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RESUMO 
 

Os processos industriais são responsáveis por um grande consumo de energia 
elétrica, a qual possui uma forma muito conveniente para transporte e uso, o que 
favorece sua aplicação. A gestão da energia elétrica nos processos industriais 
permite aperfeiçoar sua a utilização, com impactos positivos tanto financeiros como 
ambientais. Este trabalho apresenta uma proposta de metodologia de gestão de 
energia elétrica no processo industrial, com o objetivo de quantificar e monitorar o 
consumo de energia elétrica. Este é baseado na medição setorial do consumo de 
energia elétrica de todas as etapas de um processo industrial, e utiliza como 
ferramenta de gestão o Gráfico de Controle de Shewhart para medidas individuais. 
Desta forma, identificam-se oportunidades de eficientização energética no processo 
como um todo, quantificando os ganhos reais. A validação da metodologia proposta 
ocorreu por meio de um estudo de caso, em um processo industrial real de médio 
porte, em 03 situações. Na situação 1 utilizou-se os componentes consumidores de 
energia elétrica do processo, conforme se encontravam. Na situação 2 os 
componentes consumidores de energia elétrica do processo foram alterados de 
forma intencional, em relação à situação 1. Na situação 3 houve necessidade de 
uma intervenção e os componentes consumidores de energia elétrica foram 
alterados em relação à situação 2. Os resultados alcançados se mostraram 
positivos, confirmando a validade da proposta apresentada. 
 

 

Palavras Chaves: Eficiência energética. Gestão de energia elétrica. Processo 
industrial. 



ABSTRACT 
 

The industrial processes account for a large consumption of electrical energy. It is 
very convenient to transport and use this energy, which favors its application. The 
management of the electrical energy in the industrial processes allows to improve its 
usage, with positive impacts in both financial and environmental aspects. This paper 
proposes a methodology for electrical energy management in the industrial process 
in order to quantify and monitor the electrical energy consumption. The methodology 
proposed is based on the sector measurement of the energy consumption in all 
stages of an industrial process, and as a management tool it uses the Shewhart 
Control Chart for individual measures. This way, it identifies opportunities for energy 
efficiency in the process as a whole, quantifying the real gains. The validation of the 
proposed methodology occurred through a case study in a real medium industrial 
process in 03 situations. In situation 1 it were used consumer components of 
electrical energy according to their original conditions. In situation 2 the consumer 
components of electrical energy in the process were changed intentionally. In 
situation 3 there was a need for intervention and the consumer components of the 
electrical energy changed from the situation 2. The results obtained in all of situations 
confirm the technical feasibility of the proposed methodology. 
 

 

Keywords: Energy efficiency. Management of electrical energy. Industrial process. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Devido a sua importância para a sociedade, o tema energia tem sido objeto 

de estudo, discussão e até discórdia. Com o passar do tempo, o homem 

desenvolveu formas de energia que impulsionaram a evolução humana. 

Dentre as diversas formas de energia utilizadas pela sociedade moderna 

encontra-se a eletricidade ou energia elétrica, esta é cotidianamente utilizada no 

comércio, nas residências e nas indústrias. 

Em função das facilidades, comodidades e bem estar que essa forma de 

energia proporciona, o consumo tem se mostrado crescente nos diversos setores da 

sociedade. 

Neste contexto, este trabalho aborda a gestão de energia elétrica no 

ambiente industrial e tem a intenção de corroborar para aperfeiçoar sua utilização. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O homem é um ser dinâmico e está sempre em evolução, buscando 

maneiras de simplificar e melhorar as coisas. Os resultados desse comportamento 

são as conquistas de melhores condições de vida ao longo dos tempos. 

No entanto, para atingir este estágio atual, o homem teve que dominar a 

energia. Conforme a história, inicialmente o homem teve que usar a própria energia 

do corpo para sobreviver numa época em que somente os fortes sobreviviam. 

O domínio da energia pelo homem iniciou na pré-história, com a descoberta 

de como fazer fogo. Com isto, conquistando alguns benefícios como cozer 

alimentos, iluminar e aquecer as noites e mais tarde confeccionar ferramentas. 

Posteriormente, o homem domesticou os animais para a realização de 

trabalhos árduos. Utilizou-se da energia dos ventos para navegar, o que possibilitou 

a descoberta e colonização de novos continentes, como também utilizou da mesma 

energia para mover os moinhos, dando assim inicio aos primeiros processos 

industriais. 

Porém, a máquina a vapor foi o grande marco da utilização da energia pelo 

homem. A partir deste feito vieram os teares mecânicos, as locomotivas e os navios 
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a vapor, bem como o início da Revolução Industrial, marcando definitivamente o uso 

e a importância da energia nos tempos modernos. 

Os avanços continuaram e outras fontes de energia passaram a ser 

utilizadas, como eletricidade e petróleo. Tais fontes foram responsáveis por um novo 

salto no desenvolvimento da humanidade, proporcionando comodidade, conforto e 

bem-estar, trazendo uma significativa melhoria no padrão de vida. 

Na atualidade, energia, por tudo aquilo que proporciona, é parte integrante 

da vida do homem moderno. Consequentemente, o consumo nas últimas décadas 

tem se mostrado crescente, tanto pelos benefícios proporcionados, como também 

pelo aumento da população mundial. 

A produção de energia, com maior ou menor intensidade, é prejudicial para a 

natureza. Esse fato tem chamado a atenção da sociedade, que por meio das 

instituições públicas e privadas, em diferentes pontos do planeta, promovem 

iniciativas para bom aproveitamento da energia. 

Iniciativas tais como a construção de edifícios verdes, que aproveitam a luz 

natural, motores elétricos e lâmpadas mais eficientes, veículos com menor consumo 

de combustível e a adoção de hábitos pessoais para evitar desperdício possibilitam 

usufruir dos benefícios proporcionados pela energia ao mesmo tempo em que evita 

a sua produção desnecessária, contribuindo para a preservação da natureza. 

Neste sentido, sendo o setor industrial um grande consumidor de energia, 

este pode contribuir fortemente para melhorar o aproveitamento. Assim, a adoção de 

uma metodologia como ferramenta de gestão visa melhorar o aproveitamento de 

energia neste setor. Desta forma, uma alternativa é a adoção do Gráfico de Controle 

de Shewhart. Esta é uma ferramenta de controle estatístico de processos, 

largamente utilizada no setor industrial para aperfeiçoar os processos produtivos, 

podendo ser útil para gestão de energia no setor industrial. 

 

 

1.2 MOTIVAÇÃO  

 

A oportunidade de participar de uma iniciativa global promovida por uma 

empresa foi o fator que deu origem à motivação deste trabalho. Trata-se de um 

programa global para redução do consumo de água e energia elétrica nas unidades 

fabris do grupo. Estas unidades estão instaladas nos continentes Americano, 
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Europeu e Oceania. O programa global possibilitou a troca de experiências entre as 

plantas, quando se observou que basicamente os procedimentos seguidos 

obedeciam a uma sequência similar, ou seja, identificam-se potenciais de economia 

de energia elétrica ou água, avalia-se o investimento e o retorno financeiro, este, em 

se mostrando viável, segue-se à implantação das ações. 

O indicador utilizado para este programa, tratando-se de energia elétrica, é o 

kWh/produto, medido mensalmente, ou seja, é o quanto, em média, cada produto 

produzido consumiu de energia elétrica para ser fabricado no mês sob análise. 

No entanto, a mensuração dos resultados obtidos pela implantação das 

ações muitas vezes não é percebida no indicador. Cada produto para ser produzido 

consome uma quantidade de energia no processo produtivo, e a cada mês, a 

quantidade de produtos produzidos e modelo sofrem variações. É difícil, portanto, 

perceber o resultado das melhorias implantadas, principalmente no processo 

produtivo. 

Este fato despertou o interesse pelo tema gestão do consumo de energia 

elétrica na indústria, motivando a realização deste trabalho. No entanto, as primeiras 

literaturas revisadas mostraram que o tema é vasto, pois uma planta industrial 

apresenta diversas áreas, responsáveis por diversas atividades, as quais atendem 

um contexto peculiar a cada empresa. 

Desta maneira, a delimitação do tema tornou-se necessária, de forma que o 

presente trabalho trata o tema dentro do processo industrial. 

Portanto, a pergunta de pesquisa é: como gerir o consumo de energia 

elétrica no processo industrial? 

A hipótese abordada é a utilização do Gráfico de Controle de Shewhart para 

gestão do consumo de energia elétrica no processo industrial, cuja aplicação seja 

extensiva aos mais variados processos produtivos industriais. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com Kreith e Goswani (2007), o consumo global de energia tem 

crescido rapidamente nos últimos 50 anos e deve continuar assim pelos próximos 

50. Porém, a expectativa é significativamente diferente entre os 50 anos passados e 

os 50 anos futuros.  
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No passado, o aumento do consumo de energia foi motivado pelo valor 

relativamente barato dos combustíveis fosseis e o crescimento da industrialização 

na Europa, Estados Unidos e Japão. O consumo nestes países continua crescente. 

Além disto, um fato que torna mais complexa a situação para os próximos 50 anos é 

que o consumo de energia na China e na Índia também está crescendo 

rapidamente, países; que juntos representam aproximadamente 30% da população 

mundial. 

Segundo Kreith e Goswani (2007), os dados estatísticos apresentados pela 

Internacional Energy Agency (IEA) mostra que o consumo global de energia cresceu 

em média 2% ao ano, entre 1971 e 2002, 3,7% entre 2001 e 2004, chegando a 4,3% 

entre 2003 e 2004. As taxas têm crescido rapidamente, devido ao crescimento 

econômico no eixo Ásia-Pacífico, que entre 2001 e 2004 chegou a 8,6%, registrando 

uma média recorde. Especificamente, a China cresceu 15% entre 2003 e 2004, e os 

dados mostram que o crescimento continua de maneira similar. Contudo, a 

expectativa é a de que depois de suprido este crescimento, a taxa média global 

retorne a valores entre 1,6% a 2,5% ao ano. 

Ainda, conforme dados da IEA, a demanda por energia elétrica no mundo 

quase triplicou entre 1971 e 2002. Isto porque esta energia possui uma forma muito 

conveniente para transporte e uso, tornado-se a forma de energia preferida para 

todas as aplicações. 

