricos, reduzindo a capacidade de acionamento de carga e
aumentando o aquecimento.
Vários autores apontam para o efeito nas anomalias que afetam a qualidade da energia
e seus impactos na eficiência energética. De maneira mais ampla, MEHL (1996) e EDOMAH
(2009) classificam estas anomalias da seguinte forma:


Afundamentos de tensão, cunha de tensão ou “notching”: redução momentânea
e abrupta da tensão.



Desequilíbrio de tensão ou “Voltage Imbalance”: Diferença entre a amplitude
de tensão entre fases em sistemas polifásicos.



Elevação de tensão ou “Voltage Swell, Spikes e Overvoltage”: Caracteriza o
aumento da amplitude da curva de tensão para acima dos limites normais.



Ruído ou “noise”: Distorção senoidal devido à sobreposição de um sinal à rede
elétrica.



Harmônicos : Frequências sobrepostas de maneira contínua e com frequências
bem definidas.

Quanto aos impactos da qualidade da energia na eficiência energética, estes distúrbios
causam aquecimento e perdas térmicas nos condutores e transformadores, aquecimento e
diminuição da eficiência em motores elétricos, instabilidade nos processos elétricos,
desbalanceamento de fases, dificuldades em medições energéticas, instabilidade, interrupções
de funcionamento, desligamentos, danos e degradação acelerada de equipamentos.
(EDOMAH, 2009).
Para CHAPMAN (2002), a distorção harmônica exige equipamentos especiais para ser
medida, e geralmente são subestimadas. Segundo o autor, estes distúrbios podem gerar perdas
de até 3% na forma de calor em condutores elétricos. Além disso, as distorções harmônicas,
ruídos, afundamentos ou elevações de tensão podem gerar interrupções devido à desativação
de dispositivos de proteção como disjuntores ou fusíveis, gerando paradas momentâneas na
produção e, consequentemente, desperdício energético.
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Oportunidades de melhoria pelo aumento da qualidade da energia elétrica também
auxiliam na minimização de perdas indiretas de energia causada por interrupções indesejadas
nos dispositivos de proteção, que reduzem a eficiência do processo produtivo. Uma forma de
anomalia caracterizada pela diminuição brusca e momentânea na amplitude da rede elétrica é
conhecida como afundamento de tensão, e frequentemente está associada à demanda bruta de
corrente por dispositivos, como equipamentos de solda ou motores elétricos. Este tipo de
anomalia pode gerar desligamentos indesejados em equipamentos, interrompendo o processo
produtivo e gerando desperdício de tempo e energia. O uso de estratégias de partida suave
com uso de controladores eletrônicos conhecidos por “soft-starters”, ao diminuir os elevados
conjugados de partida e aceleração em motores elétricos reduz a ocorrência de tais
afundamentos, melhorando a qualidade, disponibilidade e homogeneidade da energia elétrica
(EDOMAH, 2009; RAMOS, 2009).

3.2.5 Sistemas térmicos
A produção de calor a partir da energia elétrica é frequentemente aplicada na indústria
de manufatura, seja por arco voltaico em sistemas de solda, por resistências elétricas em
fornos ou estufas, por infravermelho em processos de secagem ou ativação química, ou ainda
em sistemas de indução eletromagnética em processos e fundição ou aquecimento. Além da
energia térmica obtida pela energia elétrica, a indústria frequentemente utiliza métodos de
produção de calor pela queima de combustíveis (ELETROBRAS, 2008; KUTZ, 2006).
A função de um forno é aquecer uma quantidade de material em um determinado
período de tempo, elevando a temperatura deste material da maneira mais uniforme e no
menor tempo possível, minimizando as perdas térmicas durante o processo e
consequentemente utilizando a menor quantidade de energia possível. Em empresas do setor
metalmecânico, fornos podem ser utilizados para tratamento térmico, tratamento de
superfície, processos de preparação de matrizes, conformação a quente dentre outras possíveis
aplicações. Devido ao volume de energia envolvida para obtenção de altas temperaturas, os
fornos costumam ser grandes consumidores de energia, porém alguns autores apontam para
uma grande diversidade em termos de eficiência energética nos fornos utilizados na indústria,
com variações de eficiência de 7% a 90% (KUMAR, 2010).
São vários os fatores que influenciam na eficiência de um forno: temperaturas de
operação, inércia térmica, perdas térmicas pelos gases exauridos, superdimensionamento ou
pouco aproveitamento dos ciclos de funcionamento devido a cargas parciais, perdas devido à

70

falta de controle de temperatura, perdas dadas à abertura, atraso na descarga do forno e no
controle do tempo do processo. Em um forno, são esperadas perdas dadas pelo aquecimento
da estrutura do forno, perdas pelo isolamento ou paredes do forno, calor transportado para
fora do forno por transportadores, vagões ou esteiras, irradiação, aberturas ou falhas de
isolamento térmico, infiltrações de ar frio ou excesso de ar nos queimadores que resfriam e
absorvem energia térmica (KUMAR, 2010).
Uma oportunidade pode ser observada em empresas que utilizam fornos de maneira
intermitente e em capacidades de carga relativamente baixas. Devido principalmente ao
volume de energia gasto para as etapas de pré-aquecimento e aquecimento, e da energia
perdida nos processos de resfriamento, um forno tende a ser mais eficiente quando utilizado
de maneira mais contínua e próximo do limite de sua capacidade de carga, o que gera um
significativo aumento de eficiência energética por peça processada em situações de maior
intensidade de uso. Para (KUMAR, 2010), a eficiência obtida com um forno com demanda
de 6 toneladas por hora para aquecimento em processos de laminação é de 52%, porém este
forno pode atingir 71% quando estes volumes são superiores a 20 toneladas hora. Conclui-se
que a opção por processos de lotes maiores e alocação mais intensiva de fornos é mais
vantajosa do ponto de vista energético.
Outro elemento utilizado em processos térmicos, o queimador, é responsável pela
mistura de combustível e o possível comburente projetando a chama e irradiação térmica no
local desejado. Queimadores podem sofrer mudanças em função da tecnologia e do
combustível empregado, podendo ou não adicionar o oxigênio atmosférico ao gás.
Queimadores específicos para líquidos, por sua vez, realizam a atomização, dividindo o
combustível em várias partículas e misturando-as ao ar para que possa ocorrer a reação de
combustão. Queimadores de combustíveis sólidos, como madeira ou carvão, realizam a
combustão pela adição de ar sobre o combustível (HADDAD et al., 2012).
O potencial de melhoria em eficiência energética atribuído a sistemas com
queimadores reside principalmente na escolha da tecnologia adequada, mas principalmente na
correta manutenção, regulagem e posicionamento dos mesmos. Em todos os sistemas de
queimadores, o uso da tecnologia adequada, qualidade do combustível utilizado, regulagem e
controle do processo de mistura e manutenção adequada do sistema permitem uma queima
mais eficiente.
A temperatura de entrada do combustível nos queimadores também é parâmetro de
influência da eficiência do processo de queima, e geralmente obtém-se mais energia com o
combustível a temperaturas mais altas. Em queimadores a GLP, verificou-se a eficiência de
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aproximadamente 45% com a temperatura do gás entre 30°C e 35°C, sendo que a eficiência
do queimador sobe para aproximadamente 65% ao se elevar a temperatura do gás para 95°C
(AISYAH; RULIANTO; WIBOWO, 2015).
Uma das principais oportunidades de melhoria em eficiência energética nos processos
de queima ocorre no correto controle da mistura ar/combustível. Para que ocorra menor
consumo de combustível, é necessário que ele seja corretamente aproveitado pelo processo de
queima. Excesso de combustível (mistura rica) ou de ar (mistura pobre) podem afetar a
queima, e produzir efeitos indesejados (O’RIELLY; JESWIET, 2014). Para HADDAD et al.
(2012), o excesso de ar na queima resulta em ineficiência energética pois grande parte do
calor gerado é exaurido junto aos gases pela chaminé. Segundo KUMAR (2010), com um
percentual de ar 25% acima do necessário, 48% do calor disponibilizado pelo combustível é
carregado pelos gases de exaustão, e com 100% de ar acima do necessário, a perda atinge
índices próximos a 71%.
A manutenção adequada dos queimadores, dutos e difusores de calor também
influenciam de maneira significativa a eficiência dos sistemas térmicos. ALQDAH (2010)
realizou um estudo de caso onde a empresa reduziu 12,87% do consumo de óleo diesel com
práticas de manutenção periódicas na regulagem e limpeza dos queimadores.
O posicionamento dos dispositivos de emissão térmica também gera influência sobre o
aproveitamento da energia. Para que o aquecimento ocorra de maneira adequada e homogênea
é importante o correto posicionamento dos sistemas de aquecimento, sejam resistências
elétricas ou queimadores de combustível. Em sistemas de queima de óleo, a aspersão das
gotículas para geração da chama não pode ser obstruída por peças ou obstáculos, sob o risco
de influenciar a eficiência da queima. Chamas propagadas contra o material refratário também
podem gerar degradação ou carbonização e diminuir a eficiência energética do forno
(KUMAR, 2010).
Alguns sistemas térmicos apresentam ineficiências em manter o calor dentro da área
desejada. Sistemas de isolamentos térmicos com falhas ou mal dimensionados permitem a
perda da energia térmica para o meio externo, sendo necessária mais energia para recuperação
da temperatura desejada. Em fundições ou processos com alta intensidade térmica, sugere-se
o estudo de posicionamento dos queimadores e cadinhos, utilizando, sempre que possível
cobertura reflexiva ao calor para evitar perdas térmicas por irradiação (PRASHANTH et al.,
2014).
Ações de limpezas regulares em queimadores, conferência e regulagem dos sistemas
de pré-aquecimento do combustível, inspeções regulares em isolamentos térmicos das portas
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de fornos e inspeção e limpeza das superfícies aquecidas são algumas das ações que permitem
um uso mais eficiente da energia (KUMAR, 2010). O principal potencial de eficiência em
sistemas de fornos reside no fator da manutenção devido ao baixo custo e retorno imediato,
porém apontam para um aumento de eficiência superior a 40% por meio de mudanças para
sistemas mais atuais e eficientes (MOSCHINI; VIGANÓ, 2011).
Outro potencial de melhoria na eficiência energética é observado pela elevação da
temperatura do combustível antes da utilização. O pré-aquecimento do combustível utilizado
em queimadores permite um aumento na eficiência na proporção aproximada de 1% para cada
20°C de elevação de temperatura (WORRELL e GALISTKY, 2005).
Para sistemas de aquecimento e tratamento térmico, o principal potencial de melhoria
está concentrado em ações de refinamento dos parâmetros dos fornos (MOSCHINI;
VIGANÓ, 2011).
Em processo de climatização, limpeza, tratamento de superfície ou secagem de pintura
podem ser utilizadas caldeiras para geração de água quente ou vapor. O potencial de
melhoramento em caldeiras pode chegar a 60%, sendo as principais ações as de manutenção e
regulagem de mistura de ar e combustível em sistemas com aquecimento por queima. Nestes
processos ainda existem possibilidade de perdas decorrentes de vazamentos de água quente ou
vapor e de falta de isolamento térmico na tubulação (MOSCHINI , VIGANÓ, 2011).
Algumas empresas podem apresentar oportunidades de aumento de eficiência
energética em sistemas que realizam a conversão de energia térmica em processos mecânicos,
como em motores a combustão ou turbinas térmicas. A máquina térmica mais empregada é o
motor a combustão, onde uma quantidade controlada de combustível reage com o ar
provocando uma explosão controlada, expansão e movimento. Na indústria o motor a pistão
alternativo é bastante empregado em veículos de transporte como empilhadeiras a gás, ou
ainda em grupos geradores a diesel, gasolina ou etanol. Segundo (STODDARD, 2012), estes
motores apresentam boa eficiência de torque, capacidade de ativação de desligamento rápidos
e são de baixo custo de aquisição, porém com custo elevado de manutenção e perdas na
forma de calor e vibração.
Na indústria de manufatura, motores a combustão e turbinas podem ser aplicados na
geração de energia, e os geradores são utilizados geralmente com a intenção de regular a
demanda reduzindo o consumo em horários específicos e evitando tarifação pelo excesso de
demanda de potência ativa.
A avaliação do uso de geradores deve levar em consideração o custo do combustível,
eficiência do gerador e o custo da energia elétrica, que depende da forma de contratação,
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época do ano, fatores econômicos e climáticos. A utilização de grupos geradores movidos a
óleo Diesel pela indústria e outros grandes consumidores tem sido comum, não só para
situações de emergência mas também para produção de energia elétrica em horário de ponta
(BAITELO et al., 2003; MASSERONI; OLIVEIRA, 2012; PEREIRA et al., 2005).
As formas de contratação de energia elétrica mais utilizadas pela indústria no Brasil
permitem tarifas diferenciadas em função do horário ou período do ano, e são chamadas
“tarifas horo-sazonais”. Neste tipo de contratação, a tarifa da energia possui um adicional em
um determinado horário dos dias úteis, com custos até 200% superiores (MASSERONI;
OLIVEIRA, 2012), o que motiva o uso de geradores em empresas que consomem energia
nestes horários. Outro fator relevante e possível motivador do uso de grupo moto-geradores é
a demanda contratada de potência ativa, que estabelece uma fronteira de carga que, quando
ultrapassada, gera custos adicionais. Segundo a CEEE (2011), com base em regulamentação
da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), as ultrapassagens na demanda contratada
incidem em faturamento complementar correspondente ao valor da ultrapassagem com
aplicação de tarifa igual a duas vezes o preço da demanda regular, sem a incidência de
descontos.
A oportunidade de melhoria em eficiência energética em geradores reside
principalmente nas práticas regulares de manutenção, tipo de combustível e fator de carga.
Segundo a EPE (2015), geradores diesel operando a 1800 RPM geram de 3 a 4 kWh por litro
de combustível, dependendo das condições de operação e de manutenção do equipamento. O
tipo de combustível também pode afetar no desempenho. Em um estudo realizado por
FERRARI, OLIVEIRA e SCABIO (2005), observou-se a diminuição no consumo de
combustível obtido pela adição de até 20% de biodiesel como combustível em grupo motogeradores.
A aplicação de turbinas a combustão é geralmente realizada em sistemas combinados
de geração para calor e força, onde o movimento da turbina pode ser aplicado ao gerador,
porém a alta temperatura dos gases de exaustão é aplicada em aquecimento direto ou na
geração de vapor para movimentação de turbinas a vapor em outro processo de geração. Nesta
aplicação, as principais oportunidades residem no equilíbrio da cogeração e aproveitamento
do calor e na melhoria da qualidade do combustível aplicado (BERNI; BAJAY; DORILEO,
2012; ROCHA; MONTEIRO, 2005).
Processos térmicos também são empregados para controle de temperatura ambiente, e
no setor metalmecânico, a climatização é aplicada para adequações e conforto térmico dos
operadores, e em alguns casos para garantir a estabilidade térmica dos equipamentos com
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vistas a diminuir erros dimensionais em processos de medição e de usinagem de alta precisão
(SOUSA; MEDEIROS, 2008).
Os sistemas de climatização menos eficientes são boas oportunidades para melhorias
por apresentarem boas taxas de retorno para o investimento (MOSCHINI; VIGANÓ, 2011).
Estas oportunidades são bastante evidentes em sistemas de ar condicionado obsoletos, que
podem ser substituídas por modelos mais recentes que utilizam tecnologia de controle de
velocidade e lógicas de controle mais avançadas, permitindo a redução do desperdício de
energia elétrica. Sistemas de ar condicionado compreendem compressores, bombeamento e
ventilação, que apresentam grande variação de eficiência em função da velocidade de
operação (MCKANE; HASANBEIGI, 2011), o que torna recomendável a utilização de
tecnologias de controle proporcional de velocidade em regimes de operação suficiente para
realizar o trabalho. Outras ações como a substituição de trocadores de calor por modelos mais
eficientes, ajustes e substituição de válvulas e alterações em sistemas de controle também
aumentam o aproveitamento da energia (TABELA 3-5).
TABELA 3-5: Potenciais de diminuição no consumo energético em sistemas de ar
condicionado. (SHAH; WAIDE; PHADKE, 2013)
Opção (ação)

Trocador de calor

Compressores
eficientes

Descrição
Trocadores de calor por microdutos de alta
eficiência e trocadores maiores.

