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Resumo 
 

 

Em Projetos de Eficiência Energética, como Diagnósticos Energéticos, a identificação de fontes 

de perdas de energia exige uma alta carga horária de trabalho devido à necessidade de se fazer 

análises detalhadas e precisas dos dados de produção e de medição, para depois propor 

melhorias que visem reduzir ou eliminar essas fontes. Dessa forma, este trabalho tem como 

objetivo avaliar ferramentas que possam otimizar o tempo de Avaliação de Perdas Energéticas 

em projetos de Diagnóstico Energético. Neste trabalho, duas ferramentas foram avaliadas, o 

EVSM-Energy Value Streaming Mapping e o MEFA-Material and Energy Flow Analysis. As 

ferramentas foram aplicadas em um Estudo de Caso e os resultados foram avaliados em relação 

à análise feita pelo Método de Avaliação de Perdas Energéticas utilizado atualmente pelo 

Instituto SENAI de Tecnologia em Automação de Goiás. Em relação ao objetivo do trabalho, 

as ferramentas não otimizaram o tempo de Avaliação de Perdas Energética, já que para a 

construção dos mapas, são necessárias informações geradas pelas análises detalhadas dos dados 

de medição e de produção, atividades que consomem mais tempo e que são realizadas no 

Método atualmente utilizado pelo Instituto SENAI de Tecnologia. Apesar das ferramentas não 

terem otimizado o tempo de execução da etapa de Avaliação de Perdas Energéticas, elas, por 

serem ferramentas gráficas, ofereceram uma visão sistêmica e organizada dos fluxos de 

recursos através dos processos industriais, o que facilitou a visualização das fontes de perdas e 

a compreensão dos fluxos de energia. O EVSM por ser uma ferramenta mais completa e que 

possibilita a modelagem do fluxo de vários recursos, tem grande potencial de se tornar um 

padrão para ser utilizado nos projetos de eficiência energética complementando e agregando 

maior valor nos Diagnósticos Energéticos realizados pelo Instituto.  

 

PALAVRAS CHAVES: Eficiência Energética, EVSM, MEFA. 
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Abstract 
 

 

In Energy Efficiency projects, such as Energy Diagnostics, the identification of sources of 

energy losses requires a high workload due to the need to make detailed and accurate analysis 

of production and measurement data, for then propose improvements to reduce or eliminate 

such sources. Thus, this study aims to evaluate tools that can optimize the time of evaluation of 

energy loss in projects of Energy Diagnostics. In this work, two tools were evaluated, the 

EVSM-Energy Value Stream Mapping and the MEFA-Material and Energy Flow Analysis. The 

tools were applied in a case study and the results were evaluated in relation to the analysis made 

by the Assessment Method of Energy Losses used by the SENAI Institute of Technology of 

Goiás. Regarding the objective of the work, the tools do not optimize the time of evaluation of 

energy loss, since for the construction of maps, it takes information generated by the detailed 

analysis of measurement data and production activities that consume the more time and that are 

performed in the method currently used by SENAI Institute of Technology. Although the tools 

have not optimized the execution time of Energy Losses Assessment step, they, being graphical 

tools, offered a systemic vision and organized resource flows through industrial processes, 

which facilitated the visualization view of sources of losses and understanding of energy flows. 

The EVSM to be a more complete tool that enables the modeling of various resource flows, has 

great potential to become a standard for use in energy efficiency projects complementing and 

adding more value in Energy diagnostics conducted by the Institute. 

 

Keywords: Energy Efficiency, EVSM, MEFA. 
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1. INTRODUÇÃO 
A eficiência energética passou a ser um tema mundial a partir da primeira crise do 

petróleo nos anos 1970, quando ficou evidenciado que a exploração das reservas deste recurso 

teria custos cada vez mais crescentes. Dentre as medidas que começaram a ser analisadas, uma 

delas foi a busca pela realização do mesmo trabalho com um menor gasto energético, nascendo 

aí as análises de eficiência energética em processos produtivos. A partir de então, máquinas, 

processos e hábitos de consumo passaram a ser analisados em termo da conservação da energia 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2010). Através destas iniciativas chegou-se à 

conclusão que os custos para a implantação de ações de Eficiência Energética eram menores 

que os custo de se produzir energia (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2010). 

Adicionalmente à redução do consumo de energia, outros benefícios principalmente 

relacionados ao uso de combustíveis fósseis e a sustentabilidade, como a redução de emissão 

de gases de efeito estufa, seriam agregados à prática de ações de Eficiência Energética 

(GANDA; NGWAKWE, 2014). 

Segundo TESKE et al. (2010), a energia é fundamental para movimentar inúmeros 

sistemas e equipamentos na indústria moderna, e a garantia de seu fornecimento é crucial para 

o crescimento industrial. 

 Em relação ao consumo de energia no Brasil, o setor Industrial é responsável por 34% 

do consumo energético brasileiro (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014), 

conforme apresentado na Figura 1.1, sendo que as fontes energéticas consumidas pelas 

indústrias, estão distribuídas de acordo com a Figura 1.2.  

 

FIGURA 1.1 - Consumo energético final por setor (EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA, 2014). 

Indústrias
34%

Transportes
32%

Residências
9%

Agropecuária
4%

Serviços
5%

Setor energético
10%

Uso não energético*
6%

* Energia contida em produtos que são utilizados em diferentes setores para fins Não-Energéticos (Graxas, 
Lubrificantes, Parafinas, Asfaltos, Solventes e Outros). 
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FIGURA 1.2- Fontes energéticas consumidas nas indústrias (EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA, 2014). 

 

A Figura 1.1 mostra que a indústria é o setor que mais consome energia entre os setores 

econômicos principalmente devido aos processos de transformação existentes nas plantas 

industriais e, portanto, o custo de energia é responsável por boa parte dos custos de produção. 

Segundo a Reportagem Especial, Grandes indústrias: custo da energia trava 

investimento, publicada no PORTAL CANAL ENERGIA (2013), os custos com energia, 

dependendo do setor industrial, podem chegar a quase 50% dos custos totais de produção de 

uma indústria, como mostra a Figura 1.3.  

 

 
FIGURA 1.3 - Parcela do custo com energia nos custos produtivos médios setoriais 

(PORTAL CANAL ENERGIA, 2013). 

Gás natural
11%

Carvão mineral
13%

Lenha
9%Bagaço de cana

20%
Outras fontes*

14%
Óleo combustível

3%

Eletricidade
20%

Carvão vegetal
4%

Lixívia
6%

* Inclui gás de refinaria, coque de carvão mineral e carvão vegetal, dentre outros. 
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A publicação trimestral da Confederação Nacional da Indústria – CNI, (2015), Indicador 

de Custos Industriais, de abril/junho de 2015, mostra um crescimento de 3,2% nos custos totais 

com a produção industrial no segundo trimestre de 2015. Entre os componentes que mais 

influenciaram esse aumento, os custos com energia foi o maior, contribuindo com uma variação 

de 12,4%, conforme mostra a Figura 1.4. 

 

 

FIGURA 1.4 - Indicadores dos custos Industriais do segundo trimestre de 2015 (CNI, 2015). 

  

Considerando a evolução do indicador de custos com energia durante os últimos anos, 

o custo com energia sofreu uma elevação de 49,6% em comparação com o segundo trimestre 

de 2014. Esse aumento foi resultado de uma elevação de 16,4% nos custos com energia elétrica 

e redução de 1,6% no custo com óleo combustível (CNI, 2015). 

Segundo a FIRJAN (2013), as tarifas de energia elétrica praticadas no Brasil é um fator 

que impacta negativamente a competitividade da indústria brasileira e a perda de competividade 

devido ao custo elevado da energia elétrica tem levado o setor industrial a adotar uma gestão 

mais eficiente de seus recursos energéticos (MARQUES et al., 2007). 

 

1.1 Motivação 
 De acordo com MARQUES et al. (2007), antes de realizar qualquer atividade 

relacionada a Gestão Energética, é preciso conhecer e diagnosticar a realidade energética da 

empresa, e então estabelecer as prioridades e implantar os projetos de melhoria e redução de 

perdas.  

 Segundo o Módulo I do PROPEE (ANEEL, 2013), o Diagnóstico Energético é uma 

avaliação detalhada das oportunidades de eficiência energética na instalação do consumidor de 
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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. 

Os objetivos gerais de um Diagnóstico Energético, segundo CORREIA et al. (2002), 

são:  

• Caracterizar e quantificar as formas de energia utilizadas;  

• Caracterizar a estrutura do consumo da energia;  

• Avaliar o desempenho dos sistemas de geração, transformação e utilização de 

energia; 

• Quantificar os consumos energéticos por setor, produto ou equipamento;  

• Relacionar o consumo de energia com a produção;  

• Estabelecer e quantificar potenciais medidas de racionalização;  

• Especificar um plano de gestão de energia na empresa;  

• Analisar técnica e economicamente as soluções encontradas;  

• Propor um esquema operacional de gestão de energia na empresa;  

• Propor a substituição de equipamentos do processo por outros mais eficientes;  

• Propor a alteração de fontes energéticas, caso se justifique;  

• Propor um plano de racionalização para as ações e investimentos a serem 

empreendidos. 