No Brasil, conforme dados da EPE (2011), por meio do Balanço Energético 

Nacional (BEN) de 2010, ano base 2009, no ano de 2008 o consumo de energia 

elétrica cresceu 3,91% em relação ao ano de 2007, sendo que em 2009 decresceu 

0,52% em relação ao ano de 2008. Apesar do decréscimo ocorrido em 2009, no ano 

de 2010 o consumo cresceu 7,8% em relação ao ano anterior, conforme dados 

divulgados pela EPE (2011), por meio da Resenha mensal do mercado de energia 

elétrica de janeiro de 2011. Para o futuro, a previsão é de crescimento, pois de 

acordo com EPE (2011), por meio do Informe à Imprensa, o consumo de energia 

elétrica, deverá crescer 4,8 % ao ano até 2020. 

Conforme EPE (2011), por meio dados do BEN de 2010 ano base 2009, o 

setor industrial obteve o maior consumo dentre os diversos setores, conforme mostra 

o gráfico 1. 
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GRÁFICO 1 - CONSUMO FINAL ENERGÉTICO POR SETOR 
FONTE: EPE (2010) 
 

Entre as diversas fontes de energia na indústria, a energia elétrica foi uma 

das mais utilizadas em comparação com demais, conforme mostra o gráfico 2. 
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GRÁFICO 2 - CONSUMO DE ENERGIA NO SETOR INDUSTRIAL 
FONTE: EPE (2010) 
 

Em termos de classes de consumo de energia elétrica, o segmento de maior 

representatividade foi o industrial, à frente do setor residencial, comercial, energético 

e outros, conforme mostra o gráfico 3. 
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GRÁFICO 3 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR SETOR 
FONTE: EPE (2010) 
 

Certamente, devido às facilidades proporcionadas, o consumo de energia 

elétrica tem sido crescente no mundo como um todo. O crescimento no consumo 

indica que há necessidade de crescer também a geração. Uma alternativa possível, 

para não gerar energia elétrica na mesma proporção do crescimento, sem deixar de 

atender às necessidades energéticas, é aperfeiçoar a utilização nos diversos 

setores, destacando-se as ações e programas vinculados à Eficiência Energética. 

Neste sentido, os programas de etiquetagem trouxeram imensa contribuição, 

incentivando os consumidores a adquirirem produtos com maior eficiência. A 

abordagem é indicar, através de etiquetas, que determinado produto obtém o 

mesmo beneficio com menor consumo de energia, e isto trará uma redução nos 

custos de energia durante o uso. 

O outro fato relevante é a premiação anual dos produtos de melhor 

desempenho, em termos de Eficiência Energética, participantes dos programas de 

etiquetagem. Tal premiação visa incentivar os fabricantes a aperfeiçoar produtos, 

tornando-os cada vez mais eficientes. 

No entanto, o setor industrial é um grande consumidor de energia elétrica e 

apresenta grande potencial para aplicação de ações de eficiência de energia 

elétrica. A adoção de programas de eficiência energia elétrica na indústria com 

características de divulgação e premiação, como acontece com os programas de 

etiquetagem, pode incentivar as indústrias a implantar ações de eficiência energética 
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no processo produtivo. Desta forma, o consumidor poderá optar, não somente por 

um produto que é eficiente no uso final, mas também por um produto que foi 

produzido de maneira eficiente em termos de energia elétrica. Além disto, um 

programa desta natureza na indústria poderá contribuir para a diminuição dos custos 

com energia e aumento de competitividade do setor industrial. 

Especificamente no Brasil, nos últimos anos o setor industrial tem sido o 

maior consumidor de energia elétrica. Este fato mostra uma oportunidade para o 

desenvolvimento de uma proposta de metodologia de gestão de energia elétrica no 

processo industrial. Tal oportunidade vem ao encontro da alternativa de aperfeiçoar 

a utilização de energia elétrica no setor que vem apresentando maior consumo desta 

forma de energia. 

Desta maneira, é possível identificar oportunidades de redução do consumo 

por meio do monitoramento, estabelecer indicador para facilitar a gestão do 

consumo de energia elétrica e os custos relacionados. Assim, esta proposta pode 

ser um importante aliado da indústria para diminuir os investimentos em geração de 

energia elétrica e, consequentemente, diminuir os impactos ambientais. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma proposta de metodologia de gestão de energia elétrica 

para o processo industrial com a aplicação do Gráfico de Controle de Shewhart. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Este trabalho apresenta os seguintes objetivos específicos: 

 

• Estabelecer indicador de consumo de energia elétrica para produtos 

obtidos no processo industrial; 

• Gerar dados para obtenção do custo real de energia elétrica no custo 

final do produto; 
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• Quantificar as variações no consumo de energia elétrica decorrentes de 

intervenções no processo industrial; 

• Monitorar o consumo de energia elétrica no processo industrial. 

 

 

1.5 METODOLOGIA  

 

A natureza da pesquisa deste trabalho é aplicada. Trata-se da aplicação de 

uma técnica de controle estatístico de processo, utilizada para gestão de energia 

elétrica no processo industrial. 

Para o desenvolvimento, em relação aos procedimentos técnicos, utilizou-se 

de pesquisa bibliográfica para construção da revisão da literatura e experimental na 

fase de aplicação prática. 

Para tanto, as seguintes etapas foram efetuadas: estudos iniciais para 

identificação do problema a ser abordado; aprofundamento dos estudos para 

consolidar o embasamento teórico sobre o tema; desenvolvimento da proposta de 

metodologia de gestão de energia elétrica no processo produtivo, utilizando o 

Gráfico de Controle de Shewhart; estudo de caso da proposta em um processo 

industrial real de médio porte, que implica em um procedimento de monitoramento 

do consumo de energia elétrica em um processo industrial de uma planta Industrial, 

pertencente a uma empresa global de eletrodomésticos; análise dos resultados 

alcançados a partir do estudo de caso para validar a metodologia proposta e 

comprovar a viabilidade técnica. 

 

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: 

• Capítulo 1: Introdução - apresenta o contexto sobre a importância da 

energia para sociedade, motivações que despertaram o interesse pela 

realização do trabalho, justificativa assocoada aos principais dados 

estatísticos sobre consumo de energia, especificamente energia elétrica, 

definição do problema de pesquisa, bem como objetivo geral e os 

objetivos específicos, metodologia empregada e estrutura da dissertação. 
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• Capítulo 2: Revisão da literatura - apresenta os programas e ações 

voltadas à eficiência de energia, nos principais países, assim como os 

conceitos teóricos que embasam este trabalho. 

• Capítulo 3: Proposta de metodologia de gestão de energia elétrica no 

processo industrial. 

• Capitulo 4: Estudo de caso em um processo industrial. Tal estudo deu-se 

em uma planta Industrial pertencente a uma empresa global de 

eletrodomésticos. 

• Capitulo 5: Conclusões, contribuições geradas, limitações da proposta e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Com o objetivo de buscar o suporte necessário ao estudo, este capitulo 

apresenta as principais motivações para início da cultura e preocupação com a 

Eficiência Energética. Também são apresentados os conceitos teóricos que 

embasam este trabalho. Desta forma, são mencionados os conceitos de Eficiência 

Energética, gestão energética, produto e conceitos correlatos. 

 

 

2.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

De acordo com MME (2010), por meio do Plano Nacional de Eficiência 

Energética (PNEf), os choques do petróleo de 1973-74 e 1979-81 trouxeram 

percepção de escassez deste recurso energético. A alta dos preços abriu espaço 

para uma série de ações voltadas à conservação e maior eficiência no uso dos seus 

derivados, além de estimular o desenvolvimento de outros energéticos, com o 

objetivo de diversificar a matriz energética. 

Ainda de acordo com o MME (2010), por meio do PNEf, os impactos 

climáticos gerados pela emissão de gases na atmosfera despertaram a atenção do 

mundo, motivando manifestações pela preservação do meio ambiente e gerando 

tratados relacionados às mudanças climáticas. Desta forma, a Eficiência Energética 

foi apontada como alternativa para mitigar os efeitos decorrentes das emissões de 

gases de efeito estufa, danosos à camada de ozônio, tornando-se uma alternativa 

favorável tanto do ponto vista econômico como ambiental. 

Diante da importância do tema, os conceitos de Eficiência Energética 

ganharam notoriedade. Para Goldenberg (1998 apud Franco e Mesquita, 2004), 

Eficiência Energética é atingir a satisfação de uma determinada necessidade com 

menor consumo de energia. Com isto, as fontes de energia são preservadas para 

gerações futuras, bem como os impactos ambientais são minimizados. 

Araújo (2008) aborda a questão da definição de conservação de energia e 

Eficiência Energética e relata que não existe um consenso entre os autores sobre a 

definição das expressões conservação de energia e Eficiência Energética. 

Entretanto a definição de Eficiência Energética é dada pela relação entre o trabalho 

(energia) obtido a partir da energia fornecida, ou seja, sob o ponto de vista de 
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rendimento. No entanto, a definição de Conservação de Energia é ampla, pois leva 

em consideração o comportamento das pessoas com boas práticas e uso racional 

da energia, além da Eficiência Energética. 

Para Panessi (2006), Eficiência Energética é realizar o mesmo serviço com 

menor consumo. O referido autor explica que a forma primária de energia não é 

necessariamente a energia que será consumida para os serviços energéticos. Da 

energia primária até o consumo final, a energia passa por diferentes formas para 

possibilitar a utilização nos serviços energéticos. 

Desta forma, as medidas de Eficiência Energética podem ser aplicadas 

desde a energia primária até a obtenção dos serviços de energia. Assim, quanto 

melhor for a eficiência durante todo o processo de transformação, da energia 

primária até o momento do consumo para realização de um serviço, menor será o 

consumo de energia para obtenção do mesmo serviço. 

A figura 1 ilustra as etapas para disponibilização da energia, partindo da 

energia primária, que se transforma em energia secundária, passando pelo setor 

energético, posteriormente sendo disponibilizada para uso final, obtendo-se os 

serviços energéticos utilizados pela sociedade. 

 

 
FIGURA 1 – ETAPAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA ENERGIA  
FONTE: Panessi (2006) 
 

Panessi (2006) comenta também a diferença entre Eficiência Energética e 

racionamento de energia. O primeiro significa consumir menos energia para um 

mesmo serviço, enquanto que o segundo significa diminuir o serviço. 
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Geller (2003) também conceitua Eficiência Energética como menor consumo 

de energia para realização de uma tarefa, sendo um importante recurso energético 

mundial. 