% de melhoria
Min

Max

9,1%

28,6%

6,5%

18,7%

Compressores rotativos de dois estágios,
compressores com motores de corrente
contínua.

Inversores

Compressores com controle de velocidade

20%

24,8%

Válvulas de expansão

Válvulas termostáticas e eletrônicas

5%

8,8%

Redução da potência de aquecimento

9,8%

10,7%

2,2%

2,2%

60%

72%

Aquecimento do cárter
do compressor
Consumo em standby
Total

Controle por desativação total no lugar de
standby

A oportunidade de melhoria da eficiência energética por meio da atualização do
sistema de climatização deve ser bem avaliada, pois a substituição de um antigo sistema de
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climatização que ainda está funcionando pode até ser vista como um investimento
desnecessário, mas um cálculo de retorno do investimento pode demonstrar vantagens
econômicas na substituição. Segundo PESSOA e GHISI (2015), um considerável aumento de
eficiência foi observado em sistemas de ar condicionado nos últimos 10 anos, com aumentos
de eficiência superiores a 35%, e o índice de eficiência mínima exigida para os equipamentos
de ar condicionado no Brasil atuam com números muito conservadores, gerando grande
variação entre a eficiência energética dos modelos disponíveis no mercado. A substituição de
um sistema de ar condicionado com mais de 10 anos pode gerar uma economia de 20% a 40%
de energia (US-DOE, 2015).
Outra oportunidade de aumento de eficiência energética reside na avaliação e alteração
do dimensionamento e o posicionamento dos elementos do sistema. Tubulações longas,
unidades evaporadoras e condensadores mal dimensionados e posicionados em locais
inadequados interferem na eficiência da troca térmica, aumentando a demanda de energia para
a obtenção da temperatura desejada. A instalação correta e o dimensionamento adequado são
fatores determinantes para um melhor desempenho do sistema de ar condicionado (US-DOE,
2015).
Fatores de manutenção em sistemas de climatização também podem ser observados
como oportunidades para o aumento da eficiência. Segundo LEITE (2010), os principais
pontos que devem ser observados em sistemas de climatização são:


Obstruções indesejadas em passagens de ar, como abafadores emperrados, grelhas
entupidas;



Filtros e aletas de radiadores e serpentinas sujos, diminuindo a capacidade de troca
térmica;



Volume de geração de ar ou de exaustão inadequado;



Ar exaurido que poderia ser reciclado, melhorando o aproveitamento térmico;



Limitações de controle que causam climatização de ambientes sem uso;



O fluído de refrigeração inadequado



O calor não reaproveitado



A ventilação é demasiada ou é insuficiente



Não aproveitamento da ventilação natural



Aberturas que permitem fluxo de ar indesejado



Intermitência ou alternância no fluxo de ar ventilado sem controle de velocidade



Ventilação sem controle de velocidade
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Falhas no isolamento térmico

Oportunidades indiretas também são identificadas nos processos de climatização,
principalmente pela geração de calor indesejado em ambientes onde o ar condicionado é
utilizado para o resfriamento. Equipamentos tais como compressores de ar, fornos, caldeiras,
motores ou até mesmo componentes do sistemas de iluminação ineficientes podem produzir
mais calor, exigindo maior esforço do sistema de climatização e, consequentemente,
demandando maior volume de energia (KRALIKOVA; ANDREJIOVA; WESSELY, 2015;
LEITE, 2010).
Outra oportunidade de melhoria nos sistemas térmicos está na aplicação de isolação
térmica em tubulações, que pode ser ineficiente ou inexistente. Em sistemas térmicos, as
tubulações frias e quentes podem estar respectivamente absorvendo ou fornecendo energia
térmica ao ambiente de maneira indesejada, diminuindo a eficiência. Mesmo em sistemas bem
eficientes e que já possuam isolamento térmico, com o passar do tempo, situações de
manutenção podem comprometer ou remover o isolamento original, e se isso não for tratado
ocorrem perdas térmicas e consequentemente maior ineficiência (US-DOE, 2015).
Para empresas que utilizam sistemas de resfriamento forçado de água, seja para
climatização ou seja para processos como injeção de plástico e alumínio ou tratamento
térmico, o potencial de redução de energia pode se dar pela utilização de controladores de
velocidade nos motores de compressão e ventilação aplicados nos “chillers”, com índices de
redução do consumo energético superiores a 19% (SAIDUR, 2010).

3.2.6 Fontes alternativas de energia
A oportunidade de aumento na eficiência energética é encontrada na produção de
energia pelo uso de um subproduto até então não aproveitado. O calor gerado por sistemas de
aquecimento intensivo pode ser utilizado para a geração de vapor e utilizado na geração de
energia elétrica por meio de microturbinas (SOLA; KOVALESKI, 2004). O vapor é uma
forma versátil de acumular energia, e a fonte do calor pode se originar em processos de
recuperação térmica em compressores e resfriadores, energia solar, fontes térmicas alterativas,
como gasolina, diesel, etanol ou gás natural, ou ainda pela mistura de combustíveis, como
GLP e Bio-Óleo (AZEVEDO NETO, 2010; FIGUEIREDO et al., 2013; IGLAUER;
ZAHLER, 2014).
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Limitações tecnológicas impedem que alguns sistemas possam gerar energia mecânica
sem a geração de energia térmica. Em empresas que demandam de energia térmica para seus
processos, a cogeração permite um grande aproveitamento de matrizes energéticas
alternativas, viabilizando-as. A geração de calor e força combinados é mais eficiente do que
separados, porém este recurso não é muito explorado no Brasil, evidenciando uma
oportunidade para conservação energética na indústria. A utilização do uso combinado de
calor e força no Brasil é inferior a 1% das aplicações, enquanto que nos Estados Unidos,
China e Rússia este índice é igual ou superior a 14% (YOUNG et al., 2014).
A geração combinada de calor e força tem sido cada vez mas aplicada por meio de
turbinas a gás, onde a energia motriz é aplicada na geração direta de energia em geradores, e
os gases de exaustão a altas temperaturas são reciclados em processos térmicos como estufas,
fornos e caldeiras (DIEPERINK; BRAND; VERMEULEN, 2004). IGLAUER e ZAHLER
(2014) relatam a utilização da energia solar combinada ao processo de calor e força, onde uma
turbina a gás é combinada a painéis solares com lentes especiais para potencializar a geração
de calor.
Embora haja diversas tecnologias e oportunidades na recuperação de calor com
objetivo de redução do desperdício energético, esta é uma área ainda relativamente
inexplorada (O’RIELLY; JESWIET, 2014). A pesquisa de avaliação de hábitos de consumo
energético aplicado a empresas do setor industrial demonstrou que em 2007 menos de 3% das
indústrias aplicavam alguma forma de recuperação de calor em sistemas de compressão de ar
(ELETROBRAS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A., 2008). Em algumas
indústrias do setor de manufatura metalmecânica há processos térmicos onde este calor pode
ser reaproveitado. Segundo O’RIELLY e JESWIET (2014), a indústria de manufatura oferece
um potencial estimado de 20% a 50% de recuperação de energia perdida sob forma de calor.
A escolha por uma solução de recuperação energética deve levar em consideração
muitos fatores, sendo importante analisar a quantidade de energia que pode ser recuperada, a
tecnologia que será utilizada e onde a energia recuperada pode ser utilizada. Dependendo da
escala onde a recuperação da energia pode ocorrer, os investimentos para uma tecnologia de
recuperação eficiente podem ser proibitivos, ou oferecer períodos muito longos para
amortização do investimento (O’RIELLY; JESWIET, 2014).
Para REDDY e RAY (2010), o calor é uma importante forma de energia para muitas
empresas do setor de manufatura. Uma das possibilidades é a reutilização do calor em préaquecimento de água. Segundo SAIDUR, HASANUZZAMAN e RAHIM (2012), de 80% a
93% da energia elétrica consumida por um compressor industrial é convertida em calor, e em
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muitos casos, estratégias de recuperação podem ser aplicadas para recuperação de mais da
metade desta energia. ABDELAZIZ, SAIDUR e MEKHILEF (2011) citam aplicações de
recuperadores de calor aplicado em aquecedores de água, apontando um aumento de
eficiência de 2,5% a 4%.
Outra oportunidade de recuperação energética pode ser observada em sistemas com
expansão de gases comprimidos. No setor metalmecânico, os processos dependentes de calor
podem utilizar gás natural como principal matriz energética dependendo de questões de custo
e disponibilidade. Segundo WORRELL e GALITSKY (2005), o gás natural é fornecido em
tubulações ou reservatórios de alta pressão. Antes de ser utilizado, o gás é expandido,
absorvendo energia térmica. Sistemas de aquecimento muitas vezes são utilizados para evitar
congelamento, consumindo energia. A expansão do gás em turbinas e o uso de energia
térmica recuperada dos gases de escape permitem um melhor aproveitamento energético
(NADA, 2014)
Algumas matrizes energéticas podem ser mais eficientes do que outras em
determinados processos, porém muitos parâmetros devem ser considerados, tais como
controle, intensidade de uso, custo de aquisição, custo de implantação do processo,
disponibilidade, riscos de uso dentre outros. A avaliação pode ser constantemente realizada,
permitindo que uma matriz possa ser substituída devido a mudanças tecnológicas, econômicas
e de escala dos processos.
Embora um processo de geração de energia elétrica ou térmica de uma empresa possa
estar apresentando bons índices de eficiência para o tipo de combustível e tecnologia
utilizada, deve-se estudar a possibilidade nas mudanças de tecnologia estendendo a análise à
variação da matriz energética, levando em consideração as mudanças tecnológicas, situações
econômicas e aspectos legais (REDDY; RAY, 2010).
A utilização de aquecimento por resistência elétrica é bastante empregada devido ao
seu baixo custo de implantação. Na pesquisa de avaliação do mercado de eficiência energética
do Brasil, processos de produção de calor por eletricidade foram encontrados em 39% das
empresas, e destas empresas, 91% utilizavam algum tipo de aquecimento por resistência
elétrica. Segundo a mesma pesquisa, a demanda por energia para processos de eletrotermia
pelo setor industrial de manufatura metalmecânica é pouco superior a 8%, podendo ainda ser
considerado um número significativo (ELETROBRAS, 2008).
Um estudo realizado por CARNEIRO, GRIMONI e UDAETA (2007) demonstra que
a substituição de um forno para fusão a eletrotermia por um forno a gás pode ser viável,
dependendo dos custos dos fornos, de sua instalação e do valor da eletricidade e do gás
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natural. AZEVEDO NETO (2010) analisou o uso de Bio-óleo junto ao gás liquefeito de
petróleo em queimadores. PEREIRA et al. (2005) analisaram o uso de geradores a diesel
operando com adição de gás natural.
Além de combustíveis alternativos, existem meios de absorção da energia disponível
no meio ambiente, tais como eólica e solar. O Brasil possui um grande potencial de produção
para energia eólica e solar, sendo que estas tecnologias ainda apresentam custos elevados,
porém com perspectivas de se tornarem competitivas em breve (PEREIRA et al., 2012).
O número de publicações a respeito da utilização da energia solar para aquecimento e
para a produção de eletricidade vem crescendo anualmente (FIGURA 3.15).

FIGURA 3.15: Número de publicações referentes à energia solar
No caso da energia solar fotovoltaica, a eficiência dos sistemas tem aumentado no
decorrer dos anos, e a aplicação deste tipo de geração tem sido realizada tanto de maneira
individualizada quanto em sistemas conectados a rede de distribuição (MEKHILEF;
SAIDUR; SAFARI, 2011). Atualmente, painéis solares de altíssima eficiência podem atingir
eficiências de até 36%, porém a grande maioria dos painéis aplicáveis comercialmente
possuem eficiências entre 10% e 20% (GREEN et al., 2015).
O uso de turbinas eólicas em pequenas empresas também tem sido estudada não só
para a geração de energia elétrica como também para geração direta de energia mecânica,
principalmente utilizada em sistemas de bombeamento e compressão. MICHELS,
SCHAEFFER e GRUBER (2014) estudaram a utilização de um gerador eólico para produção
de ar comprimido.

3.2.7 Automação e controle
Para SALONITIS e BALL (2013), o potencial de melhoria no aproveitamento
energético nos processos industriais de manufatura e nas máquinas ferramentas estão
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interligados e não devem ser observados isoladamente. Segundo o autor, ao serem
considerados separadamente, oportunidades de melhoria são perdidas. Para os autores, devese priorizar a prevenção, evitando o gasto desnecessário de energia devido a elementos
auxiliares em momentos de ociosidade. O autor ainda cita como ações evitar a fragmentação
excessiva dos lotes para que a máquina seja utilizada de maneira mais intensiva e eficiente,
além de recuperar ou reutilizar a energia de um processo para ser utilizada em outro processo
sempre que possível, e por fim utilizar a ventilação natural ou dissipação de calor não forçada
para promover resfriamento com o mínimo consumo energético possível.