 

De acordo com NOGUEIRA (1990), considerando uma abordagem genérica, a 

sequência de etapas apresentada na Figura 1.5, pode ser adotada para o desenvolvimento de um 

Diagnóstico Energético. 
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FIGURA 1.5 - Etapas de um diagnóstico energético (NOGUEIRA, 1990). 

 

O método utilizado pelo Instituto SENAI de Tecnologia em Automação para o 

desenvolvimento de Diagnósticos Energéticos é uma adaptação do fluxo proposto por 

NOGUEIRA (1990) o qual foi incluído uma etapa para definição da fronteira de aplicação e 

uma para a definição das variáveis a serem monitoradas, ver Figura 1.6.  
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FIGURA 1.6 - Método de Diagnóstico Energético utilizado pelo Instituto SENAI de 

Tecnologia em Automação. Adaptado de NOGUEIRA (1990). 

 

Devido à grande procura das Indústrias por projetos de Eficiência Energética e os vários 

atendimentos em Diagnóstico Energético sendo executados pelo Instituto SENAI de 

Tecnologia em Automação de Goiás, a motivação que levou ao desenvolvimento deste trabalho, 

foi a necessidade de se utilizar uma ferramenta ou método que auxilie na identificação de pontos 

de perdas na etapa de Avaliação de Perdas Energéticas com o objetivo de otimizar o tempo 

gasto no desenvolvimento de Diagnósticos Energéticos. 
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1.2 Objetivo 
O objetivo geral do trabalho é avaliar duas ferramentas utilizadas para modelar fluxo de 

energia, o EVSM-Energy Value Streaming Mapping e o MEFA-Material and Energy Flow 

Analysis, e, através da comparação dos resultados obtidos pela aplicação das ferramentas em 

um Estudo de Caso e os obtidos pelo método de Avaliação de Perdas Energéticas utilizado pelo 

Instituto SENAI de Tecnologia em Automação, verificar se estas ferramentas seriam úteis para 

a otimização do tempo gasto nas Avaliações de Perdas de Energia em projetos de Diagnóstico 

Energético. 

 Para alcançar o objetivo geral deste trabalho é necessário atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

• Construir os mapas EVSM e MEFA adaptados para mapear fluxo de energia 

utilizando dados de um projeto de Eficiência Energética realizado pela REDE SENAI DE 

RENOVÁVEIS E SOLUÇÕES ENERGÉTICAS na linha de usinagem de blocos de motores 

de uma montadora de automóveis localizada no Sul do País; 

• Avaliar os resultados da aplicação das duas ferramentas em relação aos 

resultados obtidos pelo método atualmente utilizado pelo Instituto SENAI de Tecnologia em 

Automação de Goiás para Avaliação de Perdas Energéticas. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 
A estrutura do trabalho encontra-se dividida em 5 capítulos os quais serão descritos 

abaixo: 

Capitulo 1: Faz uma introdução expondo o contexto em que o assunto principal será 

abordado. Traz também a motivação do trabalho, os objetivos e a organização do mesmo. 

Capítulo 2: Apresenta a revisão de literatura dos temas principais para o 

desenvolvimento do trabalho: Eficiência Energética nas Indústrias, a ferramenta VSM (Value 

Stream Mapping), que deu origem à ferramenta EVSM (Energy Value Stream Mapping) e a 

ferramenta MFA (Material Flow Analysis), percursora da ferramenta MEFA (Material and 

Energy Flow Analysis).  

Capítulo 3: Apresenta os materiais e métodos para o desenvolvimento do trabalho; 

Capitulo 4: Apresenta os resultados e discussões em relação à aplicação das 

ferramentas EVSM, MEFA no Estudo de Caso e a avaliação das ferramentas em comparação 

com o Método de Avaliação Energética utilizado pelo Instituto SENAI de Tecnologia em 

Automação de Goiás. 
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Capítulo 5: Neste capítulo são apresentadas as conclusões baseadas nos resultados 

apresentados no Capítulo 4 e nos objetivos propostos para o trabalho.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
Este capítulo apresenta uma breve revisão dos principais assuntos abordados neste 

trabalho:  

• Eficiência Energética na Indústria; 

• MFA (Material Flow Analysis) e MEFA (Material and Energy Flow Analysis); 

• VSM (Value Stream Mapping) e EVSM (Energy Value Stream Mapping); 

 

2.1 Eficiência Energética na Indústria 
A importância da eficiência energética no setor industrial começou a ter destaque na 

década de 1970 devido ao aumento dos preços da energia mundial e da publicação de estudos 

e relatórios alertando sobre o esgotamento das reservas de recursos fósseis no mundo (SOUZA 

et al, 2009). 

 Desde então, as indústrias têm se esforçado em utilizar a energia com maior eficiência 

e têm se importado com a influência do consumo desse recurso no meio ambiente.  

 As indústrias passaram a avaliar seus parques fabris e hábitos em termos de conservação 

de energia e vários projetos têm demonstrado resultados economicamente viáveis. A 

experiência com projetos de eficiência energética evidencia que é possível, retirar uma parcela 

do consumo de energia por meio destas iniciativas (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 

2010). 

De acordo com ABDELAZIZ et al. (2011), a eficiência de energia na indústria pode ser 

melhorada por três abordagens diferentes, como segue: 

• Economia de energia através de sua gestão; 

• Economia de energia pelo uso de novas tecnologias; 

• Economia de energia devido a implementação de Políticas Reguladoras. 

  

 Com base nessas abordagens, serão discutidas as ações direcionadas à busca da 

eficiência energética. 

 

2.1.1 Gestão da energia 

 A gestão de energia é uma estratégia para atender a demanda de energia quando e onde 

for necessário sempre considerando as ações para minimizar os custos e desperdícios de energia 

sem, contudo, afetar a produção e qualidade, mantendo, também como foco, a redução dos 

efeitos no meio ambiente (ABDELAZIZ et al., 2011).   
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 Para a NBR ISO 50001 (2011), a principal função de um Sistema de Gestão de Energia 

(SGE) é permitir que as organizações estabeleçam processos necessários para melhorar o 

desempenho de energia incluindo eficiência, uso, consumo e intensidade da energia, através de 

uma abordagem sistemática. A Figura 2.1 mostra os principais elementos do SGE de acordo 

com a ISO 50001 (NBR ISO 50001, 2011).  

 

   
 

FIGURA 2.1 - Principais elementos do Sistema de Gerenciamento da Energia - ISO 50001 

(NBR ISO 50001, 2011). 

 

Os Principais elementos do SGE segundo a ISO 50001 (NBR ISO 50001, 2011) podem 

então ser detalhados: 

 

Política Energética da Organização 

 É a base para a implementação de um Sistema de Gestão da Energia em uma 

organização. Ela deve prever uma declaração da visão geral de alto nível da intenção da 

administração e que os membros da organização deverão aplicar às suas atividades de trabalho.  

 A política também fornece uma estrutura para a organização definir os objetivos, metas 

e planos de ação para melhoria de seu desempenho energético. 
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Planejamento energético 

O processo de planejamento energético constitui uma das principais etapas, e, 

certamente, uma das mais críticas da implementação de um SGE. 

Esta relevância deve-se à complexidade e ao esforço que se deve investir no processo 

de avaliação energética em toda a sua amplitude. 

O planejamento energético deve incluir, pelo menos, os seguintes aspectos: 

• Requisitos legais e outros requisitos; 

• Avaliação energética; 

• Consumo energético de referência; 

• Indicadores de desempenho energético; 

• Objetivos energéticos e metas energéticas; 

• Planos de ação para a gestão de energia. 

 

A Figura 2.2 esquematiza o processo de planejamento energético de acordo com a NBR 

ISO 50001 (2011). 

 

 
 

FIGURA 2.2 - Diagrama Conceitual do Processo de planejamento energético (NBR ISO 

50001, 2011). 
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A NBR ISO 50001 (2011) trata o Diagnóstico Energético como Revisão Energética, que 

é a avaliação do uso e consumo de energia com base em medições e outros dados, como os de 

produção, com o objetivo de identificar as áreas de uso significativo de energia e elencar as 

possibilidades de melhoria do desempenho energético.  

 

Implementação e operação 

 Para implementar e operar um SGE é necessário garantir que os membros da 

organização possuam habilidades necessárias, conhecimento e capacidade para exercer funções 

que possam afetar significativamente o consumo de energia ou a implementação do SGE.  

 O SGE também estabelece que a organização deve proceder a comunicação interna 

sobre os resultados de seu desempenho energético e do SGE usando uma forma eficiente de 

comunicação.  

 Em relação à documentação, o SGE determina que todas informações exigidas pelo 

sistema devam ser devidamente documentadas e controladas. 

 

Verificação do desempenho do SGE 

 Em um SGE é necessário assegurar que as características chaves que determinam o seu 

desempenho energético estejam próximos da máxima eficiência. Esta verificação é realizada 

através de medições, monitoramento e análise periódica dos Indicadores de Desempenho 

Energético (IDE’s). 

Neste contexto, as características-chave devem incluir, no mínimo: 

• Usos significativos de energia; 

• IDE’s; 

• Fontes de energia e usos e consumos, passado e presente do consumo energético; 

• Eficácia dos planos de ação para atingir objetivos e metas; 

• Avaliação do consumo real de energia face ao esperado; 

• Futuros usos de energia dos usos significativos de energia; 

• Oportunidades de melhoria prioritárias. 