 

 

2.1.1 Programas e políticas de Eficiência Energética 

 

Conforme Haddad et al. (1999 apud Cardoso, 2008), diversos países 

adotaram ações voltadas à conservação de energia. No Reino Unido, o Energy 

Saving Trust (EST) atua direcionado para a Eficiência Energética nos setores 

residencial e comercial, divulga a Eficiência Energética, visando aumentar a 

conscientização das pessoas com relação às vantagens do uso eficiente da energia, 

concede incentivos financeiros para produtos, equipamentos e serviços que 

possibilitem melhorias na Eficiência Energética dos setores em que atua. 

Na França, a Agence de I’Envioronnement et de la Matrise de I’ Energie 

(ADEME) é encarregada de desenvolver atividades nas áreas de Eficiência 

Energética. Também atua direcionada para a divulgação da Eficiência Energética, 

visando aumentar a conscientização das pessoas em relação às vantagens do uso 

eficiente da energia, além da realização de estudos de planejamento e de serviços 

de assessoria e consultoria. 

O Japão criou em 1978, como uma medida do governo para minimizar o 

consumo energético, o Energy Conservation Center of Japan (ECCJ). Dentre as 

várias ações, ressalta-se o trabalho de divulgação da Eficiência Energética, visando 

aumentar a conscientização das pessoas com relação às vantagens do uso eficiente 

da energia, os esforços de Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD), além de 

estabelecer normas de Eficiência Energética para a construção civil. Atualmente, os 

programas do ECCJ abrangem os setores residencial, comercial, industrial e 

transportes. 

O governo canadense, em junho de 1992, promulgou o Energy Efficient Act. 

Esta lei delegou ao Natural Resources Canadá (NRCan) autoridade para promover 

programas de conservação e fontes renováveis de energia. No ano de 1998 foi 

criado pelo governo daquele País o Office of Energy Efficiency (OEE), com o 

objetivo de renovar e fortalecer o comprometimento do Canadá com relação à 

Eficiência Energética. O OEE tem implementado programas em vários setores, 



 
26

como, por exemplo, o residencial e comercial, em que os principais pontos são: 

normas na construção civil, padrões mínimos de eficiência para aparelhos 

eletrodomésticos, iluminação, entre outros. Especificamente para o setor industrial 

tem-se o Canadian Program for Energy Conservation (CIPEC), como um braço 

importante NRCan na área industrial. 

Geller (2003) explica que os Estados Unidos da América (EUA) também 

possuem iniciativas para Eficiência Energética. Através do governo financia projetos 

de inovações em Eficiência Energética e fontes renováveis de energia. Tais projetos 

têm conquistados benefícios para o meio ambiente e outros benefícios indiretos. 

Atualmente, estão em desenvolvimento várias ações relacionadas à Eficiência 

Energética, financiadas pelo Departamento de Energia. 

Outra iniciativa dos EUA é o ENERGY STAR, um programa conjunto da 

Environmental Protection Agency (EPA) e o Department of Energy (DOE). Tem 

como objetivo economizar dinheiro e proteger o meio ambiente por meio de práticas 

e uso de produtos energeticamente eficientes. Criado em 1992 como um programa 

de etiquetagem, de participação voluntária, com o objetivo de identificar e promover 

produtos energeticamente eficientes, para reduzir as emissões de gases de efeitos 

estufa. Inicialmente foram etiquetados computadores e monitores, posteriormente 

expandiu-se para equipamentos de escritório, produtos de aquecimento residencial e 

equipamentos de refrigeração. Atualmente muitos outros produtos são etiquetados, 

como, por exemplo, lâmpadas e aparelhos eletrônicos residenciais. Além disso, o 

programa foi expandido, e são etiquetados residências novas e prédios industriais e 

comerciais (DOE, 2011). 

A figura 2 mostra a etiqueta utilizada no programa ENERGY STAR. 

 

 
FIGURA 2– ETIQUETA DO PROGRAMA ENERGY STAR 
FONTE: DOE (2011) 
 



 
27

De acordo com Mclean-Conner (2009), o programa ENERGY STAR 

representa um dos principais parceiros da Indústria e do Comércio, fornecendo 

recursos para o desenvolvimento de Eficiência Energética e sustentabilidade de 

prédios, entre outros. 

Conforme Cardoso (2008), na Espanha, o Instituto para la Diversificacion y 

Ahorro de la Energia (IDAE) desenvolve programas governamentais na área de 

conservação de energia, sendo que uma das formas é financiando projetos de 

conservação de energia. 

De acordo com o (MME (2010), por meio do PNEf, no Brasil em 1975, uma 

iniciativa pioneira do Grupo de Estudos sobre Fontes Alternativas de Energia 

(GEFAE), em colaboração com o Ministério de Minas e Energia (MME), organizou 

um seminário sobre conservação de energia. Também em 1975, a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) obteve autorização da Presidência da República para 

alocar recursos financeiros para realização do Programa de Estudos da 

Conservação de Energia, com a finalidade de desenvolver e apoiar estudos de 

eficiência na cadeia de captação, transformação e consumo de energia. 

Conforme Jannuzzi et al. (2004), em 1981, com o objetivo de estimular a 

conservação e substituição de óleo combustível consumido na indústria, o governo 

federal lançou o programa CONSERVE, constituindo-se no primeiro esforço de peso 

em direção à conservação de energia no País. Os protocolos desenvolvidos 

produziram efeitos sobre a Eficiência Energética de setores como os de cimento, 

siderurgia e papel/celulose. Mas a predominância foi em termos de substituição 

energética, e não da conservação, como era a diretriz primordial. Isto fica claro 

quando observadas as operações aprovadas pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por intermédio do CONSERVE, 

entre 1981 e 1985. Do total de projetos, 79% foram de substituição energética, com 

intensificação do uso da eletricidade, e 21 % estavam vinculados às iniciativas para 

conservação de energéticos. 

Ainda conforme Jannuzzi et al. (2004), a recessão econômica no ano de 

1981 reduziu a demanda por energia elétrica, ocasionando certa ociosidade na 

capacidade instalada do parque gerador do País. Na ocasião, foi criada a Energia 

Garantida por Tempo Determinado (EGTD), com o objetivo de aproveitar a 

capacidade ociosa. O alvo foi o setor industrial, que teve fornecimento com preços 

30% menores que os normais, e fornecimento garantido até 1986, para permitir a 
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amortização dos investimentos na instalação ou conversão de equipamentos pelas 

indústrias. 

Jannuzzi et al. (2004) relata ainda que apesar dos consideráveis ganhos, na 

crescente utilização da energia elétrica no setor industrial, parte promovida pelo 

CONSERVE, verificou-se que ocorreu uma transferência da responsabilidade sobre 

a conservação de energia para o setor elétrico. O crescimento da demanda por essa 

forma de energia, pelo setor industrial, passou a pressionar a capacidade de oferta. 

Tal situação levou a implantação de uma política de conservação de energia elétrica, 

tendo como resultado a criação do Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica (PROCEL), no ano de 1985, tornando-se, assim, a primeira iniciativa 

sistematizada de promoção do uso eficiente de energia elétrica no País. 

Conforme o MME (2010), por meio do PNEf, a atuação inicial do PROCEL 

caracterizou-se pela publicação e distribuição de manuais destinados à conservação 

de energia elétrica nos diversos setores sociais. Também houve iniciativas em 

termos de estímulos ao desenvolvimento tecnológico e à adequação de legislação e 

normas técnicas. Somente a partir de 1990, o PROCEL iniciou projetos de 

demonstração e cursos técnicos para formar profissionais com competência 

específica na área. Neste período, paralelamente deu-se outra iniciativa. Em 1984, 

um protocolo firmado entre o então Ministério da Indústria e do Comércio (MIC) e a 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), com a 

interferência do MME, instituiu o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), sob a 

coordenação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO). 

De acordo com o INMETRO (2011), neste programa, a adesão dos 

fabricantes é voluntaria, os produtos são submetidos a testes e, a partir dos 

resultados obtidos, é criado uma escala onde todos são classificados. 

Periodicamente os testes são repetidos com a finalidade de atualizar a escala e 

incentivar a melhoria dos produtos. O PBE tem como objetivo alertar os 

consumidores quanto à Eficiência Energética dos principais eletrodomésticos, 

possibilitando economia nos custos de energia. 

As informações são disponibilizadas para os consumidores, por meio da 

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme exemplo mostrado 

na figura 3. 
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FIGURA 3 - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 
FONTE: INMETRO (2011) 
 

Conforme o INMETRO (2011), são vários os produtos que fazem parte do 

PBE, por exemplo, refrigeradores, ar-condicionado doméstico tipo janela, chuveiros 

elétricos, aquecedores de passagem elétrico, fogões e fornos domésticos a gás, 

ventiladores de teto, veículos leves de passageiros e comerciais e edifícios 

comerciais. 

Segundo o MME (2010), por meio do PNEf, em 1993, o PROCEL 

desenvolveu o Programa Selo PROCEL de Economia de Energia, um programa 

voluntário, cujos objetivos são orientar os consumidores e estimular a fabricação e 

comercialização de produtos mais eficientes no país. Em 1994 foram estabelecidos, 

em conjunto com fabricantes, os critérios para a concessão do Selo, sua marca e as 

bases para a realização deste processo. 

De acordo com Cardoso (2008), em 1995, o mercado brasileiro começou a 

receber os primeiros produtos com o Selo PROCEL. Inicialmente foram os 

refrigeradores e freezer vertical. Posteriormente, foram incorporadas as categorias: 

freezer horizontal, aparelho de ar-condicionado de janela, motores elétricos trifásicos 

até 10 cv (hoje abrangendo até 250 cv), coletores solares planos para aquecimento 

de água para banho e piscina e reservatórios térmicos. O Selo PROCEL de 

Economia de Energia é mostrado figura 4. 
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FIGURA 4 – SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA 
FONTE: ELETROBRAS (2011) 
 

A Secretaria Executiva do PROCEL constitui uma Comissão de Análise 

Técnica composta por um representante das seguintes entidades: PROCEL, na 

condição de Coordenador; ABINEE; INMETRO; Centro de Pesquisas de Energia 

Elétrica (CEPEL); Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC); Associação Nacional 

de Fabricantes de Produtos Eletro-Eletrônicos (ELETROS); Associação Brasileira de 

Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA); Associação 

Brasileira da Indústria de Iluminação (ABILUX), com o objetivo de estabelecer os 

critérios técnicos e indicar os equipamentos premiados. 