FIGURA 3.16: Uso eficiente de energia na usinagem a seco. Adaptado de (AVRAM;
XIROUCHAKIS, 2011).
Como pode ser observado no gráfico (FIGURA 3.16), há um grande potencial de
eficiência energética em máquinas ferramenta se combinadas com processos que busquem um
uso mais intensivo do recurso. O gráfico demonstra a relação entre a eficiência energética do
equipamento em função da carga. Pode-se observar que o aumento de carga aplicada ao corte
e remoção do material oferece um aumento no consumo energético, o que já é de se esperar,
porém demonstra que a razão entre o volume produzido em cargas de corte mais agressivas
oferece uma relação potência/peça produzida mais eficiente.
Com base nos dados apontados por AVRAM e XIROUCHAKIS (2011), uma máquina
que opera em usinagem a seco, e que necessite remover 6000 cm³ de material em um processo
de usinagem, ao operar com aprox. 10% de sua capacidade, executará o ciclo de usinagem em
aprox. 76 minutos, com uma potência média de 5kW, consumindo um volume de energia de
6,3 kWh. Para esta mesma máquina e mesmo volume de usinagem, por meio de uma operação
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mais agressiva e ainda nos limites do equipamento, com aumento na carga da usinagem para
aproximadamente 70% da capacidade do equipamento, a potência média demandada pelo
equipamento será de aproximadamente 13kW, porém com um ciclo de produção da peça
ocorrendo em menos de 11 minutos, totalizando um volume de energia de aproximadamente
2,3 kWh, portanto com uma redução direta de mais de 60% no volume de energia utilizada.
Desta forma conclui-se que alterações como aumento na velocidade ou no avanço de corte ou
ferramentas mais eficientes permitem uma redução no volume específico de energia por peça.
CARVALHO e GOMES (2015) realizaram estudo da mudança de estratégias de
usinagens em blocos de motores automotivos, e por meio de modificações nos parâmetros da
usinagem obtiveram uma redução de tempo em 18%. A melhoria no processo trouxe ainda
benefícios de aumento de durabilidade da ferramenta em mais de 90%, o que resultou em um
uso mais intensivo do equipamento e consequente diminuição no volume de energia
necessário por peça.
Em sistemas como máquinas CNC ou robôs industriais, o processo de deslocamento
da ferramenta no espaço pode ser realizado de muitas maneiras diferentes, com velocidades,
posicionamento e uso dos eixos combinados para se obter um resultado semelhante. Em
termos energéticos, estes resultados geralmente demandam quantidades diferentes de energia.
O estudo dos movimentos e a comparação entre o consumo energético das alternativas
permite reduzir o volume de energia consumido em processos repetitivos nestes tipos de
equipamento (MOHAMMED et al., 2014).
Mesmo quando não estão em operação, muitos equipamentos e máquinas utilizadas
em processos de manufatura podem apresentar consumo energético significativo.
CARVALHO e GOMES (2015) apontam para significativas reduções no consumo energético
em transportadores, lavadoras de peças e sistemas de filtragem por meio de mudanças
aplicadas nas regras de controle para evitar consumo desnecessário em momentos nos quais
os equipamentos não estão sendo utilizados. Tais melhorias necessitam de uma boa
interpretação das necessidades e a adequação de programas em controladores e sistemas
automatizados.
Avanços tecnológicos vêm permitido a criação de sistemas de controle mais
complexos, uso de algoritmos mais sofisticados e estratégias adaptativas, como por exemplo o
uso de sistemas de inteligência artificial que permitem mecanismos adaptativos de tomada de
decisão em sistemas de automação predial extensivamente estudadas por BEHROOZ, RAMLI
e SAMSUDIN (2011). Para estes autores, algoritmos baseados em combinações de técnicas
de inteligência artificial permitem uma automação mais eficiente em termos de energia e
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adaptabilidade. Da mesma forma, PREGLEJ et al. (2014) estudaram a aplicação de um
algoritmo de controle mais eficiente em sistemas de climatização com uso de técnicas de
controle adaptativo utilizando lógica difusa. Segundo os autores, obteve-se uma expressiva
redução no consumo energético, superior a 40%.
Para muitos sistemas, a simples automação pode não resultar em redução do consumo
energético. Para NEUGEBAUER et al. (2012), os mecanismos de controle em processos
produtivos devem ser cuidadosamente parametrizados, observando-se os critérios de aumento
de eficiência. O autor conclui que esta atribuição deve ser cuidadosamente executada, por
pessoas capacitadas e que possam interpretar o efeito de suas ações no consumo energético.
Sistemas inteligentes operando de maneira integrada também são apontados como
oportunidades de aumento de eficiência em consumo energético por meio da automação.
GREGA e KOLEK (2002) concluem que controles baseados em sistemas supervisórios
oferecem potencial para redução nos gastos energéticos, pois permitem a aquisição de
informações em tempo real, automação integrada e tomadas de decisão e geração de alertas
em situações de falhas de controle.
A utilização de controladores automáticos de demanda torna possível a verificação, em
tempo real, das condições de consumo. Quando corretamente parametrizados, tais
controladores, ao detectarem que há grandes chances de ocorrer a ultrapassagem de demanda,
antecipam-se gerando alarmes ou atuam no desligamento de sistemas não críticos,
minimizando os excedentes de demanda e sua tarifação principalmente nos períodos horosazonais (CARVALHO, 2004; RADUENZ; PÉRES; DESCHAMPS, 2009; ROCHA;
MONTEIRO, 2005).

3.2.8 Gestão
A redução dos gastos com energia e o aumento da eficiência energética são
influenciados por fatores humanos organizacionais, tais como valores dos indivíduos e do
grupo de colaboradores, comprometimento, motivação dos envolvidos, produtividade, visão
sistêmica e estratégica, gestão integrada, foco, educação e qualificação, planejamento e
gerenciamento da energia (SOLA, 2006).
Decisões que influenciam a eficiência energética podem ser tomadas antes mesmo da
existência de um produto que será fabricado. Muitas vezes os produtos são concebidos com
vistas a facilitar a montagem, a reciclagem, ou ainda facilitar o manuseio. O indicador de
energia agregada ao produto e ferramentas de simulação que são utilizados na melhoria da
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eficiência dos processos pode também ser empregados na concepção de produtos com vistas à
minimização de desperdícios energéticos (RAHIMIFARD; SEOW; CHILDS, 2010).
Os critérios para definição dos equipamentos e das máquinas-ferramentas são
geralmente determinados pelas características do produto, tais como função, complexidade,
ciclo de vida, material, geometria,

acurácia e volume.

significativamente a escolha do processo

e das

Estes

tecnologias

critérios

afetam

de manufatura, e

consequentemente o consumo energético (NEUGEBAUER et al., 2011). Alterações na
maneira como o produto é concebido permitem a utilização de processos alternativos, como
por exemplo solda no lugar de conformação, o que pode ter impacto positivo no consumo de
energia. Um caso similar foi estudado por IBBOTSON et al. (2013), onde a escolha do
processo para fabricação de um produto influenciou fortemente no volume de energia e na
matriz energética utilizada, revelando o potencial para aumento da eficiência energética.
A preocupação na energia consumida pelo produto em seu ciclo de vida é também
estendida à energia consumida durante a sua produção com o conceito de “Design for Energy
Efficiency”, e pode ser incorporada nos processos de engenharia das empresas, permitindo que
a tomada de decisão em relação ao produto envolva não só os aspectos de facilidade de
manufatura, manutenção e montagem, mas também o impacto energético (DUFLOU;
KELLENS; DEWULF, 2011; NEUGEBAUER et al., 2011; RAHIMIFARD; SEOW;
CHILDS, 2010; SEOW, 2011).
Uma oportunidade de melhoria em eficiência energética nos processos pode ser
observada no índice de utilização dos equipamentos, e na quantidade de equipamentos ociosos
que permanecem energizados, como esteiras vazias, máquinas ferramentas ligadas sem estar
operando, processos de carga e descarga excessivamente lentos dentre outros.

Uma

característica comum à maioria dos sistemas de manufatura é que quando os equipamentos
estão ligados e ociosos tendem a consumir ao menos 50% da energia.

O aumento de

eficiência energética pode ser obtida por meio de melhorias em estratégias de processo de
maneira a aumentar a intensidade de uso dos equipamentos e minimizar gargalos e pontos de
ociosidade nos processos (SALONITIS; BALL, 2013).
Para viabilizar a avaliação de alternativas de modificação no fluxo e nos processos de
produção, como novos leiautes, alterações nos volumes e velocidades de produção e novos
dimensionamentos nos processos de armazenamento intermediários sugere-se a utilização de
ferramentas computacionais de simulação. HERRMANN et al. (2011) estudaram a utilização
da simulação orientada ao consumo energético, avaliando como algumas mudanças no
processo podem afetar o consumo de energia.
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Empresas que não possuem uma metodologia sistêmica na concepção de seus produtos
ou na definição de seus elementos de fabricação tendem a possuir processos ou leiautes
ineficientes. A combinação da avaliação do ciclo de vida do produto à simulação
computacional de eventos discretos, aplicada ao apoio de decisão em processos produtivos
também apresenta grande relevância na eficiência energética (GOMES et al., 2013).
Os fatores humanos exercem grande influência na eficiência energética. Aspectos
comportamentais tais como resistência a mudança e postura despreocupada, aspectos de
conhecimento técnicos por parte dos tomadores de decisão e usuários e aspectos estruturais
como a falta de incentivo ou de infraestrutura são citados como exemplos de fatores humanos
relevantes (SOLA, 2006).
A oportunidade de melhoria é identificada na medida em que a empresa demonstra
não apresentar programas contínuos de sensibilização para a eficiência, e tampouco
preparação técnica dos colaboradores diretamente envolvidos em tomadas de decisão que
envolvam a conservação energética. A falta de conscientização e de conhecimentos técnicos
nas indústrias são fatores que contribuem para perdas energéticas (BAÊTA; SILVA;
CARVALHO, 2013). A redução nos desperdícios de energia pode ser obtida pela melhoria
dos fatores humanos e organizacionais, principalmente relacionados às áreas de gestão,
educação e qualificação (SOLA, 2006).
Outra oportunidade reside na aquisição e utilização de instrumentos de medição, tais
como analisadores de energia, equipamentos de medição de consumo, detectores de
vazamentos, analisadores de gases, analisadores de vibração, câmeras termográficas dentre
outros. Em equipes de auditoria interna para identificação de oportunidades em eficiência
energética, a utilização de equipamentos e recursos humanos capacitados é fundamental. A
inspeção visual na avaliação de motores não é suficiente para identificar possíveis pontos de
avaria e ineficiência, e a análise da qualidade de energia necessita de instrumentos de medição
adequados. Para SOLA (2006), o uso de equipamentos de medição mais complexos necessita
de um maior aprimoramento dos recursos humanos, o que nem sempre ocorre nas empresas.
Segundo SAMED et al. (2011), resultados podem ser obtidos por investimentos em
capacitação, orientação e conscientização dos colaboradores com foco em eficiência
energética, além de práticas periódicas de manutenção em todos os setores da empresa com
foco em energia.
O enquadramento tarifário dado pelo estudo e adequação da forma de contratação da
energia gera mais impacto econômico do que de redução de consumo, porém demonstra a
preocupação no uso racional do recurso energético. As análises das contas de energia
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permitem perceber possíveis adequações na forma da contratação de energia e compreender
elementos como variação de custo em função do horário ou época do ano, limites de
contratação e demanda, tornando mais fácil a percepção do potencial de mudança em
processos ou de adequações no modelo de contratação, minimizando o custo da energia
adquirida (CARVALHO, 2006; HADDAD et al., 2012).
No Brasil, a classificação das unidades consumidoras é realizada em dois grupos
tarifários, conhecidos por grupo A e grupo B, cuja principal distinção está na tensão entregue.
O grupo B é dedicado a consumidores com tensão contratada inferior a 2,3kV, geralmente
residências, comércio, pequenas oficinas, edifícios residenciais, prédios públicos e iluminação
pública. Na sua maioria são atendidos em tensões de 127V ou 220V (ANEEL, 2010a).
O grupo A concentra a maioria das indústrias, e possui estrutura tarifária com
diferentes modalidades de contratação, separadas em convencional, horo-sazonal verde e
horo-sazonal azul. Na modalidade convencional, a conta de energia envolve o consumo
medido, adicionado ao custo de demanda contratada. De maneira simples, a demanda
contratada é o valor cobrado pela concessionária de energia pela disponibilidade do sistema
de distribuição com garantia de fornecimento para a potência contratada. Em caso de
demanda superior à contratada, a concessionária realiza a cobrança da tarifa de ultrapassagem
de demanda, com valores até três vezes mais altos do que a tarifa de demanda (ANEEL,
2010b), elevando significativamente o valor da conta de energia elétrica.
As modalidades tarifárias horo-sazonais verde e azul se caracterizam pela cobrança de
tarifas de consumo em horários distintos, conhecidos por horários de ponta e horários fora de
ponta. A tarifa de energia também sofre influência para os meses do ano, separados em
período seco e período úmido. No período de maio a novembro, também conhecido como
período seco, as tarifas de energia aplicadas tendem a ser maiores. As modalidades horosazonais também realizam tarifação da energia consumida além da demanda contratada, com
valores significativamente mais elevados. Outro tipo de custo envolvido na conta de energia
elétrica do grupo A é dado pela energia reativa medida. (ANEEL, 2010a).
As oportunidades se apresentam na forma de enquadramento tarifário, buscando a
contratação que melhor atenda as necessidades da empresa (ROCHA; MONTEIRO, 2005),
além de revelar relações entre hábitos de consumo de energia elétrica, úteis ao se estabelecer
rotinas de combate ao desperdício (GUEDES, 2011). A adequação aos processos também é
importante, procurando minimizar o consumo principalmente nos horários de ponta
(TASSINI, 2012).
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3.3 Dimensões de análise
A ferramenta de pré-diagnóstico energético aqui proposta se utiliza da percepção de
um ou mais representantes da empresa, que também faz o papel de usuário da ferramenta, e
por meio de questões dirigidas, é realizada a identificação dos potenciais pontos de melhoria
para aumento da eficiência energética (FIGURA 3.17). Neste trabalho, o termo dimensão de
análise é utilizado para identificar diferentes perspectivas de análise de oportunidades de
melhoria para os fatores de eficiência.