 

O SGE também deve gerir as não-conformidades que possam surgir na etapa de 

verificação. A organização deve implementar métodos que possam identificar e gerar ações 

preventivas e corretivas das não-conformidades. 
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Auditoria interna 

O objetivo da auditoria do SGE é o de assegurar a continuidade do sistema dentro das 

normas para garantir a sua eficácia em um processo de melhoria contínua. A auditoria verifica 

se o sistema está em conformidade com as ações planejadas para a gestão da energia, objetivos 

e metas energéticas estabelecidas; e que seja efetivamente implementado e mantido para a 

melhora do desempenho energético   

 

2.1.2 Uso de novas tecnologias 

Segundo ABDELAZIZ et al. (2011), a aplicação de novas tecnologias, tanto para a 

instalação de novas plantas industriais, como em substituição de tecnologias existentes, tem 

grande potencial de redução de energia no chão de fábrica. O uso de motores de maior 

rendimento, inversores de frequência, bicos eficientes em sistemas de ar comprimido e sistemas 

de recuperação de calor em caldeiras são exemplos de tecnologias que estão disponíveis e que 

podem reduzir o uso de energia nas indústrias.  

 A seguir, são apresentados alguns exemplos de tecnologias mais eficientes. 

 

Acionamentos com velocidade variável  

Aproximadamente 50% das aplicações de motores são para movimentação de fluidos 

em uma planta industrial. O uso direto do acionamento com velocidade variável, quando 

possível, permite otimizar e adequar o regime de operação de bombas, ventiladores, exaustores 

e compressores. O rendimento global do sistema pode ser aumentado de 15% a 27% por meio 

da utilização desse tipo de acionamento em substituição aos sistemas de velocidade fixa 

(ELETROBRÁS, 2009).  

 

Motores de alto rendimento 

No setor industrial, onde há a maior demanda por energia elétrica, os motores são 

responsáveis por aproximadamente 55% deste consumo. Isto significa uma participação no 

consumo global do País cerca de 24% (BORTONI, 2006). 

Os motores de alto rendimento se apresentam como uma alternativa para a economia de 

energia em sistemas motrizes. Cerca de dois milhões e quinhentos mil motores de indução 

trifásicos foram vendidos no mercado brasileiro nos últimos vinte anos (MARQUES et al., 

2007). A Figura 2.3 mostra a distribuição percentual destes motores por faixa de potência. Nota-

se que quase 90% dos motores vendidos se encontra entre de 0 e 10 CV, justamente na faixa de 
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potência onde se observam maiores ganhos de rendimento nos motores de projeto eficiente 

(MARQUES et al., 2007). 

 
FIGURA 2.3 – Distribuição de motores vendidos por faixa de potência (MARQUES et al., 

2007). 

 

Monitoramento e gerenciamento em tempo real do consumo de energia elétrica de máquinas 

 De acordo com VIKHOREV et al. (2013), para aumentar a eficiência energética nas 

indústrias, o consumo de energia das máquinas dever ser medido de forma detalhada e em 

tempo real, o que permite o reconhecimento dos padrões de uso de energia em cada parte do 

sistema de manufatura. A estrutura de monitoramento e gerenciamento de energia do chão de 

fábrica permite que as áreas de apoio à decisão e de serviços da empresa possam tomar decisões 

relacionadas utilização de energia individualizada por ativo produtivo e através dos processos, 

facilitando a otimização energética global e local. 

 VIKHOEV et al. (2013) propuseram o modelo de monitoramento e gerenciamento de 

energia apresentado na Figura 2.4. 
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FIGURA 2.4 – Proposta de modelo de monitoramento e gerenciamento de energia. 

(VIKHOEV et al, 2013). 

 

Segundo VIKHOEV et al. (2013), o modelo utiliza a seguinte abordagem conceitual: 

• Os dados de uso de energia são adquiridos em tempo real a partir das máquinas de 

produção; 

• Os dados recebidos são analisados para produzir um fluxo de eventos; 
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• Uma ferramenta de software orientado a eventos (chamado motor CEP) processa o 

fluxo de eventos utilizando regras lógicas pré-definidas em tempo real e emite um 

relatório ou uma ação sugerida; 

• O desempenho energético é calculado em tempo real de acordo com um conjunto de 

KPIs relacionados com a energia; 

• O desempenho energético integrado no ERP/MES é apresentado à área de apoio à 

decisão. 

 

2.1.3 Implementação de Políticas Reguladoras 

Em geral, as Políticas Reguladoras são definidas pelos órgãos Governamentais cujos 

atributos podem incluir legislação, tratados internacionais, acordos, diretrizes e incentivos ao 

investimento, redução ou isenção de impostos e normas de eficiência energética. A Política 

energética pode ser vista como uma ferramenta para o desenvolvimento de um plano estratégico 

de longo prazo (ABDELAZIZ et al., 2011).   

No Brasil podemos citar o Plano Nacional de Energia – PNE 2030, elaborado em 2007 

pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) do Ministério de Minas e Energia (MME) que já 

incorporava a Eficiência Energética em seu texto e também previa a elaboração de um Plano 

Nacional de Eficiência Energética (PNEf) que foi lançado em 2011. O PNE 2003 (2007) 

também estabeleceu que os PNEs seguintes e os Planos Decenais de Energia (EPDs) incluíssem 

metas de conservação de energia elétrica dentro de seus respectivos horizontes (MINISTÉRIO 

DE MINAS E ENERGIA, 2007). 

 

2.1.3.1 Políticas de Eficiência Energética no Brasil 

No Brasil, as primeiras iniciativas relacionadas à eficiência energética foram 

implementadas há mais de 20 anos. A Figura 2.5 apresenta uma linha do tempo para as políticas 

de eficiência energética implantadas no Brasil entre 1984 e 2011 (EPE, 2014).  
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1 PBBE -  INMETRO. 
2 PROCEL. 
3 COMPET. 
4 Lei n. 9.991 - PEE ANEEL. 
5 Racionamento de Energia. 
6 Lei n. 10.295 - “Lei da Eficiência Energética”. 
7 Regulamentação de motores elétricos - Portaria n. 553. 
8 PNE 2030. 
9 Etiquetagem de edifícios e veículos. 
10 Portaria Interministerial n 1.007 – Estabelece limites energéticos para lâmpadas incandescentes a fim 

de eliminá-las do mercado. 
11 PNEF - Portaria n. 594. 

 

FIGURA 2.5 - Principais Políticas de Eficiência Energética no Brasil – 1984 a 2011 (EPE, 

2014). 

 

 A seguir, cada ação será detalhada. 

 

Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) 

O PBE é um programa de etiquetagem de desempenho, coordenado pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que fornece informações sobre 

o desempenho dos produtos; considerando atributos como a eficiência energética (SOUZA et 

al., 2009). 

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classifica os equipamentos, 

veículos e edifícios em faixas coloridas, em geral de “A” (mais eficiente) até “E” (menos 

eficiente) (SOUZA et al., 2009). 

 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) 

Criado em 1985 pelo Governo Federal, a finalidade do Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) é estimular o uso eficiente e racional da energia 

elétrica nas áreas da educação (Procel Info), selo Procel, Edificações, Prédios públicos, Gestão 
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energética Municipal, Indústria, saneamento ambiental e iluminação pública incluindo 

semáforos (SOUZA et al., 2009). 

 

Programa Nacional para Uso Racional de Derivados de Petróleo e Gás Natural (CONPET) 

O CONPET é um programa do Governo Federal criado para promover o 

desenvolvimento de uma cultura antidesperdício no uso dos recursos naturais não renováveis 

no Brasil (SOUZA et al., 2009). 

 

Lei 9.991/2000 

Esta lei regulamenta a obrigatoriedade dos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, 

permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. De acordo com a Lei as distribuidoras 

devem aplicar um percentual mínimo de 0,5% até 2015 em projetos de Eficiência Energética, 

sendo que 60% desses projetos devem ser destinados aos programas voltados para a população 

considerada de baixa renda (SOUZA et al., 2009). 

 

Programa de Eficiência Energética ANEEL  

O objetivo do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) é promover o uso eficiente e racional de energia elétrica em todos os setores 

da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de 

ações de combate ao desperdício e de melhoria da eficiência energética de equipamentos, 

processos e usos finais de energia. Para isso, busca-se maximizar os benefícios públicos da 

energia economizada e da demanda evitada no âmbito desses programas. Busca-se, enfim, a 

transformação do mercado de energia elétrica, estimulando o desenvolvimento de novas 

tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica (ANEEL, 2013). 

 

Lei 10.295/2001 (“Lei de Eficiência Energética”) 

Esta lei prevê o estabelecimento de níveis máximos de consumo específico de energia, 

ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia 

fabricados ou comercializados no país (SOUZA et al., 2009). 

 

2.1.3.2 Programas de Eficiência Energética para atender as Indústrias 

Em relação à promoção da eficiência energética na Indústria, os 4 programas principais são: 
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• Programa PROCEL Indústria (Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica): basicamente atua em duas vertentes: a primeira visa promover ações para 

aumentar a utilização de motores de alto rendimento e a segunda visa minimizar as 

perdas nos sistemas motrizes.  