A ELETROBRAS (2011) esclarece que o Selo PROCEL de Economia de 

Energia é concedido todo ano, para aqueles produtos que normalmente conquistam 

conceito A no PBE. 

De acordo com Barros et al. (2010), em 1996, com o objetivo tanto de 

regular como fiscalizar os serviços prestados pelas geradoras, transmissoras, 

distribuidoras e comercializadoras de energia elétrica, foi criada a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL). 

As principais atribuições da ANEEL são: 

 

• Mediar eventuais conflitos existentes entre os agentes do setor elétrico e 

entre esses e os consumidores; 

• Definir tarifas cobradas dos consumidores, visando garantir valores justos 

em relação aos custos operacionais das empresas e a qualidade do 

serviço prestado; 
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• Apurar a qualidade do serviço prestado por meio de indicadores 

predefinidos; 

• Fiscalizar os investimentos na manutenção e expansão da rede elétrica, 

realizados pelas empresas do setor elétrico. 

 

Estas ações têm a função de proporcionar condições favoráveis para que o 

mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio, proporcionando 

benefícios para a sociedade. 

Segundo a ELETROBRAS (2011), em 2001, com a crise do abastecimento 

de energia elétrica, foi instituído o Projeto de Otimização Energética de Sistemas 

Motrizes, base para estruturação do PROCEL na Indústria, tendo como finalidades: 

 

• Incentivar a utilização de motores de alta eficiência, pois, conforme 

experiências internacionais, esta é uma alternativa viável do ponto de 

vista técnico-econômico. 

• Tratar a formação dos engenheiros brasileiros. Para isto, a 

ELETROBRAS implantou laboratórios de otimização de sistemas 

motrizes (Lamotrizes) nas universidades públicas, e fomenta bolsas de 

estudos para graduação e pós-graduação. 

 

Tomando-se como referência o ano de 2007, o PROCEL aponta a razão 

para os sistemas motrizes tornar-se o principal foco de atuação. (ELETROBRAS, 

2011). 

O gráfico 4 mostra que o setor industrial foi responsável por 46,7% do 

consumo de energia elétrica.  

 

 
GRÁFICO 4- CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2007 
FONTE: ELETROBRAS (2011) 
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O gráfico 5 mostra que do total de energia elétrica consumida na indústria, 

64% são relativos aos sistemas motrizes. Isto significa dizer que somente os 

sistemas motrizes correspondem a 28,5% do consumo total do país, acima inclusive 

dos demais setores. 

 

 
GRÁFICO 5 - USOS FINAIS NO SETOR INDUSTRIAL NO ANO DE 2007 
FONTE: ELETROBRAS (2011) 
 

Ainda segundo a ELETROBRAS (2011), o PROCEL busca a aproximação 

com a indústria por meio das Associações e Federações das Indústrias, cujos 

segmentos sejam mais significativos em termos de oportunidades técnicas de 

economia de energia. Atualmente o programa encontra-se em fase de 

reestruturação. As novas diretrizes pretendem estender sua atuação além do setor 

industrial, visando ampliar a abordagem da gestão energética para outros setores. 

Segundo Jannuzzi (2004), uma das consequências do apagão, ocorrido nos 

anos de 2001 e 2002, foi à aprovação da Lei n° 10.295/01 no final do ano de 2001. 

Esta Lei tramitava pelo Congresso há mais dez anos e ficou conhecida como Lei de 

Eficiência Energética, cujo objetivo é estabelecer índices de consumo máximo de 

equipamentos comercializados no País. 

Conforme o MME (2010), por meio do PNEf, em 24 de julho de 2000 foi 

promulgada a Lei n° 9.991. Tal lei trata da regulamentação da obrigatoriedade de 

investimentos em programas de Eficiência Energética no uso final pelas empresas 

brasileiras, distribuidoras de energia elétrica. A Lei estabelece a destinação de um 

montante de recursos para ações de Eficiência Energética, o chamado Programa de 

Eficiência Energética das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica (PEE). 

Inicialmente, verificou-se a predominância dos investimentos na redução de 

perdas técnicas nas redes de distribuição, em lâmpadas eficientes, em redes de 

iluminação pública e na realização de diagnósticos energéticos em instalações 

industriais, comerciais e de serviços. Posteriormente, verificou-se o forte crescimento 
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de ações de otimização da gestão energética, frequentemente envolvendo parcerias 

com Empresas de Serviço de Conservação de Energia (ESCOs), em indústrias e 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. 

Ainda conforme o MME (2010), por meio do PNEf, a ANEEL estabeleceu, 

em 2005, o direcionamento de pelo menos 50% dos recursos do PEE, para o uso 

eficiente de energia junto a consumidores residenciais de baixa renda. Os recursos 

destinam-se a doações de equipamentos eficientes, adequação de instalações 

elétricas internas das habitações, entre outros. 

De acordo com o MME (2011), em 2005, o Programa Nacional da 

Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (CONPET), do 

Governo Federal, criado no ano de 1991, coordenado e gerido com recursos 

administrativos e técnicos da empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), 

lançou o Selo CONPET de Eficiência Energética. Este Selo é destinado a 

equipamentos consumidores de gás natural e derivados de petróleo que obtiveram 

os menores índices de consumo de combustível, sendo este selo concedido, 

anualmente, para aqueles produtos que conquistam conceito A no PBE. Tem como 

objetivo incentivar os fabricantes e importadores, comercializar produtos cada vez 

mais eficientes. A figura 5 mostra o Selo CONPET de Eficiência Energética. 

 

 
FIGURA 5 – SELO CONPET DE EFICIENCIA ENERGETICA 
FONTE: MME (2011) 
 

De acordo com o MME (2010), por meio do PNEf, para se ampliar de 

maneira substancial o papel e a contribuição dos programas de Eficiência Energética 

no Brasil, é necessário criar novas estratégias, com vistas a garantir a perenidade de 
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algumas medidas, bem como consolidar as estratégias operacionais vigentes que 

estão produzindo bons resultados, bem como ampliar sua abrangência. 

Ao que diz respeito à operacionalização, cabe ao MME dar continuidade aos 

programas e iniciativas de Eficiência Energética vigentes. Como, por exemplo, 

regulamentar a aplicação da Lei n° 10.295/01, através do Comitê Gestor de 

Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE), que tem que, entre outras 

atribuições, elaborar regulamentação e plano de metas específicas para cada tipo de 

aparelho e máquina consumidora de energia e constituir comitês técnicos. 

 

 

2.2 GESTÃO ENERGÉTICA 

 

Morales (2007) explica que o termo gestão é definido como ato de 

administrar ou gerenciar. Este termo é utilizado em diversas áreas como forma de 

melhorar processos, produtos e serviços, assim como estão associados a esse 

termo várias ferramentas e técnicas. 

Para Ferreira e Ferreira (apud Morales, 2007), gerir energia é conhecer os 

consumos energéticos, contabilizar, acompanhar a evolução e dispor de dados para 

tomar decisão, agir e controlar. 

Conforme a ELETROBRAS (2005), a empresa em parceria com o PROCEL 

prepararam o Guia Técnico Gestão Energética (GTGE) com procedimentos para 

implantação de um Programa de Gestão Energética (PGE). O GTGE esclarece que 

o primeiro passo para redução de custos com energia em uma empresa é a 

implantação de um PGE. Isto porque as ações isoladas, por melhor que sejam, ao 

longo do tempo perdem o efeito. 

O GTGE esclarece que o PGE não é composto por ações de racionamento 

de energia ou redução de qualidade dos produtos ou serviços. Destaca a 

importância do PGE na preservação do meio ambiente, e, também, que as 

empresas devem se antecipar às possíveis mudanças no comportamento do 

consumidor, que dará preferência para produtos de empresas que possuem PGE. 

Um PGE deve ser estruturado para que as ações adotadas não percam seu 

efeito ao longo do tempo. O PGE tem o objetivo de reduzir os índices globais e 

específicos para conseguir o mesmo resultado ou produto por meio de propostas, 

orientações, ações e controle sobre os recursos materiais, humanos e econômicos. 
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O GTGE também traz instruções de como deve ser estruturado um PGE, 

considerando a metodologia, a criação da Comissão Interna de Conservação de 

Energia (CICE) com suas atribuições, a importância da divulgação do programa, a 

análise energética, o controle dos índices e o uso da energia. O GTGE destaca 

ainda a importância das medições, pois o que não é medido não pode ser 

controlado, e na gestão energética não é diferente, cabendo a CICE a 

responsabilidade pela verificação dos resultados. 

Para Capehart et al. (2008), o termo “gestão de energia” tem diferentes 

significados para diferentes pessoas. Para os autores, gestão de energia é o uso 

eficiente e eficaz da energia para diminuir custos, logo aumentar o lucro, bem como 

melhorar a posição competitiva. 

Esta definição, ampla, abrange muitas operações que envolvem projetos de 

produtos e equipamentos, bem como serviços. Minimizar e eliminar desperdícios 

apresenta muitas oportunidades de gestão energética. Um sistema de gestão 

energética assegura que as atividades importantes serão examinadas e otimizadas. 

O objetivo principal para gestão energética é diminuir custos ou maximizar o 

lucro. Outros objetivos são desejados num programa de gestão de energia, tais 

como reduzir a emissão de gás de efeito estufa e melhorar a qualidade do ar, 

cultivar boa comunicação sobre as questões de energia, desenvolvimento e 

manutenção efetiva do monitoramento, gestão estratégica do uso da energia e 

redução das interrupções de fornecimento. 

Capehart et al. (2008) apontam algumas motivações para um programa de 

gestão de energia bem sucedido. Certamente a principal é a econômica, cujo 

objetivo é melhorar os lucros e a posição competitiva. Outras motivações 

apresentadas são os resultados obtidos para a nação, tais como, deixar o balanço 

de contas favorável, consequentemente fortalecendo a moeda local, diminuir a 

vulnerabilidade no fornecimento de energia a desastres naturais e deixar um mundo 

melhor para as próximas gerações. 