FIGURA 3.17: Identificação da dimensão de análise na realidade energética da indústria
Para cada fator, observam-se os elementos relevantes, e analogamente ao exercício
proposto para identificação dos fatores realizados no início deste capítulo, identificaram-se os
principais pontos de vista que devem ser observados para prospecção de oportunidades. A
estruturação foi realizada por meio de mapas cognitivos.
A seguir são descritas as dimensões de análise como subitens dos fatores de eficiência
energética identificados e aprofundados a partir da aquisição de conhecimento realizada
previamente neste capítulo.
Cada dimensão de análise possui um código que o relaciona às questões da ferramenta.
Há também uma descrição das oportunidades ou características que são esperadas para o item.
Para cada fator analisado, foram identificadas as seguintes dimensões de análise:

Fator ILUMINAÇÃO


IL1: Iluminação eficiente. Não há grandes oportunidades de conservação de energia
em iluminação.
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IL2: Iluminação natural. Identificação de oportunidades de conservação energética
pelo melhor aproveitamento da iluminação natural.



IL3: Controle da iluminação. Oportunidades na mudança ou instalação de sistemas de
controle da iluminação, sejam manuais ou automatizados.



IL4: Ambiente. Oportunidades de melhoria pela modificação nas características físicas
do prédio, disposição das luminárias e atualização de projeto luminotécnico.



IL5: Obsolescência tecnológica. Identificação de oportunidades de aumento na
eficiência energética pela substituição de luminárias, lâmpadas ou reatores.



IL6: Manutenção. Oportunidade na implantação, intensificação ou modificação das
práticas de manutenção, tais como substituição de lâmpadas velhas, limpeza de
refletores e lentes, limpeza de janelas e aberturas dentre outros.

Fator ELETROMOTRIZ


EM1: Uso eficiente de motores elétricos. Não foram identificadas oportunidades de
conservação de energia em motores elétricos.



EM2: Dimensionamento. Oportunidades no redimensionamento de motores e cargas.



EM3: Obsolescência. Oportunidades pela atualização tecnológica dos motores pouco
eficientes.



EM4:Partida e controle. Oportunidades na substituição ou implantação de um sistema
de controle de velocidade e de partida de motores elétricos.



EM5: Transmissão mecânica. Oportunidades na redução de energia perdida na forma
de vibração ou aquecimento em acoplamentos, redutores, polias e correias.



EM6: Manutenção. Oportunidades na implantação, intensificação ou modificação das
práticas de manutenção.



EM7: Bombeamento. Oportunidades na aplicação de técnicas de bombeamento mais
eficientes.



EM8: Ventilação. Oportunidades na aplicação de técnicas de controle em sistemas de
ventilação e exaustão.

Fator AR COMPRIMIDO


AR1: Eficiente. Não foram identificadas oportunidades de conservação de energia nos
sistemas de ar comprimido.



AR2: Vazamentos e manutenção. Oportunidades de conservação pela identificação e
conserto de vazamentos e práticas de manutenção adequadas.
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AR3: Dimensionamento. Oportunidades de conservação energética por meio do
redimensionamento de compressores, acumuladores, mangueiras e tubos, válvulas e
atuadores pneumáticos.



AR4: Tecnologia e uso inadequado. Oportunidades de aumento na eficiência
energética por meio da substituição da tecnologia de compressão, nas características
da instalação dos sistemas ou pela forma de utilização do ar comprimido.



AR5: Controle. Oportunidades na redução de energia perdida por meio da implantação
ou reconfiguração dos sistemas de controle nas unidades compressoras, secadores e
purgadores eletrônicos.

Fator TRANSMISSÃO E CONDICIONAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA


TC1: Instalações elétricas eficientes.

Não foram identificadas oportunidades de

conservação de energia nos sistemas de distribuição, condicionamento e controle de
energia elétrica.


TC2: Instalações elétricas obsoletas e assimetria de fases. Oportunidades

de

conservação pela identificação, substituição e reparo de componentes obsoletos e
desgastados nas instalações elétricas, e reconfiguração das cargas em sistemas
polifásicos desbalanceados.


TC3: Transformadores. Oportunidades de conservação energética por meio do
redimensionamento, substituição, remoção ou reposicionamento de transformadores.



TC4: Energia reativa. Oportunidades de aumento na eficiência energética e na redução
de custos com energia por meio da implantação ou redimensionamento de bancos de
capacitores para redução do componente reativo nas instalações elétricas da empresa.



TC5: Qualidade da energia. Oportunidades no aumento da eficiência energética pela
redução dos elementos indesejáveis que influenciam na qualidade da energia elétrica,
tais como ruídos, afundamentos de tensão e interrupções por excesso de corrente
elétrica.

Fator SISTEMAS TÉRMICOS


TR1: Processos térmicos eficientes. Não

foram

identificadas

oportunidades

de

conservação de energia em sistemas térmicos.


TR2: Queimadores, caldeiras e fornos. A empresa utiliza processos de aquecimento
intensivo, e são identificadas oportunidades de melhoria na adequação, regulagem e
uso destes sistemas.
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TR3: Máquinas térmicas. Oportunidades de conservação energética aplicada a
equipamentos que produzem força motriz a partir de processos térmicos, como
motores a combustão ou turbinas a gás.



TR4: Climatização e refrigeração.

Oportunidades de aumento na eficiência energética

em sistemas empregados na redução da temperatura de fluídos ou de ambientes.

Fator FONTES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS


EA1: Eficiente. Não foram identificadas oportunidades de aumento da eficiência
energética ou redução de custos a partir do uso de formas alternativas de energia.



EA2: Cogeração, geração combinada de calor e força. Oportunidades de aumento da
eficiência energética ou redução de custos com aquisição de energia a partir de
estratégias de geração combinada de calor e força ou de cogeração.



EA3: Recuperação de energia. Oportunidades de redução no consumo energético pela
recuperação de energia ou calor.



EA4: Fontes alternativas. Oportunidades para diminuição nos gastos com energia a
partir da mudança na matriz energética.

Fator AUTOMAÇÃO E CONTROLE


SC1: Eficiente. Não foram identificadas oportunidades de aumento da eficiência
energética em processos de automação e controle.



SC2: Robôs e Máquinas ferramenta. A empresa apresenta oportunidades em aumento
na eficiência energética por meio da alteração de parâmetros de funcionamento em
máquinas ferramenta, principalmente máquinas controladas por comando numérico
computadorizado (CNC), ou ainda na implantação ou melhoria de processos
robotizados.



SC3: Controle de processos. Há oportunidades de aumento na eficiência energética a
partir da implantação, substituição ou alteração de estratégias de controle
automatizado, como controladores de temperatura, velocidade, pressão etc.

Fator GESTÃO


GE1: Eficiente. Não foram identificadas oportunidades de aumento da eficiência
energética relacionadas aos processos de gestão da empresa.



GE2: Produtos. São identificadas oportunidades para redução no consumo energético a
partir da modificação dos produtos produzidos pela empresa.
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GE3: Processos. Observam-se oportunidades para aumento na eficiência energética
relacionados

ao

gerenciamento

da

produção,

como

layout

produtivo

e

dimensionamento dos lotes produzidos.


GE4: Conscientização e educação. Observam-se oportunidades para redução no
consumo de energia a partir da conscientização e capacitação dos colaboradores da
empresa.



GE5: Enquadramento tarifário. Há oportunidades na redução do custo da energia
elétrica por meio de readequações na forma de contratação e compra da energia.
Ao término da estruturação, foram identificadas, dentro dos oito fatores, um total de

40 diferentes dimensões de análise.

3.4 Proposição do mecanismo de autoavaliação
Para que a ferramenta de pré-diagnóstico possa ser aplicada como um mecanismo de
autoavaliação, faz-se necessária a utilização de um método de prospecção dos sinais que
podem relacionar a realidade atual da empresa com oportunidades em diferentes dimensões de
análise anteriormente discutidas.
Devido à característica autodiagnostica e à incerteza sobre o nível de conhecimento
técnico e sistêmico do respondente, propõe-se que a estratégia para a identificação destes
sinais contemple os seguintes requisitos:


Permitir a autossuficiência do usuário, sem necessitar de um entrevistador.



Ser de fácil resposta, com perguntas breves.



Utilizar perguntas com linguagem clara e simples.



Aceitar respostas objetivas, minimizando as chances de respostas erradas por
meio do aumento no contraste entre as alternativas de resposta.

Desta forma, optou-se pelo uso de questões de característica dicotômica, reduzindo-se
as alternativas de resposta para SIM e NÃO. Questões dicotômicas são questões que
apresentam duas possíveis respostas antagônicas, de característica objetiva, de fácil aplicação
e com baixa possibilidade de erro (HORA; TORRES; ARICA, 2010), o que pode ser visto
como uma forma de minimizar as chances de respostas diferentes dadas por dois respondentes
diferentes em análise a uma mesma realidade.
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3.4.1 Formato do conjunto de questões
Analisando-se os dados necessários para cada questão dicotômica que deve ser criada
para a ferramenta proposta neste trabalho, observam-se os seguintes elementos:
Texto: Um dos elementos essenciais à questão é o enunciado, pois este a define. Não
há um limite físico para o tamanho do texto.
IFR (Índice de facilidade da resposta). É um campo numérico atribuído a cada
questão, onde os especialistas quantificam a facilidade estimada da questão. Para o valor deste
índice de maneira menos subjetiva, estabeleceu-se a utilização de uma escala enumerada com
quatro níveis:
1) Difícil. Exige informações que só podem ser obtidas com o uso de instrumentos de
medição ou interpretação por profissionais capacitados, sendo que desta forma,
muitos usuários da ferramenta poderão encontrar dificuldades na interpretação da
questão ou obtenção da resposta.
2) Moderada. Exige algum conhecimento técnico específico, e o respondente pode
despender algum esforço para compilação de informações antes de responder, ou
ter que realizar algum aprofundamento ou interpretação técnica.
3) Questão fácil. Questões que podem ser obtidas, mas podem exigir um mínimo de
conhecimento técnico, principalmente quanto à nomenclatura e termos técnicos
mais usuais. Também pode exigir que o respondente possua acesso a dados
históricos ou informações sobre o processo, mas que podem ser obtidas com pouco
esforço.
4) Questão muito fácil. A resposta não exige esforços, e na maioria dos casos é obtida
por uma breve observação dos processos da empresa, não necessitando
conhecimentos técnicos aprofundados e nem medições complexas.

Identificador de oportunidade de melhoria (IOM): A identificação das oportunidades
de melhoria em eficiência energética nas dimensões de análise previamente descritas é dada
pelas respostas do usuário às questões dicotômicas. Com o intuito de identificar e quantificar
estas oportunidades, estabeleceu-se uma pontuação, atribuída a cada dimensão de análise, em
função das possíveis respostas que o usuário dará a cada questão. Desta forma, o IOM define
quantos pontos a dimensão de análise irá receber em função de cada possível resposta de cada
questão. Na percepção dos especialistas, o IOM pode ser maior ou menor, dependendo da
questão e dimensão de análise correlacionada (FIGURA 3.18). Os possíveis valores atribuídos
pelos especialistas a cada IOM respeita a seguinte escala:

92

0) A resposta a esta questão não identifica nenhuma oportunidade de melhoria para a
dimensão de análise relacionada.
1) A resposta dada pelo usuário identifica que há leves indícios de oportunidades,
como por exemplo, a presença de uma tecnologia, característica ou comportamento
na empresa analisada que possam apontar para uma potencial oportunidade.
2) Relacionamento fraco. Há alguns sinais isolados que indicam oportunidades de
melhoria para a dimensão de análise, porém estes sinais não são muito fortes, e
dependendo de outras características que podem ser apontados por outras
respostas, podem não ser significativos.
3) Relacionamento moderado. A resposta indica que há chances de oportunidades de
melhoria para a dimensão de análise analisada.
4) Relacionamento forte. A resposta indica que há uma grande probabilidade de
identificação de boas oportunidades de melhoria relativas a dimensão de análise
analisada.
5) Relacionamento muito forte. A resposta é suficiente para apontar, com grande
robustez, a presença de oportunidades de melhoria significativas para a dimensão
de análise relacionada.

FIGURA 3.18: Representação gráfica dos componentes de uma questão da ferramenta
Cabe salientar que os valores atribuídos a cada IOM são definidos pelos especialistas,
sendo este indicador, bem como o IFR, transparentes ao usuário da ferramenta. O IOM é de
grande importância, pois transporta a percepção dos especialistas para a ferramenta, uma vez
que associa a resposta dada pelo usuário com a identificação de oportunidades em cada
dimensão de análise.
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3.4.2 Elaboração das questões
Sob a óptica da geração de questões como alternativas que serão posteriormente
classificadas, a preocupação reside em gerá-las de uma maneira eficiente, maximizando o
aproveitamento do tempo disponibilizado pelos especialistas. Como ferramenta para a criação
das questões, optou-se pelo VFB – “Value-Focused Brainstorming” (KEENEY, 2012), que
foi aplicado em um grupo de quatro especialistas.
Como visto no Capítulo 2, o VFB é aplicado em quatro etapas, descritas a seguir:

1)

Estabelecer o problema: A realidade da empresa analisada pode ou não

compreender oportunidades de melhoria para as dimensões de análise anteriormente criadas.
O problema está em identificar os sinais destas potenciais oportunidades utilizando o ponto de
vista e a percepção da realidade do próprio usuário da ferramenta. O futuro respondente das
questões elaboradas pode não possuir conhecimento técnico aprofundado. Questões que forem
mal interpretadas podem gerar respostas erradas, distorcendo o resultado da ferramenta.
2) Identificar os objetivos da solução do problema: Junto à equipe de especialistas,
foram definidos os seguintes objetivos:


Gerar questões que sejam possíveis de responder, cujas respostas possam ser
dicotômicas (SIM/NÃO).



Questões ambíguas ou de sentido dúbio devem ser evitadas.



Cada questão deve ser construída com o intuito de prospectar sinais de
oportunidades em uma ou mais dimensões de análise.



Devem-se considerar as possíveis variações na percepção do usuário.



Preferir termos fáceis, ou termos técnicos mais conhecidos.



Analogias podem auxiliar, deixando as questões elaboradas mais claras.



O respondente poderá ser qualquer representante da empresa.