• Programa PROESCO (Apoio a Projetos de Eficiência Energética): trata-se de uma 

linha de crédito onde o BNDES financia até 80% do valor dos projetos de eficiência 

energética, incluindo estudos, obras, instalações e equipamentos. 

• Programa de Eficiência Energética: conduzido pela ANEEL que recebe recursos pela 

destinação de 0,5% (Lei 9.991/2000) da Receita Operacional Líquida – ROL das 

concessionárias de eletricidade para aplicação em projetos de Eficiência Energética. 

• Programa CONPET: conduzido pela Petrobrás, como já citado, porém tem tido uma 

atuação mais discreta no setor industrial, por ter priorizado o setor de transportes, o 

principal consumidor de combustíveis. 

 

2.2 MFA (Material Flow Analysis) 
A Análise de Fluxo de Material (MFA) é uma avaliação sistemática do fluxo de estoques 

de materiais dentro de um sistema definido no tempo e espaço (BRUNNER e RECHBERGER, 

2004). Através desta ferramenta é possível monitorar o fluxo da matéria-prima desde seu 

fornecimento, passando através dos processos até sua destinação final.  

O MFA se baseia na Lei da Conservação da Matéria a qual pode ser controlada através 

do balanço de material comparando as entradas e saídas de um processo. A aplicação do balanço 

de material nos processos ajuda a identificar o fluxo de recursos, tornando visíveis as fontes de 

perdas ou de acúmulo de materiais (BRUNNER e RECHBERGER, 2004).  

A Figura 2.6 apresenta um diagrama genérico de um sistema com entrada-saída e 

estoque.  

 
FIGURA 2.6 - Diagrama de fluxo de um sistema de entrada-saída genérico (SUH, 2005). 
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O sistema apresenta os seguintes fluxos: wkj: entrada principal de k para j; Zij (i≠j): fluxo 

de i para j; zij (i≠j): fluxo de j para i; zjj: fluxo de j para j; rj: fluxo de perdas de J para fora do 

sistema; yj: fluxo útil de j para fora do sistema: sj: alteração do estoque. 

 

2.2.1 Objetivos do MFA 

De acordo com BRUNNER e RECHBERGER (2004) o MFA oferece uma visão 

sistêmica dos fluxos de materiais através dos processos possibilitando seu melhor 

monitoramento e controle.  

Os objetivos do MFA são: 

1. Delinear um sistema de fluxos de materiais e estoques; 

2. Controlar as vias para o uso de materiais e processos industriais; 

3. Reduzir a complexidade do sistema, na medida do possível e ainda garantir uma 

base sólida para a tomada de decisões; 

4. Avaliar os fluxos e estoques relevantes em termos quantitativos, aplicando assim 

o princípio do equilíbrio e revelando sensibilidades e incertezas; 

5. Apresentar os resultados sobre os fluxos e estoques de um sistema de uma forma 

reproduzível, compreensível e transparente; 

6. Usar os resultados como base para a gestão dos recursos, de meio ambiente e de 

resíduos, em especial para: 

• O reconhecimento precoce de acúmulo e redução de materiais potencialmente 

nocivos ou benéficos, bem como para a previsão antecipada de futuras cargas 

ambientais; 

• A definição das prioridades relativas às medidas de proteção do meio ambiente, 

conservação de recursos e gestão de resíduos; 

• O design de produtos, processos e sistemas que promovam a proteção do meio 

ambiente, conservação de recursos e gestão de resíduos (Green Design, Ecodesign, 

Design for Recycling, Design for Disposal, Design for Environment. etc.). 

 

2.2.2 Principais aplicações 

O MFA é uma ferramenta desenvolvida para estudar os fluxos e estoques de qualquer 

sistema baseado em material. Segundo AYRES e SIMONIS (1994) e BACCINI e BADER 

(1996) o MFA é uma ferramenta importante para investigar fluxos complexos de material para 
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melhorar a gestão de recursos, impactos ambientais e resíduos. Na indústria tem sido usado 

com sucesso para avaliar fluxos de materiais e resíduos nos processos de produção (BINDER, 

2007; SENDRA et al., 2007; KUCZENSKI; GEYER, 2010; RODRÍGUEZ et al., 2011). 

Aplicações: 

• Engenharia e gestão ambiental; 

• Ecologia industrial; 

• Gestão de recursos; 

• Gestão de resíduos; 

• Metabolismo antropogênico. 

 

2.2.3 Mapa genérico de um sistema de acordo com as definições do MFA 

A Figura 2.7 mostra um mapeamento restrito à fronteira de estudo, com entradas, saídas, 

processos e os fluxos de informações entre os processos, segundo os termos e definições do 

MFA (ver Apêndice A). 

 

FIGURA 2.7 - Mapa MFA (BRUNNER; RECHBERGER, 2004). 

 

2.2.4 Procedimentos para aplicação do MFA 

Para a elaboração de um mapa MFA, deve-se seguir os procedimentos básicos 

apresentados na Figura 2.8; que compreende a execução de atividades desde a definição do 

problema até a obtenção dos resultados (BRUNNER; RECHBERGER, 2004).  
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FIGURA 2.8 - Procedimentos para elaborar um mapa MFA (BRUNNER; RECHBERGER, 

2004). 

 

2.2.5 MEFA (Material and Energy Flow Analysis) 

Durante os últimos anos a definição do MFA tem sido estendida para incluir energia em 

sua análise, o denominado MEFA - Material and Energy Flow Analysis.  

Essa extensão foi possível pela incorporação do diagrama de Sankey ao MFA.  

O Diagrama de Sankey é uma ferramenta gráfica muito usada para modelar fluxos de 

energia por meio de linhas cujas espessuras são proporcionais ao valor da energia utilizada. Ele 

tem sido usado como uma ferramenta efetiva direcionada ao fluxo de energia e sua distribuição 

através de vários sistemas energéticos (SOUNDARARAJAN et al., 2014). 

O MEFA pode ser usado para identificar os fluxos relevantes que podem ser melhorados 

se geridos de forma apropriada (RODRIGUEZ et al., 2011) e tem sido muito usado como base 

para análise de fluxo de custos (MÖLLER, 2010). Segundo BINDER (2007), a ferramenta tem 

grande potencial quando aplicado nas áreas industriais, onde já tem sido usado com sucesso 

para otimizar os fluxos de materiais e resíduos em processos de produção. 
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A Figura 2.9 mostra um exemplo de mapa construído com a ferramenta MEFA. O mapa 

apresenta o fluxo de material e energia de um sistema de processamento de legumes. 

 

 
 

FIGURA 2.9 - Mapa MEFA. Adaptado de BRUNNER e RECHBERGER, 2004. 

 

Como apresentado na Figura 2.8, os processos de limpeza e embalagem foram definidos 

como fronteira de estudo e aplicação do MEFA. Como entradas foram considerados os legumes 

(300 unidades) e embalagens (230 unidades), sendo que os legumes passam por um processo 

de limpeza gerando como saída, legumes higienizados (225 unidades) e resíduos orgânicos (75 

unidades) que seguirão para o processo externo de compostagem. Os legumes higienizados vão 

para o processo de embalagem o qual também recebe as caixas (230 unidades). No processo de 

embalagem são gerados resíduos orgânicos (5 unidades) que vão para um processo de 

compostagem, externo à fronteira, resíduos de embalagens (3 unidades) que vão para o processo 

de reciclagem e o produto acabado (220 unidades) que seguirão para o processo de despacho 

ao cliente. 

Com relação ao fluxo de energia, 20 kWh são consumidos pelo sistema dos quais 12 

kWh são consumidos no processo de limpeza e 8 kWh no processo de embalagem. Pode-se 

verificar que no processo de limpeza, apenas 10 kWh são utilizados para realizar efetivamente 
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o trabalho e 2 kWh são consideradas perdas. No processo de embalagem, 7,5 kWh é considerada 

energia útil e 0,5 kWh são perdas.  

 

2.3 VSM (Value Stream Mapping) 
VSM é uma ferramenta gráfica que utiliza um conjunto predefinido de ícones 

padronizados que ajuda a visualização e entendimento do fluxo de materiais e informações 

desde o recebimento da matéria-prima, passando pela produção até a entrega do produto ao 

cliente (SILVA, 2012). 

O VSM segue a lógica interna do Sistema de Produção Toyota (TPS), ou seja, para 

diferenciar os processos em um fluxo de valor é necessário classifica-los dentro de duas 

categorias: processos que agregam valor e que os não agregam valor (MÜLLER et al., 2014).  

Fluxo de valor refere-se a todas as atividades e processos de uma empresa que visam 

entregar produtos ou serviços de forma a satisfazer as necessidades de um cliente. A Figura 

2.10 mostra, de forma genérica, a cadeia de valor de uma organização (TELES, 2013). 

 

.  

FIGURA 2.10 - Esquema ilustrativo de uma Cadeia de Valor (TELES, 2013). 

 

A ferramenta VSM é muito eficaz para a prática do Lean Manufacturing oferecendo 

uma visualização clara dos processos de manufatura, eventuais desperdícios e a valoração de 

indicadores que possam auxiliar na análise e otimização do fluxo de valor e a redução ou 

eliminação de desperdícios.  