Panessi (2006) explica que os programas de Eficiência Energética trazem 

vantagens como geração de emprego, aumento de produtividade e competitividade 

para empresas, impacto positivo na economia, melhora processos e equipamentos, 

entre outros. No entanto, os programas de Eficiência Energética possuem barreiras 

a serem vencidas, como a idéia de que energia é farta e barata, as empresas 
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quererem retorno a curto prazo (de 06 a 08 meses), equipamentos de alta eficiência 

são mais caros, entre outros. 

A gestão energética, dado sua importância, tem chamado atenção de 

diversos segmentos. Neste sentido, o Internacional Organization for Standardization 

(ISO) está desenvolvendo a ISO 50001, uma norma voltada para gestão de energia. 

A futura norma estabelecerá padrões para gestão de energia nas plantas 

industriais, instalações comerciais e organizações como um todo. Fornecerá uma 

estrutura reconhecida para integrar a Eficiência Energética em suas práticas de 

gestão de energia. As organizações terão acesso a um padrão único, harmonizado 

para a aplicação em toda a organização, com uma metodologia lógica e consistente 

para a identificação e implementação de melhorias de Eficiência Energética. 

A nova norma está baseada nos elementos comuns encontrados em todas 

as normas do sistema padrão de gestão da ISO, assegurando um alto nível de 

compatibilidade com as já conhecidas ISO 9001, referente ao sistema de gestão da 

qualidade, e a ISO 14001, referente ao sistema de gestão ambiental. Assim, a ISO 

50001 aplicará o conceito de melhoria contínua, Plan, Do, Check and Act (PDCA), já 

utilizados na ISO 9001 e 14001. 

Melhorar a utilização do consumo de energia dos ativos existentes, 

documentar e relatar as melhorias energéticas, promover práticas de boa gestão de 

energia, avaliar e priorizar a implementação de novas tecnologias energeticamente 

eficientes são alguns dos benefícios esperados pela ISO 50001. A expectativa de 

publicação da ISO é para 2011 (ISO, 2011). 

 

 

2.2.1 Gestão energética na indústria 

 

Rajan (2001) relata que a indústria, com os equipamentos operando de 

forma contínua, representa um grande consumidor de energia. É utilizada em 

diferentes formas, como elétrica, vapor, térmica, entre outros. Para gestão 

energética é importante identificar quais são os equipamentos, unidades ou setores 

que consomem mais energia, qual a razão para o alto consumo, como a situação 

pode ser melhorada e quais os impactos nos custos. 

O autor acrescenta que, para pequenas indústrias, com número reduzido de 

equipamentos, é relativamente simples desenvolver uma base de dados para 
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análise. No entanto, para grandes indústrias esta é uma tarefa difícil. Para isto, 

recomenda o auxilio de sistemas computadorizados, para utilização da ferramenta 

de gestão, conhecida como curva ABC. Esta ferramenta auxilia na localização dos 

equipamentos que contribuem para o maior consumo de energia, consequentemente 

onde devem ser priorizadas as ações de Eficiência Energética. 

Na gestão de energia, os computadores também podem ser usados para 

manter histórico de performance, auxiliar na decisão de reformar máquinas e 

equipamentos, análise de custos com energia, entre outros. 

Resumidamente, este autor descreve que gestão de energia implica em 

Eficiência Energética do sistema como um todo. É um processo contínuo, que ajuda 

na decisão de substituição e manutenção de equipamentos no momento correto, 

bem como na sustentabilidade da indústria. 

Nos EUA, conforme Kreith e Goswani (2007), no ano de 2004 a indústria 

daquele país consumiu 34% do total de energia. Tal fato fortaleceu a questão da 

Eficiência Energética na indústria, gerando a necessidade da gestão energética, 

com investimentos em novas plantas e melhoramento em instalações.  

Ainda conforme Kreith e Goswani (2007), a redução de custos com energia, 

por produto produzido, foi apontada como um caminho para tornar a indústria Norte 

Americana mais competitiva no mercado global. Neste sentido, o Japão, como forte 

competidor dos EUA, foi mencionado como país que possui Leis de gestão 

energética na indústria. Estudos realizados na indústria Norte Americana mostram 

que existe a possibilidade de redução na ordem de 20% do consumo, aplicando 

boas práticas de gestão energética e equipamentos de Eficiência Energética. 

Resumidamente, são 03 fases apresentada por Kreith e Goswani (2007) 

para um programa de gestão energética na indústria. Na primeira fase, ocorre o 

compromisso de gestão com o programa, com a nomeação de 01 coordenador e a 

comissão responsável pela gestão do programa. Na segunda fase, ocorre uma 

auditoria, com a revisão dos dados históricos, análises preliminares dos desenhos, 

manuais e especificações de equipamentos, cálculos de consumo, análises de 

viabilidade técnica e análise econômica. Na terceira fase, ocorre a implantação, com 

o estabelecimento de objetivos, determinação dos investimentos, geração de 

relatórios, envolvimento das pessoas e avaliação periódica do programa de gestão. 

Os autores comentam que a eficácia de utilização da energia varia de uma 

indústria para outra, pois cada uma delas possui produto e processo específico.  
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Desta forma, o programa de gestão energética deve ser adaptado para cada 

realidade. 

Tanto Kreith e Goswani (2007) como Capehart et al. (2008) apontam como 

exemplo o programa de gestão energética da 3M, que é uma grande empresa de 

manufatura com uma linha de mais 50 produtos. A empresa possui um programa de 

gestão coorporativo, com objetivo de usar a energia de forma eficiente em todas as 

operações. Somente no ano de 1996, economizou mais de 70 milhões de dólares. 

 

 

2.2.2 Gestão de energia elétrica na indústria 

 

Segundo Kreith e Goswani (2007), a energia elétrica é uma das principais 

energias utilizadas pela indústria dos EUA. Sua utilização está presente em motores 

elétricos, processos eletroquímicos, refrigeração, iluminação e aquecimento. Uma 

dificuldade está na aquisição de dados sobre a utilização desta forma de energia na 

indústria, pois estes dados demoram a serem coletados e processados. Além disso, 

são amostras de dados de pesquisas, e não são tão precisos, mas, mesmo assim, 

estão entre os melhores disponíveis no mundo. 

O gráfico 6 mostra o consumo de energia elétrica na Indústria dos EUA no 

ano de 1998, onde 68,2% são consumidos por motores, 20,8% por processos, 6,5% 

por iluminação e 4,5% correspondente aos demais usos. 

 

68,2%

20,8%

6,5%
4,5%

Motores Processos Iluminação Outros

 
GRÁFICO 6 – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INDÚSTRIA DOS EUA 
FONTE: Kreith e Goswani (2007) 
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Kreith e Goswani (2007) destacam, os motores são responsáveis por 68,2% 

do consumo de energia elétrica na indústria. Estes motores acionam ventiladores, 

sistemas de refrigeração, bombas, compressores e máquinas ferramenta. 

Representam uma boa oportunidade de redução de energia elétrica, mas, 

geralmente, isto implica na substituição do motor por outro mais eficiente. 

Com relação aos processos, os principais consumidores são os processos 

de eletrólise para derreter metais. A melhoria dos eletrodos utilizados nesses 

processos representa uma oportunidade de redução de energia elétrica. 

Kreith e Goswani (2007) propõem uma técnica chamada análise de carga 

elétrica, útil para investigar o consumo diário de uma planta industrial, um prédio, um 

processo ou equipamento específico. Com equipamentos de medição instalados no 

local onde se deseja realizar a análise, de forma que contemple todos os 

consumidores de energia elétrica envolvidos, tais como equipamentos, máquinas, 

iluminação, entre outros, efetua-se a coleta do consumo a cada hora, durante 24 

horas. O quadro 1 é o modelo proposto para coleta de dados. 

 

Hora de Medição Consumo kWh Comentários 
01:00    
02:00    
03:00    
04:00    
05:00    
06:00    
07:00    
08:00    
09:00    
10:00    
11:00    
12:00    
13:00    
14:00    
15:00    
16:00    
17:00    
18:00    
19:00    
20:00    
21:00    
22:00    
23:00    
00:00    

 
QUADRO 1 – MODELO PROPOSTO PARA COLETA DE DADOS 
FONTE: Kreith e Goswani (2007) 
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A coleta de dados visa fornecer informações para gestão de energia elétrica. 

E assim, é realizada uma verificação no local onde ocorreram as medições, visando 

encontrar oportunidades de redução de consumo de energia elétrica, levando em 

conta os horários de maior demanda. Desta maneira, será possível estabelecer 

ações para diminuir o consumo de energia elétrica no local em questão. 

Para Kreith e Goswani (2007), de maneira geral, ações se concentram nos 

principais consumidores de energia elétrica. Recomendam que após as 

implantações das ações, uma nova coleta de dados seja realizada para verificar qual 

o ganho conquistado, comparando o consumo da primeira coleta com a segunda, no 

mesmo horário. Também é recomendado a construção de um gráfico comparativo 

entre a primeira e a segunda coleta de dados, para facilitar a visualização dos 

resultados obtidos. 

O gráfico 7 ilustra um exemplo comparativo simulado com dados da primeira 

coleta e dados da segunda coleta, realizada após a implantação de ações. 
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GRÁFICO 7 – COMPARATIVO ENTRE SEM AÇÕES E COM AÇÕES 
FONTE: Kreith e Goswani (2007) 
 

 

2.2.3 Indicadores de Eficiência Energética  

 

Zeltzer (2005) define indicadores como formas de representação 

quantificável de características de produtos e processos utilizados para acompanhar 
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e melhorar os resultados ao longo do tempo. Portanto, para gerir algo é necessário 

um indicador para mostrar os resultados alcançados ao longo do tempo. 

Conforme Slack et al. (1999), para avaliar as melhorias é preciso medir. 

Assim é possível realizar uma análise dos dados, promover melhorias, e com novas 

medições e análises de dados é possível verificar os resultados das melhorias que 

foram propostas. 

Para Morales (2007), os indicadores energéticos ou de consumo são 

formados relacionando informações físicas ou administrativas, com grandezas ou 

custos de energia de determinado país, região, atividade ou uso final. 