3)

Geração individual de alternativas: Na etapa de geração individual, cada fator é

analisado individualmente para a geração das alternativas. Para cada fator analisado
individualmente, e em função das dimensões de análise deste fator, cada especialista é
sensibilizado a gerar questões dicotômicas diagnósticas.
individualmente, busca-se

Com cada fator analisado

evitar que o especialista gere questões privilegiando um

determinado fator devido a afinidade com o tema, como sugerido por Keeney (2012) na
descrição do método.
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4)

Geração em grupo de alternativas: A geração em grupo utiliza as alternativas

geradas individualmente, mescladas e avaliadas uma a uma pelo grupo, além de novas
alternativas geradas no grupo. Cada questão gerada é submetida a uma avaliação pelo grupo
de especialistas, recebendo as pontuações para o IF e o IOM para cada dimensão de análise.
Com o objetivo de facilitar a organização e posterior análise das questões geradas,
estas foram dispostas em uma planilha como demonstrado na FIGURA 3.19.

FIGURA 3.19: Planilha de questões dicotômicas geradas
Uma vez que uma questão pode estar relacionada a mais de uma dimensão de análise,
e que algumas questões podem estar relacionadas a mais dimensões de análise do que outras
do que outras, define-se um indicador de abrangência (Abr). Julga-se interessante medir esta
característica, uma vez que questões mais abrangentes podem fornecer um panorama inicial
de maneira mais rápida. Uma questão mais abrangente é a que possui suas alternativas de
respostas úteis para identificação de mais oportunidades de melhoria em diferentes dimensões
de análise. Desta forma, calcula-se o indicador de abrangência de uma questão pela contagem
de IOM diferentes de zero. O número mínimo para este indicador em uma questão válida é 1,
e o máximo é o dobro da quantidade de dimensões de análise disponíveis.
Outro indicador calculado é o índice de profundidade da questão (Prf). Neste trabalho,
o conceito de profundidade de uma questão está diretamente relacionado à maior pontuação
possível para um IOM que uma resposta pode fornecer.
No processo de geração de questões para a ferramenta, foram produzidas 299
questões. A FIGURA 3.20 apresenta a distribuição das questões elaboradas agrupadas por
fator. Cada barra do gráfico é também subdividida apresentando a proporção de questões e
sua pontuação máxima para o IOM.
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FIGURA 3.20: Proporção dos níveis de profundidade das questões elaboradas para cada fator

FIGURA 3.21: Distribuição das questões dicotômicas quanto ao IFR
Quanto ao nível de facilidade de resposta, na avaliação dos especialistas, a grande
maioria das questões geradas foi considerada fácil ou muito fácil de responder (FIGURA
3.21). Aproximadamente metade das questões geradas possui um ou mais IOM não nulos
associados a um único fator, e um terço das questões são relacionadas a dois fatores
(FIGURA 3.22).

FIGURA 3.22: Distribuição das questões pela quantidade de fatores monitorados
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3.4.3 Classificação das questões
Mesmo com grande parte das questões consideradas fáceis pelos especialistas,
responder a todas as questões pode se tornar um trabalho cansativo para o respondente. A
solução proposta é a fragmentação da aplicação da ferramenta em três etapas:
Etapa 1: O usuário responde um conjunto de questões fáceis e abrangentes. Ao
término das respostas, o usuário recebe o resultado da avaliação.
Etapa 2: O usuário responde um conjunto de questões selecionadas e mais
aprofundadas. A cada questão respondida, o usuário recebe uma atualização no resultado da
avaliação.
Etapa 3: O usuário responde a todas as questões restantes que continuarão ajustando o
resultado da avaliação.
Para realizar a classificação das questões que serão utilizadas em cada etapa,
nominaram-se três categorias de questões, com os seguintes requisitos:


Questões de reconhecimento: São questões fáceis e abrangentes, com o
objetivo de identificar a percepção do usuário de maneira mais ampla, rápida e
minimizando o número de questões. É importante que o número de questões de
reconhecimento seja suficiente para que todos os fatores sejam cobertos.



Questões de robustez: São questões mais aprofundadas, que permitem uma
identificação mais sólida da existência de oportunidades de melhoria. O
importante, neste caso, é que todos os fatores sejam cobertos até o maior grau
de profundidade possível.



Questões de refinamento: São as demais questões, e podem ser úteis para
complementar ou ajustar o grau de identificação de uma determinada dimensão
de análise.

A proposição de divisão das questões em três categorias inicialmente caracteriza uma
problemática de classificação. Contudo, observando-se os requisitos das categorias propostas,
percebe-se que estes são definidos não só pelas características individuais das questões, mas
também pela característica do próprio subconjunto gerado. O requisito que determina a
quantidade de questões mínimas com determinadas características não pode ser atendido
diretamente pela metodologia AHP aplicada à classificação.
Desta forma, propõe-se o uso do método AHP para gerar a ordenação das alternativas
segundo as características desejadas para as questões da primeira categoria. Com as
alternativas dispostas em ordem decrescente de pontuação, estabelece-se um ponto de corte de
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maneira a selecionar as primeiras questões para que atendam ao requisito de suficiência,
definindo assim o subconjunto de alternativas pertencentes à categoria de questões de
reconhecimento.
Em um segundo momento, com as alternativas dadas pelas questões não pertencentes
à categoria já criada, aplica-se novamente o método AHP para nova ordenação, porém com os
pesos ajustados para atender os requisitos da categoria de questões de aprofundamento. Com
as alternativas ordenadas em ordem decrescente, estabelece-se o ponto de corte de maneira a
satisfazer a condição de suficiência para as questões da categoria de aprofundamento. Por fim,
as questões ainda não classificadas são agrupadas na categoria de ajuste fino, respeitando a
ordem decrescente de pontuação obtida na última ordenação.
A aplicação do AHP como método de ordenação readaptado à classificação em duas
etapas é dado pelos seguintes passos:
1) Definição dos critérios e suas escalas (passo 1 do AHP);
2) Definição do grupo de alternativas que serão avaliadas e das classes;
3) Definição dos pesos dos critérios para a Classe n (iniciando com n = 1);
4) Ordenação das alternativas pelo método de ordenação AHP (passos 2 e 3 do AHP);
5) Estabelecer o ponto de corte, onde o conjunto das primeiras alternativas avaliadas
mostra-se suficiente;
6) Separação do grupo de alternativas acima do ponto de corte, identificando-as como
elementos da Classe n;
7) Eliminar, do grupo de alternativas que serão avaliadas, as já classificadas;
8) Repetir os passos 3 a 7 para as demais classes desejadas;
9) Juntar os elementos ainda não classificados em uma classe de alternativas
restantes.

Passo 1: Definição dos critérios e suas escalas.
Os critérios para a classificação em todos os grupos serão a profundidade da questão, a
abrangência e a facilidade de resposta, e os indicadores que podem ser utilizados, já
discutidos anteriormente, são apresentados com as respectivas escalas:
prf - profundidade (escala 0 a 5)
abr - abrangência (escala 1 a 16)
IFR - facilidade (escala 1 a 4)
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Para evitar a comparação entre os critérios com diferentes escalas, a normalização dos
três critérios foi aplicada para que estes possuam pontuações variando entre 0 e 1, sendo 0 o
menor valor admitido pelo critério na população de questões geradas, e 1 o maior valor.

Passo 2: Definição do grupo de alternativas que serão avaliadas
As alternativas a serem avaliadas serão as questões dicotômicas elaboradas e avaliadas
pelos especialistas. Deseja-se distribuí-las em 3 classes, descritas na TABELA 3-6:
TABELA 3-6: Perfis delimitadores de classe
CLASSES

Limite de corte
Suficiente para cobrir todas as dimensões de análise com

Questões de
reconhecimento

questões

com

grau

de

facilidade

superior

a

3.

Preferencialmente poucas questões, que consigam cobrir
cada fator com, no mínimo, duas questões com profundidade
igual ou superior a 3.
Suficiente para que haja, no mínimo, 4 questões cobrindo

Questões de

cada fator com grau de profundidade igual ou superior a 3,

aprofundamento

priorizando questões mais aprofundadas. Deve-se priorizar a
facilidade à abrangência.

Questões de ajuste fino

Demais questões

Passo 3: Definição do peso dos critérios para a classe de questões abrangentes.
Para esta classe, o critério de facilidade deve ter mais importância, seguido da
abrangência e da profundidade.
Utilizando o procedimento de comparação de pares para definição da matriz de
julgamento e cálculo do vetor prioridade AHP (TABELA 3-7):
TABELA 3-7: Matriz de julgamento e vetor prioridade para a classe 1

Passo 4 e 5: Ordenação e ponto de corte
O ponto de corte é a demarcação na lista a partir da qual pode ser afirmado que todos
os fatores foram associados à, no mínimo, duas questões.
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O conjunto de alternativas original apresenta 299 itens, numerados sequencialmente.
Antes da ordenação, somente partir da 136° questão é possível se afirmar que todos os fatores
foram analisados por um mínimo de duas questões (FIGURA 3.23).

FIGURA 3.23: Classificação das questões de reconhecimento
Após a classificação, obteve-se 18 questões suficientes que atendiam aos requisitos.
Passos 6 e 7: Recompor o conjunto de questões. Restaram 281 questões para serem avaliadas.
Passo 8: Repetição dos passos 3 a 7 para composição da classe de questões de
aprofundamento.

Definição do peso dos critérios para a classe de questões de aprofundamento: para esta
classe, o critério de profundidade deve ter mais importância, seguido da facilidade de resposta
e da abrangência. Utilizando o procedimento de comparação de pares para definição da matriz
de julgamento e do vetor prioridade AHP (TABELA 3-8):
TABELA 3-8: Matriz de julgamento e vetor prioridade para a classe 2

Ordenação e ponto de corte : Para esta classificação, o ponto de corte é ajustado para
a demarcação na lista a partir da qual pode ser afirmado que todos os fatores foram associados
à, no mínimo, quatro questões. Após a reordenação das questões e a separação pelo ponto de
corte, obtiveram-se 82 questões classificadas para a classe das questões de aprofundamento.
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Passo 9: Por eliminação, as 182 questões restantes integram o grupo das questões de ajuste
fino.
Após a aplicação do método de ordenação AHP adaptado, chega-se aos resultados
expostos na TABELA 3-9.
TABELA 3-9: Resultados da classificação das questões

CLASSES
Questões de
reconhecimento
Questões de
aprofundamento
Questões de ajuste fino

Média do

Média do

Média do

indicador de

indicador de

indicador de

facilidade

profundidade

abrangência

18

4

5,44

6,28

82

3,67

5,63

3,11

199

3,10

3,87

3,31

Número de
questões

3.4.4 Mecanismo de resposta ao usuário
Uma vez que foram estabelecidas as dimensões de análise que projetam as possíveis
situações onde podem ser observadas oportunidades de melhoria em eficiência energética, e
as questões que buscam evidenciar, na percepção do usuário da ferramenta, a similaridade das
dimensões de análise com a realidade da empresa analisada, propõe-se a execução ilustrada na
FIGURA 3.24:
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FIGURA 3.24: Algoritmo de funcionamento do mecanismo de avaliação da ferramenta

O mecanismo de autoavaliação escolhido para diagnosticar a realidade da empresa e
sua relação com as potenciais oportunidades de melhoria nas diferentes dimensões de análise
é fundamentalmente composto por questões realizadas ao usuário, que deve ser alguém com
acesso à informações sobre a empresa avaliada. Para cada questão respondida, um nível de
identificação é atribuído para o cruzamento da informação fornecida pelo usuário e as
dimensões de análise.
O algoritmo de avaliação proposto para as questões respondidas é o seguinte:
1) Atribuir a pontuação para cada dimensão de análise. A pontuação é dada pelo
quociente da soma de todos os IOM identificados nas questões respondidas pela
pontuação máxima que a respectiva dimensão de análise poderia receber, novamente
considerando somente as questões respondidas.
2) Ordenar as oportunidades identificadas nas diferentes dimensões de análise em forma
decrescente de pontuação.
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4 Aplicação da ferramenta
A validação da ferramenta foi realizada com levantamento de respostas em uma
empresa, e aplicada na forma de um questionário sequencial. O respondente foi instruído a
responder todas as questões, pulando eventuais questões dúbias ou cuja resposta for
considerada difícil. O resultado gerado foi avaliado em cinco pontos de análise durante o
preenchimento dos resultados, com o intuito de verificar o resultado gerado pelas três
categorias de questões propostas. A empresa avaliada e suas características energéticas são
conhecidas pelos especialistas, que avaliaram o resultado gerado pela ferramenta e sua
consistência em relação ao cenário real da empresa analisada.

4.1 Variação da pontuação para as dimensões de análise
Como uma das características da ferramenta proposta é dada pela capacidade de gerar
resultados parciais a partir do momento em que todas as questões da categoria de
reconhecimento forem respondidas, faz-se importante uma observação dos resultados em
diferentes pontos ocorridos em tempo de execução.
Com o intuito de avaliar a estabilidade das informações geradas pela ferramenta em
função das questões respondidas, realizou-se a observação da pontuação gerada para as
diferentes dimensões de análise em 5 momentos (T1 a T5), dados por:
T1) Somente respostas das questões de reconhecimento.
T2) Todas as respostas das questões de reconhecimento, e 50% das questões de
aprofundamento respondidas.
T3) Todas questões de reconhecimento e de aprofundamento foram respondidas.
T4) Todas questões de reconhecimento e de aprofundamento, e 50% das questões de
ajuste fino respondidas.
T5) Todas as questões disponíveis respondidas.

Os resultados obtidos, para cada etapa, são descritos na TABELA 4-1.
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TABELA 4-1: Pontuações obtidas pelo uso da ferramenta
IL1
IL2
IL3
IL4
IL5
IL6
EM1
EM2
EM3
EM4
EM5
EM6
EM7
EM8
AR1
AR2
AR3
AR4
AR5

T1
T2
T3
44% 35% 30%
33% 80% 73%
50% 65% 67%
50% 60% 63%
63% 64% 75%
27% 53% 66%
100%
8%
9%
75% 89% 92%
67% 88% 93%
43% 80% 64%
100% 100% 100%
60% 75% 85%
20% 38% 44%
25% 45% 60%
0% 13% 10%
60% 89% 92%
100% 63% 63%
0%
0% 54%
100% 69% 76%

T4
39%
84%
65%
52%
64%
57%
10%
80%
83%
63%
43%
68%
39%
71%
10%
86%
84%
53%
80%

T5
43%
84%
61%
52%
62%
61%
9%
68%
86%
67%
53%
55%
48%
62%
10%
78%
77%
61%
70%

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TR1
TR2
TR3
TR4
SC1
SC2
SC3
EA1
EA2
EA3
EA4
GE1
GE2
GE3
GE4
GE5

T1
100%
40%
0%
0%
0%
50%
11%
50%
40%
0%
0%
45%
0%
0%
0%
23%
0%
33%
20%
100%
0%

T2
25%
50%
0%
63%
33%
20%
19%
50%
50%
0%
86%
53%
0%
0%
17%
32%
30%
25%
74%
83%
60%

T3
33%
50%
25%
56%
39%
33%
14%
35%
63%
60%
68%
47%
20%
15%
27%
33%
24%
50%
56%
85%
73%

T4
47%
63%
29%
44%
37%
40%
11%
19%
62%
56%
67%
38%
18%
12%
23%
29%
26%
38%
48%
78%
59%

T5
42%
66%
44%
47%
51%
34%
11%
17%
57%
48%
69%
38%
16%
10%
19%
26%
24%
33%
48%
71%
57%

Com o objetivo de facilitar a análise dos pontos obtidos durante a utilização da
ferramenta, seguem os gráficos da pontuação obtida por dimensão de análise, agrupadas por
fator de afinidade.