A grande diferença entre o VSM e as outras ferramentas tradicionais de mapeamento de 

processos é o elemento “tempo”. Os mapas tradicionais só apresentam uma “imagem 

instantânea” da sequência das etapas no fluxo. O tempo é essencial para compreender como 

uma operação anterior afeta a próxima, como o estado do fluxo de operações e de material 

podem variar com o tempo. Segundo NIELSEN (2008), a introdução de eventos discretos 

introduziu uma nova dimensão para o mapeamento de fluxo de valor. Com o elemento tempo, 

é possível simular mudanças que poderão produzir melhores resultados nos processos. 
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A Figura 2.11 mostra um exemplo simplificado da representação gráfica de um fluxo 

de operações utilizando ícones comuns do VSM e como o tempo é indicado no fluxo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.11 - Ícones comuns e representação do tempo na ferramenta VSM (NIELSEN, 

2008). 

 

2.3.1 Objetivo do VSM 

Segundo TELES (2013), o VSM permite compreender o fluxo global de um processo 

produtivo compreendendo assim, as causas de desperdícios para que estas possam ser 

eliminadas. O objetivo do VSM é então, identificar, demonstrar e reduzir os desperdícios 

existentes nos processos. 

 

2.3.2 Principais aplicações 

Devido à visão sistêmica proporcionada pela ferramenta VSM em termos de 

mapeamento dos fluxos tanto de informações como de material, ela vem sendo aplicada em 

diversas áreas como: 

• Engenharia e gestão ambiental; 

• Gestão de recursos; 

• Desenvolvimento de produtos; 

• Gestão de resíduos; 

• Lean Manufacturing. 

 

2.3.3 Mapa genérico de um sistema de acordo com as definições do VSM 

MANOS (2006) propôs a divisão do mapa em 5 áreas específicas: 
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1. Informação sobre o fornecedor no canto superior esquerdo;  

2. Informação sobre o cliente no canto superior direito; 

3. Fluxo de informação na parte superior do mapa;  

4. Fluxo de materiais ou produtos na parte inferior do mapa; 

5. A parte abaixo do fluxo de materiais para o tempo de valor acrescentado e não 

acrescentado. 

A Figura 2.12 mostra um exemplo de mapa VSM elaborados segundo os termos e 

definições do VSM (ver Apêndice B) e suas áreas específicas de acordo com MANOS (2006). 

O mapa mostra o fluxo de informações e material desde o recebimento da ordem de 

compra pela empresa, passando pela Gestão de Recursos, emitindo o pedido de compra de 

matéria-prima para o fornecedor, recebendo a matéria-prima, passando pelos processos 

produtivos até o despacho do produto acabado ao cliente (MANOS, 2006). 

 

 
FIGURA 2.12 - Mapa VSM (MANOS, 2006). 

 5 

 4 

 3 

 2 
ERP 

S&OP/MPS 

 
15000

 

Recebimento 

          2/turno 

Pré-montagem 

        26/turno 

Montagem/Teste 

          68/turno 

Despacho 

         4/turno 
 

4000 
 

3300 
 

3000 

C/T = 270 s 

C/O = 2 min 

Uptime = 90% 

Turnos = 2 

C/T = 390 s 

C/O = 5 min 

Uptime = 86% 

Turnos = 2 

5 dias 1,3 dias 1,1 dias 1 dia 

60 s 270 s 390 s 40 s 

PLT=8,4 dias 
PT=760 s 

Fornecedor 
Cliente 

10000pç/mês 

Programação diária 
Semanal Diário 

EDI 
Previsão: 12 meses 
OC diárias firmadas 

em 30 dias 

EDI 
Previsão: 12 meses 
OC diárias firmadas 

em 30 dias 

 1 



41 
 

 

 Através deste mapa, fica fácil visualizar o fluxo de informações e materiais através dos 

processos. 

 

2.3.4 Procedimentos para aplicação do VSM 

ROTHER e SHOOK (1999) definiram 5 fases para a aplicação do VSM nos processos 

de manufatura:  

1. Seleção de uma família de produtos; 

2. Mapeamento do estado atual; 

3. Mapeamento do estado futuro; 

4. Definição do plano de trabalho; 

5. Execução do plano de trabalho. 

 

Em 2012, SILVA propôs a aplicação do VSM em 4 fases: 

1. Identificação do produto ou família de produtos a serem mapeados; 

2. Mapeamento da situação atual dos processos (VSM atual); 

3. Identificação dos pontos de melhoria eliminando os desperdícios; 

4. Mapeamento e implementação do VSM futuro incluindo a elaboração dos planos 

de ação. 

 

2.3.4.1 Identificação do produto ou família de produtos 

A identificação do produto é direta, porém para identificar uma família de produtos é 

necessário separar os produtos que possuem tempos de processamento semelhantes, que passam 

pelos mesmos processos e compartilham a mesma linha de produção. Também é levado em 

conta a demanda (volume e frequência). 

 

2.3.4.2 Mapeamento da situação atual dos processos (Construção do VSM atual) 

Para o mapeamento da situação atual NIELSEN (2008) propôs as seguintes atividades: 

1. Definir as metas de melhoria; 

2. Formar uma equipe multidisciplinar para colher os dados e mapear a 

cadeia de valor selecionada; 

3. Percorrer os fluxos e colher os dados relativos ao funcionamento da 

empresa. Deve-se seguir a linha de produção do produto ou família de produtos 

previamente definida através do chão de fábrica colhendo todos os fluxos de materiais 
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e informação da cadeia de valor. (Ex.: Tempo de ciclo, tempo de setup, tempo de 

operação, número de operadores, taxa de refugo, lead time, níveis de inventário, etc.); 

4. Compreender o fluxo de valor do ponto de vista do cliente e como 

planejar para atender suas necessidades; 

5. Construir o mapa atual. 

 

2.3.4.3 Identificação dos pontos de melhoria eliminando os desperdícios 

Com o mapa construído, tem-se o conhecimento efetivo do estado atual da empresa. O 

mapa permite a visualização de problemas como pontos de gargalo de produção e fontes de 

desperdícios, ou seja, oportunidades de melhoria dos processos produtivos. Todas as propostas 

de melhoria devem ser discutidas pelos membros da equipe para chegarem as melhores soluções 

para os problemas detectados. 

 

2.3.4.4 Mapeamento e implementação do VSM futuro incluindo a elaboração dos planos 

de ação 

Após a apresentação das propostas de melhoria, deve-se definir metas a serem atingidas 

que fornecerão subsídios para a construção do mapa do estado futuro.  

Nesta fase, elabora-se os planos de ação que serão seguidos para atingir as metas 

definidas no mapa futuro. 

 

2.3.5 EVSM (Energy Value Stream Mapping) 

A extensão do VSM para modelar fluxos de energia permite, além das análises do VSM 

convencional, a identificação e redução ou eliminação de desperdícios de energia através dos 

processos industriais. A integração da energia à ferramenta VSM é um caminho para entender 

o consumo energético no chão de fábrica e possibilita um entendimento fácil do impacto que o 

fluxo de valor tem sobre o desempenho operacional e a eficiência energética (GOGULA, 2011). 

Atualmente o VSM vem sendo adaptado para mapear fluxos de energia, resíduos e água 

o que o torna uma ferramenta interessante para aplicações em projetos de sustentabilidade 

(PAJU et al., 2010; FAULKNER et al., 2012; TELES, 2013; FAULKNER e BADURDEEN, 

2014). 

 Para a adaptação do VSM tradicional para o EVSM foram incorporados novos ícones 

para mapear o fluxo energético e diferenciar os consumos de diferentes fontes de energia. 

 A Tabela 2.1 mostra alguns ícones representando os tipos de energia e usos nos 

processos industriais. 
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TABELA 2.1 - Ícones do EVSM.  

 
Potência/Consumo 

 
Ventilação/Exaustão 

 
Ar comprimido 

 
Combustível líquido 

 
Aquecimento 

 
Outras fontes 

Fonte: o autor 

 

A Figura 2.13 mostra um exemplo de mapa EVSM adaptado de MANOS (2006), com 

indicação do consumo de energia através dos processos de uma indústria.  

 

 
FIGURA 2.13 - Mapa EVSM. Adaptado de MANOS, 2006. 
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Seguindo as áreas específicas de um mapa VSM proposto por MANOS (2006), a área 

superior do mapa compreende o fluxo de informações entre os clientes, a indústria e seus 

fornecedores. O cliente realiza o pedido à indústria, que através de um sistema ERP elabora o 

planejamento de aquisição da matéria-prima junto aos fornecedores e o planejamento da 

produção que fará o controle de todas as etapas de produção. 

 O Fornecedor realiza a entrega da matéria-prima seguindo um fluxo de produção 

empurrada à indústria. Na indústria, a matéria-prima passa pelos processos de recebimento, pré-

montagem, montagem e despacho para o cliente através de um fluxo de produção puxada. 

 Dentro de cada processo, informações como quantidade de pessoas, turno, tempo de 

setup, tempo de ciclo, consumo de ar comprimido são descritas.  