Franco e Mesquita (2004) mencionam a necessidade de indicadores para 

avaliar o uso eficiente da energia. Tais indicadores devem avaliar as variáveis 

técnicas e econômicas. No caso de um país, os indicadores são importantes para 

acompanhar as políticas setoriais e adequá-las aos esforços internacionais. Neste 

sentido, no ano 1990, o Brasil realizou um projeto de pesquisa, desenvolvido pelo 

Programa de Planejamento Energético da COPPE-UFRJ em parceria com o 

PROCEL/ELETROBRAS, visando construir e sugerir indicadores de Eficiência 

Energética para o país, e a partir destes, estabelecer comparações com indicadores 

internacionais. Os indicadores de Intensidade Energética (IE), Intensidade 

Energética Ajustada (IEA) estão entre os principais indicadores resultantes deste 

projeto. 

IE é a relação entre a quantidade de energia consumida em Tonelada 

Equivalente de Petróleo (TEP) e o Produto Interno Bruto (PIB) em dólares. 

 

(1) 

 

 

IEA é a relação entre a quantidade de energia consumida em kcal e o 

Produto Interno Bruto (PIB) em dólares. 

Isto porque o Brasil é um país que utiliza em sua matriz energética um 

grande percentual de energia elétrica proveniente da energia hidráulica. O BEN 

considera para a conversão de kWh para TEP o rendimento médio de usina 

termoelétrica. Desta forma, para evitar distorções, o indicador expressa a relação 

entre o consumo de energia em kcal e o PIB. 
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(2) 

 

 

De acordo com Morales (2007), os indicadores podem ser classificados em 2 

grupos, sendo um para os indicadores globais e outro para os indicadores 

específicos. Ambos podem ser associados a indicadores financeiros para 

demonstração de custos. Os indicadores globais têm a função de avaliar uma 

unidade como um todo, como, por exemplo, fator de carga e fator de potência, 

enquanto que o indicador específico tem a função de avaliar determinada situação 

de forma isolada, como por exemplo, por área de utilização e por uso final. 

 

 

2.2.4 Indicador de eficiência de energia elétrica na indústria 

 

Conforme Branco Filho (2004), utilidades é um dos suportes à produção; 

fazem parte do processo, mas não fazem parte do produto. Diante do conceito 

apresentado, energia elétrica representa uma utilidade; não acompanha o produto, 

mas é necessária para que o produto seja produzido. Desta forma, pode ter sua 

eficiência medida. 

Capelli (2007) relaciona energia elétrica com produção e menciona o 

consumo específico como um parâmetro que indica o total de energia consumida 

para produzir um produto ou serviço. Na indústria, continua o autor, trata-se do 

consumo relativo à produção, podendo ser kWh/ton ou kWh/peça. 

A COPEL (2005), por meio do Manual de Eficiência Energética na Indústria, 

menciona o consumo específico como índice que facilita o gerenciamento do 

consumo de energia elétrica ao longo do tempo. Tal índice indica uma quantidade de 

energia necessária para cada produto manufaturado pela empresa, como, por 

exemplo: 

 

• kWh por quilograma de peça tratada; 

• kWh por metro de produto; 

• kWh por unidade produzida; 

• kWh por metro cúbico de produto; 
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• kWh por ave congelada; 

• kWh por litro de produto. 

 

O índice escolhido deve refletir os diferentes tipos de produtos da empresa, 

bem como suas peculiaridades de processo. Para isto, torna-se necessária a 

instalação de equipamentos para medição do consumo de energia elétrica e dos 

dados de produção. 

A COPEL (2005), por meio do Manual de Eficiência Energética na Indústria, 

enfatiza que o índice deve ser acompanhado ao longo do tempo, e que é uma 

prática interessante identificar ações de redução e prever metas para a redução para 

consumo específico de energia elétrica. 

O GTGE também menciona que um indicador muito usado na indústria é o 

consumo específico, que indica o total de energia consumida para o processamento 

completo de determinado produto. É um dos parâmetros de maior importância em 

estudos que envolvem o uso racional de energia nas empresas. O GTGE ainda 

destaca a importância da identificação do consumo específico, ou dos consumos 

específicos, mencionando o fato de tratar-se de um índice que facilita a apuração 

das economias e resultados. Simplesmente acompanhar a variação mensal do 

consumo em kWh não é suficiente, pois o consumo varia de acordo com a produção, 

e qualquer medida para diminuição do consumo poderia não ser percebida. 

Conceitualmente, consumo específico é a razão entre o consumo de energia 

elétrica e o número de produtos produzidos. 

 

(3) 

 

 

Por exemplo, uma indústria consumiu 24.000 kWh para produzir 8 toneladas 

de um produto A e 4 toneladas de um produto B. 

 

(4) 

 

 

roduzidosprodutos pNúmero de 
ricaergia elétConsumo enpecificoConsumo es =
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kWh/ton.
ton

kWh.pecífico AConsumo es  8001
8

 40014
==

kWh/ton.
ton

kWh.pecífico BConsumo es  4002
4

 6009
==

O consumo específico também pode ser calculado para cada produto. Para 

isto, é importante descobrir quanto de energia elétrica foi utilizado para produzir 

cada produto. 

No exemplo anterior, supondo que após realizado o rateio de energia 

elétrica, chegou-se a 60% da energia elétrica utilizada para produzir A, então: 

 

(5) 

 

 

(6) 

 

O GTGE conclui que uma empresa pode ter mais de um consumo 

específico, se possível devem ser criados vários, sendo um global e outros por setor 

ou (sub) produto. No entanto, para identificar cada consumo específico é preciso 

descobrir o que realmente faz alterar o consumo de energia elétrica, pois existem 

consumos que independem da produção ou do serviço como, por exemplo, 

iluminação. 

 

 

2.3 PROCESSOS INDÚSTRIAIS 

 

Conforme Ferreira (1995), em economia indústria é uma atividade 

secundária, responsável pela produção, sendo que a agricultura é a atividade 

primária, e a prestação de serviços é a atividade terciária. Assim a indústria é a 

conjugação do capital e trabalho responsável em transformar matéria-prima em bens 

de consumo. 

 

 

2.3.1 Produto 

 

De acordo com Kotler e Armstrong (1998), produto é tudo aquilo que pode 

satisfazer uma necessidade ou desejo. De maneira geral, a palavra produto sugere 

um objeto físico, mas não é somente objeto físico que pode satisfazer uma 

necessidade ou desejo. Sendo assim, as palavras bens e serviços são utilizadas 



 
45

para diferenciar aquilo que é físico do que não é, ou seja, um produto tangível é 

chamado de bem e um produto intangível é chamado de serviço. 

 

 

2.3.1.1 Processo produtivo 

 

De acordo Slack et al. (1999), um produto é obtido por meio de um 

processamento ou processo de produção. Trata-se um processo de transformação 

em que são necessários os inputs, para mudar o estado ou condição de algo, para 

produzir outputs, ou seja, de um lado estão os recursos a serem transformados, 

como matéria-prima ou materiais, e os recursos transformadores, como tecnologia, 

que,  após a transformação do outro lado, obtem-se bens e serviços. A figura 6 

ilustra um processo produtivo. 

 

 
FIGURA 6 – PROCESSO PRODUTIVO 
FONTE: Slack (1999) 
 

 

2.3.2 Qualidade no processo produtivo 

 

Slack et al. (1999) menciona que o professor David Garvin categorizou a 

definição de qualidade em várias abordagens. Uma delas é a respeito do processo 

de produção. Esta abordagem diz que a produção preocupa-se em entregar 

produtos ou serviços de acordo com as especificações de projeto. 

De acordo com Montgomery (2004), um processo produtivo não é constante, 

ou seja, sofre variações ao longo do tempo. Desta forma, sempre existirá uma 

quantidade de variabilidade, inerente ou natural ao processo. Essa variabilidade é o 

efeito cumulativo de pequenas causas essencialmente inevitáveis. No entanto, pode 
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ocorrer outra variabilidade além da inerente ao processo; tal variabilidade é 

chamada de causas atribuíveis. 

A variabilidade só pode ser descrita em termos estatísticos. Assim, um 

processo que opera somente com as causas naturais, é considerado um processo 

sob controle estatístico, e quando ocorre uma causa atribuível, torna o processo fora 

de controle estatístico. 

Portanto, Controle Estatístico de Processo (CEP) é extremamente útil, pois é 

uma poderosa coleção de ferramentas para a coleta, análise e interpretação de 

dados, que têm como objetivo melhorar a qualidade através da eliminação de 

causas atribuíveis, e pode ser utilizado para a maioria dos processos. 

 

 

2.3.2.1 Gráfico de Controle de Shewhart 

 

De acordo com Montgomery (2004), o Gráfico de Controle constitui-se em 

uma das principais ferramentas do CEP, é largamente usado para controlar o 

processo de forma instantânea, com o propósito de detectar as causas atribuíveis, 

evitando, assim, custo e retrabalho. Ainda de acordo com Montgomery (2004), o 

Gráfico de Controle é conhecido como Gráfico de Controle de Shewhart, pois a 

teoria geral do Gráfico de Controle foi proposta pelo Dr. Walter S. Shewhart. 

O Gráfico de Controle pode ser utilizado também para estimar parâmetros 

de um processo de produção, com a finalidade de determinar a capacidade do 

processo, bem como fornecer informações úteis para a melhoria do processo. 

O gráfico 8 mostra um Gráfico de Controle, onde são marcadas as médias 

de uma determinada característica da qualidade, que foi medida ou calculada, 

versus tempo ou o número da amostra. Característica da qualidade é chamada de 

variável, quando é medida em escala numérica, como temperatura, volume, largura, 

entre outros. Também compõem o Gráfico de Controle 03 linhas horizontais, sendo: 

 

• Linha Central (LC) 

• Linha Superior de Controle (LSC) 

• Linha Inferior de Controle (LIC) 
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GRÁFICO 8 – GRÁFICO DE CONTROLE 
FONTE: Montgomery (2004) 
 

A LC representa o valor médio de uma característica de um processo sob 

controle. 

A LSC representa o valor máximo acima da média para manter o processo 

sob controle. 

A LIC representa o valor mínimo abaixo da média para manter o processo 

sob controle. 

Quando todos os pontos marcados no Gráfico de Controle, estiverem entre a 

LSC e a LIC significa que o processo está sob controle. É aconselhável unir os 

pontos das amostras para facilitar a visualização ao longo do tempo. O gráfico 8, 

além de mostrar um Gráfico de Controle típico, também mostra um processo sob 

controle. 