FIGURA 4.1: Gráfico de pontuação para o fator iluminação

FIGURA 4.2: Gráfico de pontuação para o fator motores elétricos
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FIGURA 4.3: Gráfico de pontuação para o fator ar comprimido

FIGURA 4.4: Gráfico de pontuação para o fator energia elétrica

FIGURA 4.5: Gráfico de pontuação para o fator controle e automação

FIGURA 4.6: Gráfico de pontuação para o fator sistemas térmicos

105

FIGURA 4.7: Gráfico de pontuação para o fator gestão

FIGURA 4.8: Gráfico de pontuação para o fator energias alternativas

Com base na análise dos gráficos, percebe-se que algumas oportunidades observadas
nas 40 dimensões de análise apresentaram grande variação de pontuação entre os tempos T1 e
T3, e esta variação é menos percebida entre T3 e T5. As questões respondidas entre T3 e T5
compreendem todas as questões de ajuste fino, enquanto que as questões compreendidas entre
T1 e T3 compreendem todas as questões de aprofundamento. Ainda considerando o
comportamento da pontuação entre T1 e T3, 7 dimensões de análise demonstraram variações
superiores a 25%. As pontuações obtidas entre T3 e T5, por sua vez, não ofereceram
variações muito elevadas para a maioria das dimensões de análise.
Observando-se as seis dimensões de análise mais bem pontuadas, cujas pontuações
foram superiores a 70%, observam-se as seguintes oportunidades de melhoria:


EM3: Obsolescência tecnologia em motores elétricos. Oportunidade de melhoria pela
substituição de tecnologias utilizadas em sistemas eletromotrizes.



IL2: Iluminação natural. Oportunidade de melhoria pelo melhor aproveitamento da
iluminação natural.
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AR2: Vazamentos e manutenção em sistemas de ar comprimido. Oportunidades de
melhoria na correção de vazamentos e na aplicação de práticas de manutenção
adequada em sistemas pneumáticos.



AR3: Dimensionamento de sistemas de ar comprimido. Oportunidades de melhoria
pelo redimensionamento nos elementos pneumáticos.



GE4: Conscientização e educação. Oportunidades de melhoria na capacitação dos
colaboradores e na disseminação de práticas de conservação energética.



AR5: Controle de sistemas pneumáticos. Oportunidades de melhoria na implantação
ou reconfiguração de sistemas de controle nas unidades compressoras e de tratamento
de ar comprimido.
Em um gráfico radar (FIGURA 4.9), e com a pontuação agregada por fator, foram

obtidos os seguintes resultados:

FIGURA 4.9: Oportunidades de melhoria detectados por fator

4.2 Avaliação dos resultados pelos especialistas
O resultado obtido pela aplicação piloto da ferramenta foi submetido à avaliação dos
especialistas, que concordaram com as indicações dadas às dimensões de análise mais bem
pontuadas. Para os demais resultados, alguns valores foram discutidos, e nas dimensões de
análise cuja pontuação se manteve inferior a 75%, principalmente as pontuações relacionadas
à iluminação e climatização, na opinião dos especialistas poderiam receber pontuação mais
elevada.
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5 Conclusão
Neste capítulo concentram-se os relatos conclusivos sobre a construção da ferramenta
de autoavaliação de eficiência energética proposta neste trabalho. Também são apresentadas
considerações sobre o uso dos métodos aplicados no constructo da ferramenta, e
recomendações para futuros trabalhos.
Devido ao aumento nos custos da energia para a indústria, cresce cada vez mais a
importância de posicionamentos proativos que busquem a identificação e implantação de
soluções para conservação energética. No setor de manufatura metalmecânica, oportunidades
podem ser observadas principalmente aos olhos de especialistas em eficiência, e evidenciadas
na utilização de técnicas diagnósticas, equipamentos e comparações. A autossuficiência de
uma empresa na identificação de oportunidades pode ser assistida em métodos ou
ferramentas, apoiando a tomada de decisão com vistas a maior eficiência energética.
Foram identificados e aplicados métodos para construção da ferramenta, iniciando
pela identificação dos fatores relevantes e dimensões de análise da eficiência energética nas
indústrias do setor metalmecânico, elaboração de questões de diagnóstico, a classificação
destas questões e a definição de um algoritmo de aplicação, finalizado na aplicação piloto da
ferramenta e da avaliação dos resultados obtidos.
O primeiro objetivo específico deste trabalho é a identificação de métodos para
construção da ferramenta, que foi atingido pela definição e utilização de métodos para
estruturação do problema por mapas cognitivos, técnicas de brainstorming para elaboração
das questões e métodos de apoio multicritério à decisão para classificação das questões.
Também foram definidos os mecanismos complementares utilizados no constructo da
ferramenta, tais como os passos para o cálculo da pontuação para cada dimensão de análise, e
o algoritmo de execução da ferramenta.
O segundo objetivo específico atingido consiste na identificação dos fatores e
dimensões de análise da eficiência energética nas indústrias do setor metalmecânico. Na etapa
de estruturação do problema e na identificação dos fatores que devem ser analisados pela
ferramenta, foram utilizados mapas cognitivos para extração de informações de materiais
abrangentes. Para cada fator identificado, realizou-se um aprofundamento teórico nas
oportunidades de conservação de energia. Deste aprofundamento teórico, e novamente com o
uso de mapas cognitivos, foram extraídas as dimensões de análise, constituindo perspectivas
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pontuais para a identificação de determinadas oportunidades de melhoria em eficiência
energética.
O terceiro objetivo específico atingido é dado pela elaboração das 299 questões
diagnósticas de características dicotômicas, obtidas pelo método VFB junto aos quatro
especialistas da área de eficiência energética. Além das questões elaboradas, estas foram
classificadas em três grupos de questões para serem aplicadas em diferentes momentos
durante a execução da ferramenta.
O quarto objetivo específico, dado pela aplicação piloto, realizou-se com a aplicação
da ferramenta em uma empresa e avaliação dos resultados obtidos por parte dos especialistas.
Quanto aos métodos utilizados, a teoria sobre mapas cognitivos foi bastante útil,
principalmente na construção e análise dos grafos, fundamentais na estruturação do problema
e na identificação dos fatores da eficiência energética e suas respectivas dimensões de análise.
O VFB, por sua vez, demonstrou ser uma técnica válida para a geração de alternativas,
principalmente quando o espaço de soluções é bastante amplo e há poucas balizas definidas.
O método auxiliou na construção das questões, orientando os especialistas para a direção
correta e minimizando soluções tendenciosas.
A elaboração das questões e a avaliação de cada pergunta elaborada frente aos
indicadores que relacionam as possíveis respostas às dimensões de análise foi bastante
trabalhosa, e o material aprofundado na etapa de aquisição de conhecimento foi bastante
importante para a identificação, na etapa de agregação, dos referidos índices.
A utilização do AHP para realizar a ordenação e classificação das questões é viável
desde que aplicada com auxílio computacional, pois a quantidade de elementos comparados é
muito elevada.
Os resultados obtidos na aplicação piloto da ferramenta foram avaliados pelos
especialistas, e considerados consistentes para a empresa avaliada, com ressalvas a dimensões
de análise que, na opinião dos especialistas, poderiam ser mais bem pontuadas.
Este trabalho apresentou uma proposta para uma ferramenta de autoavaliação
energética aplicável a indústrias do setor metalmecânico. A ferramenta desenvolvida
demonstrou que é possível se transportar a percepção dos especialistas para uma ferramenta
de caráter autodiagnostico, porém demonstra também a necessidade de maiores estudos nos
métodos utilizados para a elaboração das questões.
Entende-se que possam existir melhorias, principalmente no tocante às questões
elaboradas. Um grupo maior de especialistas e um investimento de tempo maior na etapa de
elaboração das questões diagnósticas, principalmente na pontuação dos índices de
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oportunidade de melhoria, tendem a gerar, na percepção do autor, uma resposta mais
consistente.
Recomenda-se um aprofundamento em métodos ou ferramentas utilizadas para
elaboração de questões, principalmente com o objetivo de gerar perguntas que não induzam o
respondente e que sejam de fácil interpretação.
A definição de um método mais robusto de atribuição da pontuação das questões
frente às diferentes dimensões de análise também é vista como uma possibilidade de melhoria
da ferramenta. Além disso, sugere-se a avaliação dos resultados obtidos em estudos de caso
para empresas de diferentes portes e diferentes processos, observando as possíveis diferenças
dos resultados obtidos e dos observados por diagnósticos presenciais aprofundados em
diferentes realidades. Sugere-se também a análise da variação dos resultados gerados pela
ferramenta após ajustes nos julgamentos de importância dos critérios de avaliação das
questões e alterações nos pontos de corte utilizados para definição das categorias das
questões.
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Apêndice A – Lista de questões elaboradas
1.

O teto das áreas de circulação ou postos de trabalho da empresa permitem a construção
de claraboias ou passagens de luz adicionais?

2.

Existem janelas que poderiam permitir utilização da luz natural, porém permanecem
bloqueadas durante o dia?

3.

A empresa opera em turnos diurnos?

4.

Há construções altas ou relevos elevados que diminuem a incidência de luz solar na
empresa?

5.

Os interruptores de controle de iluminação existentes permitem ativar e desativar a
iluminação em pequenas áreas?

6.

Existem sensores de presença conectados à iluminação em áreas de circulação?

7.

Há algum meio de controle automático da iluminação através de temporizadores ou
sensores de luminosidade como fotocélulas?

8.

Há áreas que permanecem desnecessariamente iluminadas por lâmpadas durante o dia?

9.

Percebe-se que a noite, muitos pontos de iluminação permanecem ligados
desnecessariamente?

10.

Há momentos no dia em que a iluminação artificial pode ser desligada ou diminuída
devido à intensidade da luz natural?

11.

As cores das paredes dos ambientes de trabalho são tipicamente claras?

12.

As paredes geralmente são sujas de fuligem ou empoeiradas?

13.

O piso é claro?

14.

Há muitos equipamentos altos, estantes e armários espalhados no ambiente fabril?

15.

Os corredores do ambiente fabril são estreitos e os equipamentos possuem altura
geralmente superior a 2 m?

16.

Há iluminação diferenciada para postos de trabalho que exigem mais luz?

17.

A grande maioria das luminárias está posicionada a mais de 5 m de altura?

18.

Há luminárias ou pontos de iluminação externos que permanecem ligados durante o dia?

19.

São utilizados reatores eletromagnéticos em lâmpadas fluorescentes?

20.

A maior parte das luminárias de lâmpadas fluorescentes instaladas possui mais de 8
anos?

21.

São utilizadas lâmpadas halógenas, incandescentes ou vapor de mercúrio com finalidade
de iluminação de circulação ou postos de trabalho?

22.

São utilizadas lâmpadas LED nas principais luminárias da empresa?

23.

Há utilização de lâmpadas não direcionais (bulbo ou tubulares) em luminárias sem o uso
de refletores aluminizados?

24.

Utilizam-se lâmpadas suspensas sem o uso de luminárias?

25.

As lâmpadas são substituídas somente quando queimam?
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26.

As lâmpadas são substituídas periodicamente, independente de estarem ou não
queimadas?

27.

Há lâmpadas que apresentam escurecimento ou que aparentemente oscilam?

28.

Quando não há luz natural, fica mais difícil identificar as cores dos objetos?

29.

Utilizam-se lâmpadas incandescentes ou halógenas ligadas mais do que 15 minutos por
dia?

30.

Observam-se lâmpadas com diferentes intensidades luminosas em uma mesma
luminária?

31.

São utilizadas lâmpadas fluorescentes tubulares T5?

32.

Faz-se uma ou mais limpezas anuais nos refletores, lâmpadas e lentes das luminárias?

33.

Os processos da empresa geram muita poeira, que permanece em suspensão no ar e se
deposita gradualmente nas paredes e outros objetos?

34.

Ao se substituir as lâmpadas, com frequência se observam problemas de oxidação e
desgaste nos soquetes ou contatos?

35.

Há sensores de presença conectados a lâmpadas fluorescentes?

36.

Quando um motor elétrico queima, busca-se a substituição imediata por um modelo de
potência igual ou superior?

37.

Em alguns equipamentos, os motores utilizados poderiam ser de menor potência?

38.

Há utilização de motores que realizam esforços consideráveis por uma fração do tempo,
porém permanecem em funcionamento por longos períodos de tempo sem realizar
esforços significativos?

39.

Nota-se que alguns motores superaquecem com frequência?

40.

A empresa costuma utilizar motores com variadores de velocidade em seus processos?

41.

Esteiras, alimentadores vibratórios e transportadores de cavaco permanecem ligados
mesmo quando não há transporte considerável de material?

42.

Há motores de 1/4 CV ou mais que são utilizados diariamente e são acionados através
de partida direta ?

43.

Utilizam-se inversores de frequência nos motores que sofrem cargas variáveis nos
processos da empresa?

44.

Há esteiras transportadoras de peças que utilizam motores com controle de velocidade?

45.

Há sistemas de bombeamento de fluídos?

46.

Existem bombas ou ventiladores que utilizam motores de mais de 1CV?

47.

A partida da maioria dos motores dos sistemas de bombeamento é através de chave, relé
ou contatora?

48.

Utilizam-se inversores de frequência para controle de bombas?

49.

Utilizam-se inversores de frequência nos sistemas de ventilação ou exaustão?

50.

A maioria dos sistemas de ventilação existentes na empresa permanece em
funcionamento e com velocidade constante na maior parte do tempo?
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51.

O controle das bombas existentes é realizado manualmente, através de chave
liga/desliga?

52.

A maior parte dos motores elétricos da empresa foi construída antes de 2010?

53.