 Na área inferior do mapa indica o tempo e a energia consumida em cada processo e nos 

buffers entre os processos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
Este Capítulo apresenta os materiais e métodos para avaliar as duas ferramentas em 

relação ao método utilizado pelo Instituto SENAI de Tecnologia em Automação para a 

identificação de fontes de perdas de energia em projetos de Diagnósticos Energéticos. Tanto as 

ferramentas quanto o método utilizado pelo Instituto serão aplicados em Estudo de Caso 

utilizando dados do Projeto de Eficiência Energética desenvolvido em 2014 pela Rede SENAI 

de Renováveis e Soluções Energéticas com o objetivo de identificar os maiores consumidores 

da linha de produção e propor medidas de melhorias na uma linha de usinagem de blocos de 

motores de uma montadora automobilística localizada no sul do País.  

A Figura 3.1 apresenta o método proposto para a realização do trabalho. 

 

 

FIGURA 3.1 – Método para o desenvolvimento do trabalho. Fonte: o autor. 
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 A seguir, cada atividade será descrita de acordo com o fluxo de informações 

apresentado na Figura 3.1. 

 

- Definição da(s) Fronteira(s). A delimitação da fronteira visa definir os sistemas, processos, 

setores ou máquinas os quais serão submetidos ao Diagnóstico Energético. O estabelecimento 

de fronteiras possibilita ter uma visão dos maiores consumidores de energia, das fontes de 

energia e um melhor controle dos Indicadores de Desempenho Energético. Em uma planta 

industrial, poderá haver uma ou múltiplas fronteiras (FROZZA, 2013).  

 

- Definição das Variáveis a Serem Monitoradas. Após a delimitação da fronteira, deve-se 

estabelecer quais variáveis deverão ser monitoradas e quais os equipamentos serão mais 

adequados para a realização das medições. 

 

- Coleta de Dados de Produção. Os dados de produção são fundamentais, principalmente para 

a escolha e monitoramento de Indicadores de Desempenho Energético (IDE). Os indicadores 

kWh/peça produzida, kWh/cavaco produzido, são exemplos de IDE´s que somente são 

possíveis de determinar através da correlação entre os dados medidos e os dados de produção.  

 

- Caracterização do Consumo Energético. A caracterização do consumo é uma etapa vital 

para o Diagnóstico Energético, que inclui a coleta de dados referente ao consumo energético na 

produção.  

A caracterização do consumo energético deve ser realizada através de medições, 

observações e análise gráfica das variáveis medidas, de documentos, como faturas de energia, 

planilhas de produção e dados técnicos de equipamentos. Coletar dados em um Diagnóstico 

Energético, significa mensurar o estado da eficiência energética de cada sistema dentro das 

fronteiras (FROZZA, 2013).  

Com a caracterização do consumo através dos processos, será possível correlacionar o 

consumo de energia com a produtividade dentro da fronteira selecionada. 

 

- Construção dos Mapas EVSM e MEFA. Em posse dos dados colhidos e medidos serão 

construídos os mapas EVSM e MEFA para modelar o fluxo de Energia dentro da fronteira 

definida. Após a construção os Mapas serão avaliados de acordo com os objetivos da etapa 

Avaliação das Perdas Energéticas definidos no estudo de caso. 
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- Avaliação das Perdas Energéticas. A etapa consiste na identificação e quantificação de 

perdas de energia através dos processos. 

Nessa etapa, será realizada a avaliação das perdas energéticas através do método 

utilizado pelo Instituto SENAI de Tecnologia em Automação e através da análise dos mapas de 

estado atual gerados pelas ferramentas EVSM e MEFA. 

 

- Avaliação das Ferramentas – Após identificação e quantificação das perdas energéticas 

através do método de Avaliação de Perdas adotado pelo Instituto SENAI de Tecnologia e 

através da aplicação das ferramentas EVSM e MEFA será possível avaliar a existência de 

benefícios, otimização de tempo de trabalho, em se introduzir estas ferramentas para auxiliar 

no desenvolvimento da etapa de Avaliação de Perdas Energéticas atualmente adotado pelo 

Instituto no desenvolvimento do Diagnóstico Energético na indústria. 

   

3.1 Estudo de Caso 
 

Definição da Fronteira 

No Estudo de Caso foi utilizado dados de um Projeto de Eficiência Energética que 

avaliou 4 operações do setor de usinagem de blocos de motores.  

A fronteira selecionada para a aplicação do Diagnóstico Energético foi a Operação de 

Fresamento e Mandrilamento.  

O fator principal que definiu a escolha desta Operação foi o maior consumo de energia 

elétrica dentre as Operações avaliadas no Projeto. A Figura 3.2 ilustra a fronteira selecionada 

para a execução do Diagnóstico Energético e Construção dos Mapas EVSM e MEFA.   
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FIGURA 3.2 – Fronteira selecionada para aplicação do Diagnóstico Energético. Fonte: 

o autor. 

 

 A Operação de fresamento e mandrilamento da fronteia selecionada é composta por 8 

centros de usinagem CNC modelo BZ 600, fabricados pela GROB.  

O modelo BZ 600 possui rotação máxima de 12.500 rpm e potência de 52 kW.  

 

Definição das Variáveis a Serem Monitoradas 

 Uma vez definida a fronteira, é necessário a especificação das variáveis as serem 

consideradas no diagnóstico. Neste estudo de caso será considerado o consumo de energia e 

potência elétrica das máquinas, e a quantidade de blocos produzidos no período de tempo 

definido para medição. A escolha dessas variáveis é importante para determinar IDE´s que 

poderão ser utilizados para monitoramento em um sistema de Gestão da Energia como a ISO 

50001 (NBR ISO 50001, 2011). A TABELA 3.1 especifica as variáveis e seus respectivos 

instrumentos de medida. 

 

Operação de Fresamento e 
Mandrilamento 
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TABELA 3.1 - Fronteira e definição das variáveis, dados e equipamentos de medição.  
Fronteira Objetivo Variáveis Instrumento de 

medida 
Operação de 
Fresamento e 
Mandrilamento 

Determinar o 
consumo de energia 
por bloco  

Tipos de blocos e 
quantidade de 
blocos/min 

Plano de produção 
diário 

Máquinas: CU01 – 
CU08  

Consumo de energia 
total na operação 
selecionada 

Consumo de energia  Analisador de 
Qualidade de 
Energia 

Fonte: o autor. 

 

Coleta de dados de produção 

 Os dados de produção referentes à Operação de Fresamento e Mandrilamento foram 

fornecidos pela área de planejamento da produção da empresa. 

Nesta operação são usinados dois tipos de blocos: Bloco “D” para motor de 1.2L e o 

bloco “K” para o motor de 1.6L. Ambos os blocos são processados nas mesmas máquinas, 

apesar das diferenças de dimensões. É essencial que os dados de produção estejam de acordo 

com o período de medição do consumo de energia nas máquinas. 

 Outros dados da linha de operação: 

 - Número de operadores: 0,5 (Um operador responsável por 2 operações). 

 - Tempo de ciclo: 35 s. 

 - Tempo de processamento da Operação: 280 s. 

 

Caracterização do Consumo Energético 

 A caracterização do consumo energético da fronteira selecionada deve estar focada nas 

medições do consumo de energia elétrica nas máquinas que serviram para quantificar e 

caracterizar o consumo de energia da Fronteira escolhida (Operação de Fresamento e 

Mandrilamento). 

 Para medir o consumo de energia elétrica das máquinas CNC foram utilizados 6 

Analisadores de Qualidade de Energia, Modelo PowerQ4 Plus fabricado pela empresa 

METREL (METREL, 2012).  

Os Analisadores foram instalados nos disjuntores principais de cada máquina para o 

registro do consumo de energia em um mesmo período de tempo nas 6 máquinas.  

 O tempo de registro das medidas foi de aproximadamente 2,87 h para cada máquina, 

tempo suficiente para processar até 32 blocos por máquina e identificar os tipos de blocos “D” 

e “K” de acordo com o plano de produção diário. 
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 A Figura 3.3 mostra a instalação do equipamento no disjuntor principal localizado no 

quadro elétrico da máquina. 

 

    

FIGURA 3.3 – Instalação do Analisador de Energia. Fonte: o autor. 

 

Avaliação das Perdas Energéticas 

O método de Avaliação de Perdas Energéticas utilizada pelo Instituto SENAI de 

Tecnologia consiste na análise de dados de produção e sua correlação com a análise de planilhas 

e gráficos gerados pelos dados registrados de consumo de energia, medidos diretamente nas 

máquinas. Através do registro, por um determinado período de tempo, do consumo de energia 

das máquinas, é possível verificar perdas avaliando os tempos em que as máquinas estão em 

Idle Time ou em standby, ou através da comparação do consumo energético de máquinas de 

mesmo modelo, função e ano de fabricação. 

Perdas de energia também podem ser verificadas através da avaliação do consumo a 

nível dos eventos ou processos intrínsecos das máquinas ou sistemas. CARVALHO (2015), em 

sua tese de doutorado, desenvolveu uma metodologia para avaliar a eficiência energética 

considerando o consumo dos processos de um sistema de manufatura flexível (FMS) em 

usinagem. Em máquinas ferramentas  

O uso de equipamentos como câmeras termográficas ou termovisores, pirômetros, 

medidores de vazão de ar comprimido, detectores de vazamento de ar comprimido, luxímetros 

e até mesmo, pela caracterização da rotina de trabalho dos funcionários da empresa, também 

são importantes fontes de dados para o Diagnóstico Energético.  