Quando um ponto estiver localizado fora dos limites de controle, acima da 

LSC ou abaixo da LIC, significa que por algum motivo o processo saiu de controle; 

neste caso, é necessário uma investigação e ação corretiva para eliminar a causa. O 

gráfico 9 mostra um processo fora de controle. 
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GRÁFICO 9 – PROCESSO FORA DE CONTROLE 
FONTE: Montgomery (2004) 
 

O Gráfico de Controle também pode mostrar que um processo pode estar 

com tendência para uma direção. O gráfico 10 mostra um Gráfico de Controle de um 

processo com tendência. 

 

LSC
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LIC

M
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ia
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m
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tr
al

Tempo ou Número de Amostras  
GRÁFICO 10 – PROCESSO COM TENDÊNCIA 
FONTE: Montgomery (2004) 
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Montgomery (2004) explica que uma das formas para estabelecer LC, LSC e 

LIC é retirar amostras do processo, supostamente com o ele sob controle. Tais 

limites são considerados de controles tentativos. 

Para isto, é altamente recomendado retirar entre 20 e 25 amostras ( m ), e 

cada amostra tenha tamanho ( n ) entre 3 e 5, retiradas em intervalos de tempo. A 

variável de controle ( x ) que se deseja controlar deve ser medida em cada ( n ) do 

tamanho da amostra. 

O quadro 2 facilita a organização dos dados. Assim o valor da variável de 

controle ( x ), de ( 1n ), da amostra ( m 1 ), é inserido no campo correspondente, 

destacado na cor cinza. 

 

m  1n  2n  3n  4n  5n  x  R  S  
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 

             =x   =R   =S  

QUADRO 2 - MODELO PARA ORGANIZAÇÃO DE DADOS 1>n  
FONTE: Montgomery (2004) 
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Onde: 

m  = Número de amostras 

54321 ,,,, nnnnn  = Tamanho da amostra 

ix  = Média da variável de controle do tamanho da amostra 

 

As equações mostradas abaixo são aplicadas para completar o quadro 2. 

 

Média do tamanho da amostra: 

 

(7) 

 
Onde: 

x = Média da variável de controle do tamanho da amostra 

nxxx ,2,1 = Valores da variável de controle do tamanho da amostra 

n = Tamanho da amostra 

 

Amplitude do tamanho da amostra: 

 

(8) 

 
Onde: 

R = Amplitude do tamanho da amostra 

maxx = Maior valor da variável de controle do tamanho da amostra 

minx = Menor valor da variável de controle do tamanho da amostra 

 

Desvio padrão do tamanho da amostra: 

 

(9) 

 
Onde: 

S = Desvio padrão do tamanho da amostra 

ix = Valor de cada variável de controle 

x = Média da variável de controle do tamanho da amostra 

n = Tamanho da amostra 



 
51

m
xxxx m+++

=
......21

m
RRRR m......21 ++

=

m
SSSS m......21 ++

=

Média do número de amostras: 

 

(10) 

 
Onde: 

x = Média da variável de controle do número de amostras 

mxxx ,, 21 = Média da variável de controle do tamanho da amostra 

m = Número de amostras 

 

Média da amplitude do número de amostras: 

 

(11) 

 
Onde: 

R = Amplitude média do número de amostras 

mRRR ,21 , = Amplitude do tamanho da amostra 

m = Número de amostras 

 

Desvio padrão médio do número de amostras: 

 

(12) 

 
Onde: 

S = Desvio padrão médio do número de amostras 

mSSS ,21 , = Desvio padrão do tamanho da amostra 

m = Número de amostras  

 

Montgomery (2004) menciona que o Gráfico de Controle permite monitorar o 

valor de uma variável, assim como sua variabilidade no processo. Usualmente o 

controle da média da variável de controle é feito por meio do Gráfico de Controle das 

médias, ou gráficos x . A variabilidade do processo é feito tanto pelo Gráfico de 

Controle para amplitude, chamado de gráfico R , como pelo Gráfico de Controle para 

o desvio padrão, chamado de gráfico S . O gráfico R é ideal em situações nas quais 
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RAxLSC 2+=

RAxLIC 2−=

RDLSC 4=

RLC =

RDLIC 3=

SAxLSC 3+=

xLC =

retiramos amostras com tamanho amostral ( n ) menores ou iguais a 10 elementos, o 

que na prática é mais utilizado. O gráfico S  é ideal em situações em que o tamanho 

da amostra ( n ) é superior a 10 ou quando o tamanho amostral é variável. Esta 

diferenciação é necessária, pois quando coletamos amostras pequenas, o desvio-

padrão torna-se um estimador de variabilidade estatisticamente não adequado 

(Montgomery, 2004). De maneira geral se utiliza a combinação dos gráficos x  e R  

ou x  e S . 

Para a utilização da combinação x  e R  aplica-se as seguintes equações: 

 

Limites de controle para o gráfico x ; 

 

(13) 

 

(14) 

 

(15) 

 

Limites de controle para o gráfico R ; 

 

(16) 

 

(17) 

 

(18) 

 

Para a utilização da combinação x  E S  aplica-se as seguintes equações: 

 

Limites de controle para o gráfico x ; 

 

(19) 

 

(20) 

 

xLC =
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SAxLIC 3−=

SBLSC 4=

SLC =

SBLIC 3=

(21) 

 

Limites de controle para o gráfico S ; 

 

(22) 

 

(23) 

 

(24) 

 

Os valores de 434332 ,,,,, DDBBAA estão disponíveis no anexo 2, p. 110. O 

valor correspondente a ser utilizado é de acordo com o n  utilizado no tamanho da 

amostra. 

 

De acordo com Bussab e Morettin (2005), os limites de controle são, 

basicamente, intervalos de confiança, os quais são construídos através do erro 

padrão do estimador utilizado, neste caso x  que, por sua vez, depende do tamanho 

da amostra.  Na teoria de Controle Estatístico de Processos, estas constantes são 

tabeladas a fim de auxiliar a implementação da técnica, utilizando um alto rigor 

estatístico, sem a necessidade profunda do conhecimento da metodologia de 

intervalos de confiança. 

Depois de estabelecidos os limites, é preciso testar a hipótese marcando os 

pontos encontrados no Gráfico de Controle. Somente é possível afirmar que o 

processo estava sob controle, se pontos ficarem dentro dos limites estabelecidos. 

Caso algum ponto tenha ficado fora dos limites, a hipótese deve ser rejeitada. Neste 

caso, recomenda-se analisar os pontos que ficaram fora dos limites para saber as 

causas; e, se estas forem encontradas, os pontos podem ser descartados. Assim os 

limites de controle serão calculados novamente com os pontos restantes. Neste 

caso, os limites tendem a ficar mais restritivos, e pontos que estavam sob controle 

podem ficar fora dele. 

Montgomery (2004) explica que é possível, em alguns casos, que não se 

identifique a causa atribuível para um ponto fora de controle. Desta forma, há duas 

alternativas possíveis. A primeira é eliminar o ponto, mesmo sem identificar a causa 
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1−−= ii xxMR

atribuída. A segunda é manter o ponto fora de controle, tomando os limites como 

apropriado para a situação. Neste caso, os limites de controle serão muito folgados; 

porém, se for apenas 01 ou 02 pontos, a distorção não será significativa. No entanto, 

se muitos pontos ficarem fora dos limites de controle e forem descartados, sem o 

conhecimento da causa, ocorrerá uma situação insatisfatória, pois com poucos 

pontos para calcular os limites de controle, eles não serão confiáveis. O autor 

sugere, que para casos onde apareçam muitos pontos fora de controle, estabelecer 

inicialmente os limites tentativos encontrados e realizar melhorias no processo, com 

a finalidade de deixá-lo sob controle. 

Montgomery (2004) destaca que existem processos que somente é possível 

retirar tamanho de amostra ( n ) 1, isto é n =1. Isto ocorre em processos produtivos 

lentos ou com tecnologia de inspeção automática, entre outros. Para estes casos 

aplica se o Gráfico de Controle de Shewhart para medidas individuais, onde é usado 

a amplitude móvel de duas observações consecutivas, como base para estimar a 

variabilidade do processo. É importante observar que, neste caso, as amostras são 

compostas por apenas um elemento, o que justifica a não utilização das estatísticas 

desvio-padrão amostral (S) e amplitude amostral (R). Desta forma, a utilização da 

estatística amplitude móvel amostral ( MR ) capta mais especificamente a variação 

elemento a elemento durante o andamento de todo o processo. 

A definição da amplitude móvel é dada pela equação: 

 

(25) 

 
Onde: 

=MR  Amplitude móvel 

=ix Valor da variável de controle 

=−1ix Valor da variável de controle anterior a ix  

 

O quadro 3 facilita a organização dos dados. Assim o valor da variável de 

controle ( x ) da amostra 1, é inserido no campo correspondente, destacado na cor 

cinza. 
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m
xxxx m+++

=
.....21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Amostra x MR

=MR=x  

QUADRO 3 – MODELO PARA ORGANIZAÇÃO DE DADOS 1=n  
FONTE: Montgomery (2004) 
 

As equações abaixo são utilizadas para auxiliar estabelecer o LC, LSC e 

LIC. 

 

(26) 

 
Onde: 

x = Média da variável de controle do número de amostras 

nxxx ,2,1 = Valores da variável de controle do número da amostra 

m = Número de amostras 

 

(27) 

 
Onde: 

MR = Amplitude média do número de amostras 

mMRMRMR ,21 , = Amplitude móvel da amostra 

m = Número de amostras 

 

m
MRMRMRMR m+++

=
......21
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2

3
d
MRxLSC +=

xLC =

2

3
d
MRxLIC −=

MRDLSC 4=

MRLC =

MRDLIC 3=

As equações abaixo são utilizadas para estabelecer o LC, LSC e LIC. 

Limites de controle para o gráfico x : 

 

(28) 

 

(29) 

 

(30) 

 

Limites de controle para o gráfico MR : 

 

(31) 

 

(32) 

 

(33) 

 

Os valores de 432 ,, DDd  estão disponíveis no anexo 2, p. 110. O valor 

correspondente a ser utilizado é 2=n  

 

Montgomery (2004) deixa claro que o uso do Gráfico de Controle serve para 

melhorar o processo, detectando causas atribuíveis, ou seja, situações em que o 

processo está fora de controle. As ações para correção do processo é tarefa da 

equipe de engenharia, da gerência e dos operadores. O Gráfico de Controle apenas 

detectará as causas atribuíveis, as melhorias ocorrerão mediante intervenção dos 

responsáveis. 