Mais de 20% dos motores trifásicos da empresa já foram substituídos ou reparados?

54.

Alguns equipamentos conectados à motores elétricos parecem gerar vibrações anormais
ou excessivas?

55.

Acoplamentos elásticos ou correias em alguns motores tem uma durabilidade reduzida e
precisam ser substituídos com frequência?

56.

Utilizam-se correias com perfil trapezoidal para conectar motores à carga?

57.

Utilizam-se motoredutores com motores de 1/4CV ou maior, e sistema de redução do
tipo parafuso sem fim?

58.

Há aplicação de caixas de redução em situações que não exigem torque elevado, sendo
o redutor utilizado unicamente como estratégia de redução de velocidade?

59.

Na necessidade de substituição de um motor, busca-se utilizar outro de mesmas
características e potência?

60.

Ao se substituir um motor que queimou, prioriza-se a utilização de um motor de maior
dimensão que seja compatível?

61.

Há práticas periódicas de limpeza, verificação e lubrificação dos motores elétricos?

62.

A empresa faz uso de práticas de manutenção preventiva ou preditiva aplicada a
motores elétricos?

63.

Na empresa há motores elétricos com mais de 10CV de potência?

64.

Observam-se oscilações na iluminação ou em alguns sistemas motrizes quando alguns
equipamentos são acionados?

65.

Em um mesmo sistema de bombeamento, são utilizadas diferentes diâmetros na
tubulação?

66.

Utilizam-se válvulas de controle de fluxo para restringir a passagem de fluído em
sistemas de bombeamento?

67.

Observa-se muito ruído e vibração da tubulação utilizada nos sistemas de
bombeamento?

68.

Em máquinas ferramenta que utilizam fluído de corte, poderia haver a redução do jorro
de fluído sem comprometer a qualidade da usinagem ou a vida útil da ferramenta?

69.

Os sistemas de ventilação ou exaustão existentes na empresa são ligados somente
quando necessário?

70.

Quando existentes, os filtros dos sistemas de fluídos, exaustão, ar condicionado,
ventilação e compressores de ar são limpos periodicamente, ao menos duas vezes ao
ano?

71.

Sua empresa utiliza torres de resfriamento?

72.

Há ventiladores que ou estão ligados a velocidade máxima, ou estão desligados, sem
utilizar velocidades intermediárias?

73.

Há sistemas de ventilação assistida por motores elétricos no teto?
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74.

Há sistemas de exaustão natural por aberturas no teto para permitir a saída de ar quente?

75.

Quando é necessário se adquirir um novo motor, busca-se comprar o que oferece menor
custo de aquisição?

76.

Há mais de um compressor de ar na empresa?

77.

O motor do compressor de ar permanece ligado durante grande parte do tempo na
velocidade máxima?

78.

Há alguma estratégia que desliga os compressores pneumáticos nos finais de semana,
madrugada ou períodos onde não há atividade na empresa?

79.

Ao percorrer as instalações da empresa, há alguns pontos onde podem ser ouvidos
vazamentos de ar comprimido?

80.

Quando a produção está parada, o compressor de ar comprimido permanece em
funcionamento?

81.

Utiliza-se ar comprimido para funções que poderiam ser exercidas por
elétricos ou mecânicos de menor consumo?

82.

A pressão máxima do sistema de ar comprimido utilizada na empresa é superior a 7,5
bar?

83.

Utilizam-se válvulas reguladoras de pressão nas conexões dos equipamentos que
utilizam ar comprimido?

84.

Os compressores pneumáticos utilizados ligam somente quando a pressão atinge um
nível mínimo, e desligam quando os reservatórios atingem pressão máxima?

85.

Os compressores pneumáticos utilizados variam a velocidade em função da demanda de
ar comprimido?

86.

Há secadores de ar?

87.

Há dutos ou aberturas que permitem que os compressores de ar utilizem ar não
aquecido, limpo e seco?

88.

A sala onde o compressor está instalado possui temperaturas sensivelmente mais
elevadas do que as demais áreas da empresa?

89.

Há sistema de purga eletrônica de umidade?

90.

A tubulação que interliga as válvulas pneumáticas aos atuadores costuma possuir mais
de 1 m de comprimento?

91.

Há atuadores pneumáticos de dupla ação onde poderiam ser empregados atuadores de
simples ação?

92.

Observa-se que os atuadores pneumáticos utilizados nos equipamento, na maioria dos
casos, conseguem atender a aplicação com 3 bar de pressão?

93.

Observa-se a utilização de tubulações pneumáticas de 6 mm ou mais de diâmetro, com
reguladores de fluxo para controlar a velocidade dos movimentos?

94.

Há movimentos pneumáticos que podem ser realizados em cursos menores?

95.

A empresa utiliza ar comprimido de maneira contínua, de forma que sempre há no
mínimo um ponto de consumo durante a produção?

96.

Há mais de um compressor operando na mesma rede pneumática na empresa?

atuadores
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97.

Sempre que se observam ruídos de vazamentos, são realizados reparos?

98.

A empresa possui e utiliza algum equipamento para inspeção da rede pneumática e
detecção de vazamentos?

99.

A empresa realiza frequentes verificações de vazamentos nos sistemas de ar
comprimido?

100. Os compressores da empresa possuem menos de 10 anos de idade?
101. A empresa utiliza compressores reciprocantes a pistões refrigerados a ar?
102. Utilizam-se filtros eficientes (de baixa restrição à passagem de ar) nas entradas de ar dos
compressores?
103. O ambiente onde está instalado o compressor de ar possui poeira, fumaça ou algum tipo
de partícula em suspensão?
104. Utilizam-se jatos de ar comprimido para limpeza da máquina ou secagem de produtos a
cada ciclo de funcionamento do equipamento?
105. Por vezes, há interrupção na energia causada por algum fusível ou disjuntor?
106. Há preocupação na distribuição equalizada das cargas nas instalações trifásicas?
107. Motores elétricos têm apresentado mais problemas ultimamente?
108. Observa-se maior aquecimento em condutores de uma das fases da instalação elétrica do
que nas demais?
109. Há relés, contatoras ou chaves que apresentam problemas de falha nos contatos?
110. Os quadros de comando dos equipamentos possuem menos de 10 anos de idade?
111. Os cabos de transmissão da energia elétrica, em alguns pontos, são transportados no
mesmo eletroduto, estando muito próximos um do outro?
112. Observa-se ruído ou faiscamento em chaves seccionadoras?
113. Dentro dos limites da empresa, são utilizados transformadores de 1kVA ou superiores?
114. Há transformadores que permanecem conectados a rede elétrica mesmo quando o
equipamento a ele conectado não está em uso?
115. Há transformadores que aquecem e geram vibração durante grande parte do tempo?
116. Utilizam-se fontes de solda eletrônicas com tecnologia inversora?
117. Há equipamentos de solda por fontes transformadoras convencionais?
118. Há banco de capacitores ou capacitores individuais junto à cargas indutivas?
119. Os motores e demais cargas indutivas possuem capacitores dimensionados para
compensação da potência reativa?
120. Nas contas de energia elétrica, observa-se a tarifação de energia reativa nos últimos 12
meses?
121. Há vibração anormal observada na maioria dos motores trifásicos não controlados por
inversores de frequência?
122. Observa-se a variação na velocidade de motores ou de luminosidade em lâmpadas
dependendo da quantidade de equipamentos que está ligada?
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123. A empresa utiliza periodicamente equipamentos de medição e análise da qualidade da
energia?
124. A empresa utiliza fornos ou caldeiras em seus processos?
125. Utiliza-se algum processo de aquecimento por queima de gás ou combustível líquido?
126. Há empilhadeiras a gás?
127. Utilizam-se empilhadeiras ou veículos elétricos para logística interna?
128. Utiliza-se um ou mais grupos moto-geradores?
129. Há consumo de etanol ou de algum combustível fóssil, como diesel ou gasolina?
130. Há consumo de lenha para algum processo de aquecimento?
131. A empresa utiliza água quente aquecida por eletricidade?
132. A empresa possui processos de tratamento térmico?
133. Os produtos da empresa passam por processos internos de pintura ou revestimentos
químicos?
134. A empresa utiliza processos de tratamento de superfície, como cromagem,
galvanização, fosfatização, nitretação, esmaltagem, cementação etc.?
135. Utiliza-se água aquecida em processos de limpeza de peças?
136. Faz-se uso de vapor ou de pressão de vapor em algum processo da empresa?
137. Há processos de conformação a quente, como forja?
138. Há processos de fundição por cera perdida?
139. A empresa possui uma ou mais máquinas de injeção de ligas metálicas, como Alumínio
ou Zamak?
140. Há processos de conformação de termoplásticos, tais como injeção, laminação,
extrusão, vacuum forming ou sopro?
141. Utilizam-se processos de fundição de ligas metálicas?
142. Há processos de aquecimento por indução?
143. Há sistemas térmicos controlados por termostatos ou controladores de temperatura do
tipo on/off?
144. Há pontos de saída de vapor ou chaminés com saída de gases aquecidos com
temperaturas superiores a 100°C?
145. Utilizam-se processos de aquecimento a gás sem geração combinada de forma motriz ou
eletricidade?
146. Em queimadores ou fornos, o ar utilizado na queima possui temperatura igual ou
inferior à temperatura ambiente?
147. Em equipamentos que trabalham com aquecimento, como fornos e injetoras, observa-se
aquecimento superior a 60°C na superfície externa?
148. Há climatização com ar condicionado nos escritórios?
149. O ambiente da produção é climatizado?
150. Há espaços onde a temperatura é crítica para o processo, e por isso são climatizados
(ex.: inspeção tridimensional, montagem de válvulas, usinagem de precisão)?
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151. Há janelas ou aberturas que permitem abertura em dias quentes, e fechamento em dias
frios?
152. A empresa possui estações de condicionamento térmico de água, conhecida como
Chillers?
153. Há trocadores de calor para climatização, como chillers ou unidades condensadoras de
ar condicionado instaladas no interior do prédio?
154. Você acredita que os mecanismos utilizados para controle da temperatura em fornos,
estufas e caldeiras é o mais adequado?
155. A empresa possui sistemas de ar condicionado antigos que NÃO possuem a tecnologia
de controle "inverter"?
156. As salas climatizadas possuem pé direito superior a 4m?
157. As salas climatizadas possuem janelas ou aberturas que permanecem abertas?
158. Há uma renovação intensiva do ar em ambientes climatizados por meio de aberturas ou
tubulações?
159. Utiliza-se alguma forma de resfriamento do telhado por meio de material termo
reflexivo, ou o uso de mantas térmicas na parte interna do telhado?
160. O telhado da empresa, externamente, é escuro, muito sujo ou possui telhas visivelmente
degradadas?
161. Faz-se uso de aspersão de água no telhado para redução da temperatura interna do
prédio?
162. Gasta-se energia com climatização por aquecimento ou calefação durante algum período
do ano?
163. Gasta-se energia com climatização por resfriamento, ou ar condicionado, durante algum
período do ano?
164. A empresa conta com um sistema de ar condicionado central?
165. Costuma-se deixar os equipamentos de climatização de pequeno porte ligados à energia
elétrica operando em standby?
166. Há condicionadores de ar que possuem mais de 10 anos?
167. Utiliza-se gerador de energia em situações de interrupção do fornecimento?
168. Há no mínimo uma estratégia de geração de energia adicional utilizados para
complementação da demanda, principalmente em horário de ponta?
169. O ar condicionado é ajustado para resfriar a temperaturas inferiores a 22° no verão?
170. Há alguma estratégia de recuperação de calor proveniente dos sistemas de compressão
de ar?
171. Se a empresa faz uso de combustível sólido como lenha ou carvão, este é pré-aquecido
antes de ser utilizado?
172. Os fornos e queimadores estão ajustados para serem bem ventilados, mantendo a
queima o mais intensa possível?
173. A empresa utiliza painéis fotovoltaicos para geração de eletricidade a partir da energia
solar?

129

174. Utiliza-se algum tipo de gerador eólico ou hidráulico para gerar energia elétrica?
175. A empresa compra energia em leilões (mercado livre de energia)?
176. Estuda-se periodicamente a necessidade de substituição da eletricidade por gás natural
em processos de aquecimento, e vice-versa?
177. A empresa avalia periodicamente a mudança de combustível ou tecnologia utilizado nos
veículos aplicados ao transporte de produtos dentro da fábrica, como empilhadeiras e
transpaleteiras?
178. Máquinas ferramenta por vezes permanecem ligadas sem estar em operação?
179. Busca-se utilizar as máquinas ferramenta mais próximas do limite de carga possível?
180. Grande parte dos programas de usinagem da produção são mais conservadores, atuam a
velocidades inferiores a 80% da capacidade da máquina?
181. Pode-se diminuir mais o tempo de ciclo de produção das peças usinadas, aumentando a
velocidade, o avanço ou mudando a trajetória da ferramenta?
182. Há muita vibração observada durante a usinagem quando os parâmetros de usinagem
atuais são modificados?
183. Os transportadores de cavaco das máquinas ferramenta estão sempre ligados?
184. O jorro do fluído de corte está sempre em funcionamento?
185. Há tratador de névoa?
186. Utiliza-se MQL (mínima quantidade de lubrificante) no lugar do jorro de fluído de
corte?
187. A maior parte dos processos de manufatura realizada na empresa não utiliza fluído de
corte?
188. São utilizadas máquinas de lavar peças?
189. Há processos manuais e repetitivos nos principais gargalos da produção?
190. Utilizam-se controladores PID ou de logica difusa em controles críticos de temperatura,
velocidade, força ou pressão?
191. Na equipe da empresa, há colaboradores capazes de alterar parâmetros em controladores
e temporizadores?
192. Há profissionais capazes de realizar alterações nas configurações de inversores de
frequência e Soft starters?
193. Há técnicos em automação industrial ou mecatrônica compondo o quadro de
funcionários da empresa, e que atuam nas áreas de processos?
194. Observa-se que o atual leiaute produtivo é ineficiente, não promovendo o fluxo
contínuo e direcional dos produtos?
195. Já houve simulações de cenários alternativos, buscando identificar novas formas de
arranjo produtivo mais eficiente?
196. Os produtos da empresa são concebidos sempre pensando nos processos já existentes?
197. Nunca se pensou em produzir os produtos de outra maneira?