As perdas também podem ser determinadas através de estudos para a substituição de 

equipamentos por novas tecnologias, recuperação ou reaproveitamento energético. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através da aplicação do método 

proposto para a aplicação do método de Avaliação de Perdas do Instituto SENAI de Tecnologia 

e das ferramentas EVSM e MEFA no Estudo de Caso. 

 

4.1 Caracterização do Consumo Energético 
A Operação de Fresamento e Mandrilamento é composta por 8 Centros de Usinagem 

CNC que utilizam energia elétrica e ar comprimido para a realização das operações. No estudo, 

apenas o consumo de energia elétrica foi medido e dos 8 Centros de Usinagem, apenas 6 

máquinas, CU1 a CU6, foram avaliadas. As máquinas CU7 e CU8 estavam inoperantes para a 

realização de manutenção, no período de avaliado. 

 

4.1.1 Consumo de energia nas máquinas 

Os valores de consumo de energia das máquinas medidos no período de 2,87 h, sem 

interrupção e seguindo o plano de produção diário normal, são apresentados na TABELA 4.1.  

 

Tabela 4.1 – Potência e energia medidas nas máquinas. Fonte: o autor. 
Máquina Energia consumida (kWh) 
CU1 11,92 
CU2 11,93 
CU3 12,42 
CU4 11,14 
CU5 14,09 
CU6 11,36 
CU7 Não medido 
CU8 Não medido 

Fonte: o autor. 

 

A energia consumida média na Operação de Fresamento e Mandrilamento considerando 

as 6 máquinas, foi de 12,4 kWh. 

 

4.1.2 Gráficos de potência e energia consumida nas máquinas CU1-CU6 

 Os gráficos foram gerados a partir dos dados de potência registrados nos Analisadores 

de Energia instalados nas máquinas CU1 a CU6, considerando um intervalo de medição 2,87 

h. 
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Centro de Usinagem 1 

 O gráfico apresentado na Figura 4.1 mostra a ocorrência de 2 intervalos de idle time cuja 

soma corresponde a 0,18 h; 6,15% do intervalo de medição. No intervalo de idle time a máquina 

consumiu uma carga base (Base Load) de 5 kW. 

 

 

FIGURA 4.1 – Curva da potência e energia consumida pelo Centro de Usinagem 1 e a 

indicação de 2 eventos de Idle Time. Fonte: o autor. 

  

Centro de Usinagem 2 

A Máquina CU2 apresentou 3 intervalos de idle time cujo o valor total foi de 0,38 h; 

13,56% do intervalo de medição. No intervalo de idle time a máquina consumiu uma carga base 

(Base Load) de 5,5 kW.  

 

 

FIGURA 4.2 – Curva da potência e energia consumida pelo Centro de Usinagem 2 e a 

indicação de 3 eventos de Idle Time. Fonte: o autor. 

 

Centro de Usinagem 3 

A Máquina CU3 apresentou 3 intervalos de idle time cujo o valor total foi de 0,29 h; 

10,59% do intervalo de medição consumindo uma carga base (Base Load) de 6,0 kW. 
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FIGURA 4.3 – Curva da potência e energia consumida pelo Centro de Usinagem 3 e a 

indicação de 3 eventos de Idle Time. Fonte: o autor. 

 

Centro de Usinagem 4 

A Figura 4.4 mostra que a máquina CU4 apresentou 3 intervalos de idle time cujo o 

valor total foi de 0,60 h, 21,70% do intervalo de medição consumindo uma carga base (Base 

Load) de 5,5 kW. 

 

 

FIGURA 4.4 – Curva da potência e energia consumida pelo Centro de Usinagem 4 e a 

indicação de 3 eventos de Idle Time. Fonte: o autor. 

 

Centro de Usinagem 5 

A Máquina CU5 apresentou 3 intervalos de idle time cujo o valor total foi de 0,27 h, 

9,77% do intervalo de medição consumindo uma carga base (Base Load) de 7,0 kW. 

 

 

FIGURA 4.5 – Curva da potência e energia consumida pelo Centro de Usinagem 5 e a 

indicação de 3 eventos de Idle Time. Fonte: o autor. 
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Centro de Usinagem 6 

A Máquina CU6 apresentou 3 intervalos de idle time cujo o valor total foi de 0,41 h, 

14,75% do intervalo de medição consumindo uma carga base (Base Load) de 5,0 kW. 

 

FIGURA 4.6 – Curva da potência e energia consumida pelo Centro de Usinagem 6 e a 

indicação de 2 eventos de Idle Time. Fonte: o autor. 

 

 As ocorrências de Idle Time totalizaram 2,13 h de duração, que representa 76,71% do 

período de registro dos dados, média de 12,79% de Idle Time por máquina. Eventos de Idle 

Time geralmente são considerados fontes de perda, pois são períodos de tempo em que, por 

algum motivo, a máquina não está produzindo. Neste período a máquina está consumindo 

energia, denominada de carga base (Base Load). 

 A Tabela 4.2 indica os valores individuais por máquina e a porcentagem em relação ao 

período de medição e a Tabela 4.3 mostra a potência de cada máquina no estado de idle time. 

 

TABELA 4.2 – Tempo de duração dos eventos de Idle Time em 2,87 h de medição.  

Máquina Idle Time (h) % 
CU1 0,17638 6,34 
CU2 0,37703 13,56 
CU3 0,29435 10,59 
CU4 0,60326 21,70 
CU5 0,27152 9,77 
CU6 0,41011 14,75 

Fonte: o autor. 
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TABELA 4.3 – Potência em estado de idle time.  
Máquina Potencia (kW) – 

Base Load 
CU1 5,0 
CU2 5,5 
CU3 6,0 
CU4 5,5 
CU5 7,0 
CU6 5,0 

Fonte: o autor. 

 Analisando os dados de potência em estado de idle time das máquinas, é possível 

observar a diferença de até 2 kW entre as máquinas de mesmo modelo e ano de fabricação. Esta 

diferença é um indicador de que algumas máquinas, principalmente a CU5 e CU3 devem ser 

avaliadas com mais detalhe em relação aos seus subsistemas por estarem consumindo energia 

acima da média de 5,7 kW. Esta diferença no consumo de energia em idle time também é um 

indicador de fontes de perdas nos subsistemas das máquinas. 

 

4.1.3 Cálculo do Consumo Específico da Operação de Fresamento e Mandrilamento 

 O consumo específico de energia é um indicador que fornece a informação de quanto 

de energia é consumida em um processo ou operação para produzir um determinado produto. 

  

Cálculo do consumo médio de energia na Operação de Fresamento e Mandrilamento 

 

E(média) =
(Ecu1 +  Ecu2 +  Ecu3 +  Ecu4 +  Ecu5 +  Ecu6)

6  

 
E(média) = 12,14 kWh 

 
 
Onde:  Emédia = Energia consumida média na Operação de Fresamento e Mandrilamento (kWh) 

 Ecu1 = Energia consumida na máquina CU1 

 Ecu2 = Energia consumida na máquina CU2 

Ecu3 = Energia consumida na máquina CU3 

Ecu4 = Energia consumida na máquina CU4 

Ecu5 = Energia consumida na máquina CU5 

Ecu6 = Energia consumida na máquina CU6 

(1) 
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Cálculo do consumo de energia por bloco usinado (Consumo específico) 

Considerando o dado de produção: Tempo de ciclo (C/T) de 35 s, e a energia consumida na 

Operação de Fresamento e Mandrilamento de 12,14 kWh, temos: 

 

Ebloco = (Emédia * C/T) / 3600 

Ebloco = 0,12 kWh/bloco usinado 
 

Onde:  Ebloco = Energia consumida na Operação de Fresamento e Mandrilamento para usinar 

um bloco (kWh/bloco) 

Emédia = Energia consumida média na Operação de Fresamento e Mandrilamento (kWh) 

 

4.2 Avaliação do Mapa EVSM 
 O mapa EVSM foi construído utilizando os dados de produção, dados medidos e dados 

calculados das máquinas individuais e da Operação de Fresamento e Mandrilamento. 

 A Figura 4.7 mostra o fluxo energético da Operação de Fresamento e Mandrilamento 

selecionado como fronteira de estudo. O detalhamento da Operação mostra os 8 centros de 

usinagem (CU1 a CU8) e as informações sobre potência, período de tempo em que a máquina 

fica em estado de idle time (I/T) em relação ao período medido, o valor de Base Load (BL) 

além de informações como tempo de ciclo (C/T) e tempo de produção (P/T). O mapa também 

mostra a linha de tempo e a linha de fluxo de energia através dos processos.  

  

 

(2) 
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FIGURA 4.7 - Mapa EVSM da Operação de Fresamento e Mandrilamento. Fonte: o 

autor. 
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O mapa gerado pela ferramenta EVSM, apesar de não ter otimizado o tempo de 

avaliação de perdas energéticas devido a necessidade de se utilizar dados gerados pelo Método 

de Avaliação adotado pelo Instituto, facilita o entendimento do fluxo energético e de outros 

recursos através dos processos de manufatura.  