130

198. Há robôs?
199. Há robôs que possuem movimentos rápidos, porém que frequentemente estão
aguardando peças serem processadas ou disponibilizadas?
200. Os colaboradores estão engajados na obtenção de soluções pensando sempre em ser
mais eficiente e consumindo menos recursos?
201. Frequentemente alguns colaboradores deixam a iluminação artificial, máquinas e
equipamentos ligados sem necessidade?
202. Periodicamente são realizadas reuniões ou capacitações referentes ao uso consciente de
energia?
203. A conta de energia da empresa é muito complexa de ser interpretada?
204. Há dificuldades em identificar quanto se paga de excesso de demanda ou de energia
reativa?
205. Você sabe se a atual contratação de energia é adequada?
206. Você sabe quanto custa o kWh de energia consumida, e se existe e qual é a diferença de
custo entre os horários de ponta e fora de ponta?
207. Você considera que o sistema de ar comprimido de sua empresa é bem dimensionado
para a sua aplicação?
208. Há pequenos vazamentos de ar comprimido em sua empresa que não são consertados
por se entender não serem significativos do ponto de vista energético?
209. Há compressores instalados em locais confinados, pouco ventilados e quentes, ou com
poeira, fuligem ou fumaça?
210. Os principais processos energéticos de sua empresa sofreram alguma análise diagnóstica
nos últimos 2 anos?
211. Sempre que possível, a empresa utiliza motores de alto rendimento em seus processos,
mesmo que o custo de aquisição destes motores seja mais elevado?
212. A empresa costuma recondicionar motores danificados?
213. A empresa realiza manutenção preditiva regular dos motores elétricos?
214. De maneira geral, você considera que os motores de sua empresa são corretamente
dimensionados para seu regime de trabalho?
215. A empresa já realizou algum estudo de viabilidade para a troca de motores elétricos por
modelos mais eficientes?
216. A empresa evita realizar investimentos quando o tempo de retorno é superior a 24
meses?
217. Alterações que oferecem payback entre 3 e 5 anos também são consideradas viáveis, e
geralmente implementadas?
218. Há muitas incertezas sobre o tempo de retorno do investimento em ações de eficiência
energética?
219. Você sabe como calcular o tempo de payback para investimentos em melhoria de
eficiência energética?
220. Devido ao risco em tornar o processo menos robusto ou deixá-lo mais lento, há receio
na implantação de melhorias para redução no consumo energético?
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221. Hoje o setor de manutenção é sobrecarregado, e atua basicamente com manutenção
corretiva?
222. O processo de compras é demorado, e geralmente os reparos são realizados com os
produtos disponíveis no almoxarifado, por vezes adaptados?
223. A empresa possui um plano periódico de manutenção preventiva elétrica e mecânica em
suas principais máquinas e equipamentos?
224. É possível afirmar que em algumas máquinas há vibração excessiva causada pelo
acoplamento mecânico do motor?
225. Observa-se que o compressor pneumático passa períodos contínuos de tempo superiores
a 5 minutos em alívio, com o motor acionado porém sem gerar compressão?
226. A instalação do compressor de ar foi realizada em um local úmido?
227. Em caso de desligamento do compressor, os reservatórios não conseguem atender a
demanda por mais do que 5 minutos?
228. Os motores dos compressores utilizados possuem sistema de partida eletrônica suave ou
controladores de velocidade?
229. O compressor somente entra em alívio ou interrompe o funcionamento ao ultrapassar a
pressão de 9 bar?
230. Há mais de um compressor para a mesma linha, e estes são ligados e desligados no
mesmo momento?
231. A empresa possui fornos e estufas, e desconhece os índices de eficiência destes
equipamentos?
232. Utiliza-se vapor como fonte de energia de algum de seus processos?
233. Há uso de eletrotermia (aquecimento pelo uso de resistências elétricas)?
234. Há caldeiras, extrusoras, fornos, injetoras ou outras máquinas similares que possuam
paredes externas aquecidas a temperaturas que causam sensação que queima ao serem
tocadas?
235. Há processos térmicos por combustão, porém NÃO são realizados ajustes periódicos na
proporção ar/combustível?
236. Há processos térmicos por combustão, e os gases exauridos pelos chaminés apresentam
temperaturas muito elevadas, próximas às temperaturas internas do forno?
237. A empresa possui processos térmicos como caldeiras, fornos ou estufas, e não realiza
manutenções periódicas programadas nestes equipamentos?
238. Aparentemente há aumento no consumo de combustíveis nos processos da empresa?
239. A empresa utiliza condicionadores de ar do tipo janela?
240. As moto bombas possuem mais de 8 anos de idade?
241. A empresa utiliza geradores de energia elétrica em horário de ponta?
242. Unidades condensadoras de ar condicionado estão instaladas em áreas internas à
produção ou nichos de pouca ventilação natural?
243. Há unidades evaporadoras de ar condicionado com entradas ou saídas de ar muito
próximas à obstáculos que possam dificultar o fluxo de ar, como paredes, máquinas ou
móveis?
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244. Em determinados dias do ano, o sistema de climatização parece não conseguir suprir a
demanda?
245. Tubulações frias do sistema de refrigeração costumam estar recobertas de gelo ou
condensação de água?
246. Na área fabril, a maioria das lâmpadas são fluorescentes tubulares com mais de 1,8m de
comprimento?
247. Em salas e demais ambientes dos setores administrativos, o teto apresenta coloração
clara?
248. Há telhas translúcidas, aberturas ou claraboias que permitem a passagem da luz natural
durante o dia?
249. Observam-se luminárias mal posicionadas, desalinhadas em relação aos postos de
trabalho ou circulação?
250. Corredores, depósitos e demais áreas com baixa circulação de pessoas possuem
dispositivos para acionamento automático das lâmpadas?
251. Os reatores das lâmpadas fluorescentes são, na maioria, eletromagnéticos?
252. As instalações elétricas do sistema de iluminação possuem mais de 15 anos?
253. Houveram ampliações ou alterações nos prédios da empresa nos últimos 10 anos?
254. Em alguns pontos ou postos de trabalho, percebe-se o uso excessivo de iluminação?
255. A parte refletora das luminárias é espelhada, ou revestida com filme metalizado?
256. Há grande parte de luminárias que possuem grades ou difusores contra ofuscamento e
estes se encontram opacos ou com aparência envelhecida?
257. Com frequência os interruptores, contatoras, relés, conectores ou soquetes de
iluminação desgastados são substituídos por novos?
258. Há lâmpadas incandescentes ou halógenas instaladas?
259. Há lâmpadas a vapor de mercúrio instaladas?
260. Lâmpadas do tipo vapor metálico ou vapor de sódio são empregadas na empresa?
261. A empresa busca utilizar iluminação principal através de lâmpadas fluorescentes, sejam
compactas ou tubulares?
262. Utilizam-se lâmpadas fluorescentes T5 em luminárias como refletores em bom estado?
263. A empresa utiliza lâmpadas LED na maioria das luminárias?
264. Em sistemas que utilizam correias, são utilizadas preferencialmente correias de alta
eficiência, planas ou sincronizadoras?
265. A maioria dos motores trifásicos com mais de 1CV utilizados na empresa são iniciados
por sequência de partida estrela/triângulo?
266. Há esteiras transportadoras que operam em velocidade contínua, mesmo quando a carga
sobre elas varia?
267. Há atuadores pneumáticos que operam com mais de 30 ciclos / hora?
268. Há condicionadores de ar que não foram corretamente dimensionados para o ambiente
onde são aplicados?
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269. A maioria dos condicionadores de ar é do tipo "inverter"?
270. No inverno, frequentemente a definição da temperatura de ajuste do ar condicionado
(para aquecimento) é selecionada com valores de 25º ou mais?
271. O ambiente da produção possui paredes, piso e teto escuros, com pouca capacidade de
refletir luz, luminárias mal posicionadas e projeto luminotécnico inexistente ou
desatualizado?
272. Observam-se luminárias com lâmpadas queimadas ou amareladas, por vezes diferentes
umas das outras, refletores opacos, oxidados ou inexistentes, lentes e lâmpadas sujas ou
empoeiradas?
273. Observa-se que a maior parte dos motores ou máquinas com motores elétricos possuem
mais de 15 anos de idade, e que grande parte destes motores já sofreu
recondicionamento?
274. Muitos motores elétricos se apresentam mal presos às máquinas, aparentando fixações
provisórias ou adaptações inadequadas, sendo que alguns motores ainda podem
apresentar vibração durante o funcionamento?
275. Os motores elétricos, na maioria, apresentam-se muito sujos, com aletas de
arrefecimento parcialmente ou totalmente obstruídas?
276. Há motores que apresentam ruídos característicos de rolamentos desgastados ou falta de
lubrificação?
277. Há bombas centrífugas utilizadas diariamente ou por grandes períodos que conduzem
grande parte do fluído bombeado de volta a origem como estratégia de controlar a vazão
ou pressão desejada?
278. Alguns equipamentos utilizados na empresa operam em uma tensão diferente da
fornecida pela rede de baixa tensão, e estão sendo utilizados através de
transformadores?
279. Há motores a combustão que exalam odor de combustível não queimado, ou que
demonstram problemas de regulagem, ruídos atípicos e vazamentos de fluídos ou
fumaça?
280. A empresa é consumidora do grupo B (baixa tensão - convencional), porém cresceu
muito nos últimos anos, operando principalmente em turnos diurnos?
281. Os produtos produzidos pela empresa podem ser construídos em outros materiais ou por
outros processos que demandem menos energia sem prejuízo a suas características?
282. Os processos térmicos da empresa geram grande volume de gases aquecidos ou calor
irradiado, e se gasta muita energia dissipando este calor para a atmosfera?
283. As fontes de calor utilizadas em seus processos são resultantes da queima de algum tipo
de combustível?
284. A empresa utiliza sistemas automáticos para correção de fator de potência?
285. A empresa utiliza algum sistema computacional de monitoramento do consumo de
energia elétrica?
286. A empresa sabe como calcular a quantidade de energia necessária para a produção de
cada um de seus produtos?
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287. Você considera importante saber quanta energia foi empregada na fabricação de cada
produto?
288. Sua empresa realiza estudos para determinar métodos de montagem, manuseio e
reciclagem de produtos com vistas a reduzir o consumo de energia empregado na sua
fabricação, utilização e reciclagem?
289. De maneira geral, a taxa de ocupação das máquinas em sua empresa é alta?
290. Na empresa percebe-se com frequência a existência de máquinas ligadas que não estão
sendo utilizadas na produção?
291. De maneira geral, você considera que os funcionários da sua empresa estão
comprometidos em utilizar os recursos energéticos de forma consciente?
292. As pessoas que tomam decisões sobre a implantação ou melhoria nos procedimentos
operacionais e definição de aquisições de máquinas e equipamentos possuem
conhecimentos técnicos suficientes para considerar o reflexo de suas decisões no
consumo energético da empresa?
293. A energia elétrica pode ser contratada de maneira diferente, dependendo das
necessidades da empresa. Você conhece as outras opções de contratação que poderiam
atendê-lo?
294. Sua empresa já realizou algum estudo no sentido de melhorar o desempenho das
máquinas ferramenta automatizadas (CNC) com intuito de aumentar a produtividade ou
de reduzir o consumo energético?
295. A empresa utiliza equipamentos de automação, como robôs, servo-motores,
controladores lógicos programáveis, porém há dificuldade em programá-los?
296. A empresa tem realizado melhorias buscando o aumento da produtividade e qualidade
por meio da automação de máquinas e processos industriais?
297. A empresa conta com um ou mais profissionais, seja interno ou contratado, capaz de
realizar alterações nos parâmetros ou programas de dispositivos de controle, como
controladores lógicos programáveis (CLPs), máquinas CNC, inversores de frequência,
softstarters, relés programáveis, controladores dedicados etc.?
298. Você percebe que há máquinas ou equipamentos que permanecem ligados por garnde
parte do tempo e que poderiam economizar energia se automatizados, pois poderiam se
desligar quando ociosos?
299. Percebe-se preocupação com a eficiência energética na elaboração de programas e
parâmetros de controladores, robôs e máquinas CNC?

Dificuldade para a resposta
Profundidade
Abrangência
Classificação

1
1
4
3
3

2
1
4
4
3

3
1
7
3
2

4
1
3
2
3

5
1
7
7
1

6
1
7
4
1

7
1
7
5
1

8
1
4
2
3

9
1
6
3
2

10
1
5
4
2

11
1
7
4
1

12
1
6
8
1

13
1
6
3
2

14
1
5
5
2

15
1
5
3
2

16
1
8
4
1

17
2
5
5
3

18
1
5
5
2

19

3

4

2

3

20

2

5

3

3

21

3

5

4

3

22

2

6

4

2

23

2

7

3

2

24

1

6

2

2

25

2

4

2

3

IL1
IL2
IL3
IL4
IL5
IL6
EM1
EM2
EM3
EM4
EM5
EM6
EM7
EM8
AR1
AR2
AR3
AR4
AR5
TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TR1
TR2
TR3
TR4
SC1
SC2
SC3
EA1
EA2
EA3
EA4
GE1
GE2
GE3
GE4
GE5

Critérios

s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n
s
n

Eficiente
Ilum.Natural
Controle
Ambiente
Tecnologia
Manutenção
Eficiente
Dimensionamento
Obsolescência
Partida e controle
Transmissão mecânica
Manutenção
Bombeamento
Ventilação
Eficiente
Vazamentos e manut.
Dimensionamento
Obsolescência, instalação e uso
Controle
Eficiente
Obsolescência e assimetria
Transformadores
Fator potência / pot. Reativa
Qualidade da energia
Eficiente
Queimadores, fornos, caldeiras
Máquinas térmicas
Climatização e refrigeração
Eficiente
Máquinas ferramenta
Controle de processos
Eficiente
COGERAÇÃO, CALOR E FORÇA
Recuperação de energia e calor
Fontes alternativas
Eficiente
Produtos
Processos
Conscientização e Educação
Enquadramento tarifário

Alternativas de resposta

Código da questão
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Apêndice B – Pontuação atribuída às dimensões de

análise
FATORES -->
ILUMINAÇÃO

5

1
1
4
4

1

2

ELETROMOTRIZ

3
4
2 2

4
2

3

4

3
1

AR COMPRIMIDO

2
1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1
1

3

2 4 1
3 2 1
2
1
3 5
2 1

2 1 5

TÉRMICAS

4
1
2

4
2
2

AUTOMAÇÃO

ENERG.ALTERN.

GESTÃO

2

4
1
3

3
2
1

3
1

1 4 2 1
4 4

1
2

5 3 2 1

3
1
1

2
3 1
3
2 3 1 1

2

2
1

4

1

1

3 5 1

1

3
5

1

5

1

1
2

2

Obs.: Informação parcial, com as primeiras 25 questões analisadas, a título de ilustração.
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