Como mencionado por GOGULA (2011), a ferramenta EVSM é um caminho para 

entender o consumo energético no chão de fábrica. 

Outras vantagens: 

• O EVSM permite a identificação de processos com uso intensivo de energia; 

• Permite compreender as entradas e saídas de cada processo; 

• Suporta a adição e diversos recursos e a visualização seus fluxos através dos 

processos. 

 

4.3 Avaliação do Mapa MEFA  
Como no mapa EVSM, o mapa MEFA também foi construído utilizando os dados de 

produção, dados medidos e dados calculados das máquinas individuais e da Operação de 

Fresamento e Mandrilamento. A Figura 4.8 mostra o mapa gerado pela ferramenta MEFA. 
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FIGURA 4.8 - Mapa MEFA da Operação de Fresamento e Mandrilamento. Fonte: o 

autor. 

 

Em relação à identificação de Perdas Energéticas, como no mapa EVSM, existe a 

necessidade de alimentar o mapa com dados gerados por uma análise detalhada das fontes de 

perdas, o que envolve a análise dos dados de produção, dados de medição, análise gráfica dos 

dados de potência e consumo de energia. Os dados foram obtidos através da aplicação do 

método de Avaliação de Perdas Energéticas utilizado pelo Instituto SENAI de Automação. 

O mapa MEFA, visualmente é menos complexo, mas permite uma visualização direta e 

clara e fluxos de recursos através dos processos. Como a ferramenta não possui uma linha 

temporal, o MEFA é indicado para projetos que não envolvam dependência de eventos 

relacionados ao tempo de produção.  
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5. CONCLUSÕES 
A aplicação das ferramentas no Estudo de Caso, mais especificamente na etapa de 

Avaliação de Perdas Energéticas, não resultou em uma otimização do tempo de análise, uma 

vez que para a construção dos mapas EVSM e MEFA, são necessários conhecer os resultados 

gerados pela análise detalhada dos dados de medição (análise dos gráficos de consumo e 

potência) e de produção, atividades que necessitam de maior carga horária para seu 

desenvolvimento e que já são realizadas pelo Método atualmente utilizado pelo Instituto SENAI 

de Tecnologia. Adicionalmente, a construção dos mapas constitui mais uma atividade a ser 

considerada no desenvolvimento do Diagnóstico Energético. 

Apesar das ferramentas não terem otimizado o tempo de execução da etapa de Avaliação 

de Perdas Energéticas, o EVSM e o MEFA, por serem ferramentas gráficas, ofereceram uma 

visão sistêmica e organizada dos fluxos de recursos dentro da fronteira selecionada para estudo, 

o que facilitou a identificação dos processos de uso intensivo de energia e das fontes de perdas, 

e a compreensão dos fluxos de energia permitindo a realização da avaliação entre os fluxos de 

energia e de material através dos processos produtivos. 

Tanto o EVSM como o MEFA são ferramentas que podem ser consideradas 

complementares ao Método de Avaliação de Perdas Energéticas utilizado pelo Instituto para o 

desenvolvimento de projetos de Eficiência Energética.  

O EVSM por ser uma ferramenta mais completa e que possibilita a modelagem do fluxo 

de vários recursos como material, energia, água, resíduos e gases utilizados ou gerados pelos 

processos industriais, tem grande potencial de se tornar um padrão para ser utilizado nos 

projetos de eficiência energética complementando e agregando maior valor nos Diagnósticos 

Energéticos realizados pelo Instituto. 

 Devido à grande abrangência da ferramenta EVSM, como sugestão para trabalhos 

futuros, recomenda-se a aplicação da ferramenta EVSM em um projeto que considere, além de 

material e energia, outros recursos como o consumo de água e produção de resíduos. 

 Outra sugestão seria aplicar o EVSM em uma máquina, como por exemplo, uma 

máquina–ferramenta, para mapear o fluxo energético a nível de eventos, avaliando o consumo 

energético em relação às mudanças dos parâmetros de processos como força, velocidade de 

corte e velocidade de avanço, com o objetivo de melhorar a eficiência energética da máquina. 
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Apêndice A – Principais termos e definições no MFA 
 

Substância 

O MFA define substância como conceituado pela ciência química, ou seja, é um 

elemento (químico) qualquer ou composto formado por unidades uniformes. As substâncias são 

caracterizadas por serem homogêneas.  

 

Bens (“Good”) 

O termo “Bens” descreve mercadoria e produto e pode ser definido como uma entidade 

que pode assumir um valor econômico positivo ou negativo. Os Bens podem ser constituídos 

por uma ou várias substâncias. Algumas vezes as palavras: produto, mercadoria ou commodity 

são usadas como sinônimos para Bens. 

 

Material 

No MFA material é considerado um termo abrangente para ambos os termos: Substância 

e Bens. 

 

Processo 

Processo é definido como a ação de transformar, transportar ou armazenar materiais. A 

transformação de materiais não está restrita apenas a processos antropogênicos mas é ainda 

mais relevante para os sistemas naturais (BRUNNER; RECHBERGER, 2004).  

Símbolo: 

 
 

Estoques 

Reservatórios de materiais dentro de um sistema analisado. 

Símbolo: 

Nome do 
processo Usinagem 

 Exemplo Definição 
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Fluxo (“Flow”) e Fluxo específico (“Flux”) 

O Fluxo é definido como uma razão de massa por unidade de tempo que flui por um 

tipo de via (vaso, condutor, tubulação, esteira etc.). Exemplos de unidade: kg/s, t/ano. O Fluxo 

específico é definido como um fluxo que atravessa uma seção qualquer. Exemplo de unidade: 

kg/s.m2. O símbolo que representa o fluxo no MFA é uma seta. Todo fluxo tem que ser definido 

de um processo de origem para um processo de destino. 

Símbolo: 

 
 

Importação / Exportação 

Fluxos/Fluxos Específicos através dos limites e um sistema. 

 

Entradas / Saídas 

Fluxos/Fluxos Específicos através dos limites de um processo. 

 

Sistema e sistema limite 

O sistema é o objeto atual de investigação do MFA. O sistema é definido por um grupo 

de elementos, a interação entre esses elementos e os limites entre esses e outros elementos no 

espaço e tempo, ou seja, um conjunto de fluxos de materiais, estoques e processo dentro de um 

limite definido. 

Símbolo: 

Taxa de  
Variação 

Estoque 

Linha de 
montagem 1 

100.000 
200 

Definição Exemplo 

Definição 

Fluxo/ Fluxo 
Específico 

Exemplo 

100 l/h 

Nome do Fluxo/Fluxo Especifico Óleo diesel 
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Atividade 

Uma atividade é definida como um conjunto de necessidades do Sistema, Processos 

relevantes, Fluxos e estoques de Bens e Substâncias que são necessários para realizar ou manter 

uma certa necessidade.  

 

 

 

  

Definição Exemplo 

Nome do sistema Linha de montagem 
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Apêndice B – Principais termos e definições no VSM 
 

Recursos externos 

Usado para identificar fornecedores, clientes e outsourcing. 

Normalmente, o ícone do fornecedor aparece no canto superior esquerdo, e o do cliente, 

no canto superior direito. Coloca-se dentro do ícone informações relevantes, como o nome da 

empresa, volume mensal, número de turnos, etc. 

Símbolo: 

 
 

Processo de manufatura 

Cada caixa corresponde a uma área de fluxo. É usado para descrever cada processo da 

cadeia de valor. Cada processo deve ter um nome. 

Símbolo: 

 
 

Dados do processo ou Caixa de dados 

Usado para descrever a informação ao longo dos diversos processos da cadeia de valor, 

departamentos, clientes etc. 

Símbolo: 

 
 

Transportes ou Carregamentos 

Representa os carregamentos para carga de produtos para clientes e descarga de 

matérias-primas por parte dos fornecedores. Deve ser anotada a frequência com que estes 

carregamentos ocorrem.  

Símbolo: 

Processo 

2 pessoas 

C/T= 

C/O= 

T. Op.= 

Turnos= 

Outra inf. 
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Inventário 

Representam a quantidade de estoque de materiais em curso e produtos acabados. 

Também deve ser representado o tempo de duração do estoque.  

Símbolo: 

 
Estoque de segurança 

Representa a existência de um estoque de segurança. 

Símbolo: 

 
 

Fluxos ou Movimentação 

Fluxo de produção empurrada: Indica que o material produzido no processo anterior é 

empurrado para o processo posterior caso requisite ou necessite.  

Símbolo: 

 
 

Fluxo de produção puxada: Indica que o material produzido no processo anterior é 

puxado para o processo posterior caso requisite ou necessite. 

Símbolo: 

 
 

Fluxo de materiais acabados: Representa as movimentações de materiais acabados, 

quer do fornecedor para a fábrica, quer da fábrica para o cliente 

Símbolo: 

 
Fluxo de informação manual 

Símbolo: 

 

 
1100 
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Fluxo eletrônico de informação: Indica o fluxo de informação por meio eletrônico. 

Símbolo: 

 
 

Operador 

Representa a existência de operadores nos processos. 

Símbolo: 

 
 

Atividade Kaizen  

Serve para evidenciar as necessidades de melhoria em processos específicos.  

Símbolo: 
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