Para isto, Montgomery (2004) propõe um ciclo contínuo para melhoria do 

processo, que consiste em detectar causa atribuível, identificar a causa raiz do 

problema, implementar ação corretiva, verificar e acompanhar, conforme mostra a 

figura 7. 
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SaídaEntrada Processo

Sistema de Medida

Detectar causa 
atribuível

Identificar causa 
raiz do problema

Implantar ação 
corretiva 

Verificar e 
acompanhar

 
FIGURA 7 - CICLO CONTÍNUO PARA MELHORIA DE PROCESSO 
FONTE: Montgomery (2004) 
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3 PROPOSTA DE METODOLOGIA DE GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO 
PROCESSO INDUSTRIAL 
 

Este capítulo apresenta a proposta de metodologia de gestão de energia 

elétrica no processo industrial e as premissas a serem utilizadas. 

Adota-se o Gráfico de Controle Shewhart para medidas individuais como 

ferramenta de gestão, pois esta é utilizada para estimar parâmetros e monitorar um 

processo de produção, tanto a média como a variabilidade. Além disto, possui 

resposta de curta duração e é visual, o que facilita as análises. 

 

 

3.1 PREMISSAS 

 

A proposta de Metodologia de Gestão de Energia Elétrica no Processo 

Industrial (MGEEPI) contempla toda energia elétrica consumida diretamente em um 

processo industrial, ou seja, o consumo de energia elétrica em máquinas, 

equipamentos dispositivos entre outros, utilizados no processo de transformação. 

Não é contemplado o consumo de energia elétrica em tomadas de serviços, 

consumo em áreas administrativas, entre outros. Para tanto, segue as seguintes 

premissas: 

 

• A energia elétrica utilizada na construção de máquinas, equipamentos, 

ferramentas e dispositivos em geral, instalados em um determinado 

processo industrial não são considerados. 

• A proposta de MGEEPI não tem intenção de comprometer a qualidade 

dos produtos ou as condições de trabalho dos colaboradores. 

• A proposta de MGEEPI não substitui ações como enquadramento de 

tarifas, demanda contratada e instalação de controlador de demanda. 
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3.2 METODOLOGIA 

 

Seja U um processo industrial qualquer. O consumo de energia elétrica de U 

é dado pelo somatório do consumo de energia elétrica de todos os componentes de 

U. Este pode variar para cada processo industrial. 

 

Logo: 

 

(34) 

 
Onde: 

iC = Componentes consumidores de energia elétrica de U 

CTU = Consumo total de energia elétrica U  

 

Para a implantação da proposta de MGEEPI deve-se seguir um conjunto de 

10 passos, os quais são apresentados abaixo: 

 

• Passo 1: Identifica-se quais são os componentes consumidores de 

energia elétrica para U. 

 

O número de componentes poderá variar de acordo com cada processo 

industrial. 

 

• Passo 2: Calcula-se a carga instalada em U. 

 

• Passo 3: Dimensiona-se o Medidor de Consumo de Energia Elétrica 

(MCEE).  

 

Tal medidor deve ser compatível com a carga instalada. Poderá haver casos 

em que o uso de transformadores de corrente seja necessário. A tensão de 

alimentação deve ser levada em consideração para especificação do MCEE. 

 

• Passo 4: Instala-se MCEE. 
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A instalação deve ser de tal forma que os componentes de U tenham seu 

consumo registrado por um único MCEE. A figura 8 ilustra os componentes de U 

conectados ao MCEE. 

 

 
FIGURA 8 – MEDIÇÃO DE CONSUMO DE U 
FONTE: O Autor (2011) 
 
Onde: 

MCEE “U” = Medidor de consumo de energia de U 

C1, C2, C3, Cn = Consumidores de energia elétrica de U 

 

• Passo 5: Inicia-se a coleta de dados. 

 

Conforme Montgomery (2004), determina-se um período de tempo. Registra 

-se o consumo de energia elétrica de U no período determinado de tempo, e, 

simultaneamente, registra-se o número de produtos produzidos no mesmo período. 

É importante mencionar que a adoção de um período compatível com o 

processo produtivo pode gerar impacto direto na coleta de dados e na identificação 

de causas atribuíveis. Por exemplo, períodos curtos, dependendo da forma, podem 

dificultar a coleta de dados, assim como, em períodos longos, as causas atribuíveis 

podem demorar a ser identificadas no Gráfico de Controle, retardando a ação para 
correção do problema gerador da causa. 

 

• Passo 6: Calcula-se o valor da relação do consumo de energia elétrica 

por produto produzido referente ao período registrado por meio de (35). 

 

Logo: 

(35) 

 

 

pp

p

N
C

CPP =
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23
.....

  2321 MRMRMR
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=

Onde: 

CPP = Consumo de energia elétrica por produto 

pC = Consumo de energia elétrica em kWh para o período determinado de produção 

ppN = Número de produtos produzidos no mesmo período de pC  

 

Ressalta-se que de acordo com cada processo industrial a unidade de CPP 

poderá variar, por exemplo, kWh/peça, kWh/litro, kWh/tonelada, entre outros. 

O valor de CPP é considerado uma amostra do período em questão. Este 

procedimento é repetido 24 vezes, uma a cada período (MONTGOMERY, 2004). 

Registram-se as amostras em sequência no quadro 4 p. 62. 

Calcula-se a amplitude móvel de cada amostra por meio de (36). 

 

(36) 

 
Onde: 

=MR  Amplitude móvel 

=ix Valor referente ao consumo de energia elétrica por produto 

=−1ix Valor referente ao consumo de energia elétrica por produto anterior a ix  

 

Registram-se os valores no quadro 4, p. 62, onde o valor de cada amplitude 

é inserido no campo MR , correspondente ao número da amostra. 

Calcula-se a média de consumo de energia elétrica de U por meio de (37). 

 

(37) 

 
Onde: 

x = Média de consumo de energia elétrica das amostras de U 

24,2,1 ..xxx = Valores das amostras de U 

 

Calcula-se a média das amplitudes móveis por meio de (38). 

 

(38) 
 

Onde: 
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2

3
d
MRxLSC +=

xLC =

MR = Amplitude média das amostras 

23,21 ..., MRMRMR = Amplitude das amostras 

23= Número de amplitudes 

 

É importante observar que, neste caso, as amostras são compostas por 

apenas um elemento, o que justifica a não utilização das estatísticas desvio-padrão 

amostral (S) e amplitude amostral (R). Desta forma, a utilização da estatística 

amplitude móvel amostral ( MR ) capta mais especificamente a variação elemento a 

elemento durante o andamento de todo o processo. 

Os valores encontrados são registrados no quadro 4. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Amostra CPP MR

=MR=x  

QUADRO 4 – VALORES DE U 
FONTE: Montgomery (2004) 
 

• Passo 7: Calculam-se os limites de controle para o gráfico das médias de 

consumo por meio de (39), (40) e (41). 

 

(39) 

 

(40) 
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2

3
d
MRxLIC −=

MRDLSC 4=

MRLC =

MRDLIC 3=

(41) 

 

Calculam-se os limites de controle para o gráfico das amplitudes por meio de 

(42), (43) e (44). 

 

(42) 

 

(43) 

 

(44) 

 

Os valores de ,2d 3D  e 4D são definidos pela teoria do Gráfico de Controle. 

Tais valores encontram-se disponível no anexo 2, p. 110. Utiliza-se 2=n  

(MONTGOMERY, 2004). 

 

• Passo 8: Constrói-se o Gráfico de Controle das médias de consumo e 

das amplitudes. 

 

Na construção do gráfico das médias de consumo, como das amplitudes, o 

número de amostras fica localizado no eixo X, enquanto no eixo Y aparece o 

consumo médio por produto, para as médias, e as amplitudes das médias de 

consumo para amplitudes. 

Os valores obtidos por meio de 39, 40 e 41 estabelecem as linhas de 

controle para o Gráfico de Controle das médias. Os pontos referentes às amplitudes 

dos valores de x  do quadro 4, p. 62 são marcados na amostra correspondente. O 

gráfico 11 exemplifica o gráfico das médias de consumo. 
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GRÁFICO 11 - MÉDIAS DE CONSUMO 
FONTE: O Autor (2011) 
 

Os valores obtidos por meio de 42, 43 e 44 estabelecem as linhas de 

controle para o gráfico das amplitudes. Os pontos referentes às amplitudes dos 

valores de MR  do quadro 4, p. 62 são marcados na amostra correspondente. O 

gráfico 12 exemplifica o gráfico das amplitudes 

 

Gráfico Amplitudes das Médias de Consumo
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GRÁFICO 12 – AMPLITUDES  
FONTE: O Autor (2011) 
 

• Passo 9: Verifica-se a disposição dos pontos no gráfico das médias de 

consumo e no gráfico das amplitudes. 
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O objetivo é encontrar o padrão a ser adotado para monitoramento de U. Se 

todos os pontos ficaram dentro dos limites de controle, tanto das médias como das 

amplitudes, significa que o processo está sob controle, podendo ser adotado como 

padrão para monitoramento. 

Se um ou mais pontos ficarem fora dos limites de controle, tanto das médias 

como das amplitudes, significa que o processo não estava sob controle no momento 

da coleta de dados. Neste caso, não pode ser adotado como padrão para 

monitoramento. Esses pontos, ou amostras, podem ser descartados, desde que se 

identifique a causa atribuída. 

Posteriormente, um novo cálculo é feito somente com as amostras restantes, 

repetindo o passo 6 a partir do cálculo da média das amplitudes móveis por meio de 

(38) até passo 9. 

É importante salientar que, neste caso, os limites tendem a ficar mais 

restritivos, e pontos que estavam sob controle podem ficar fora de controle 

(MONTGOMERY, 2004). 

Desta forma, novos limites são encontrados, e se os pontos ficarem dentro 

destes novos limites, eles podem ser adotados como padrão; caso contrário, repetir 

o procedimento do passo 6 a partir de (38), até o passo 9, até que os limites sejam 

encontrados. 

Em alguns casos, é possível que não se identifique a causa atribuível para 

um ponto fora de controle. Este pode ser eliminado, mesmo sem identificar a causa 

atribuída ou ainda pode ser mantido como apropriado para a situação. Porém, se 

muitos pontos ficarem fora dos limites de controle e forem descartados, sem o 

conhecimento da causa, ocorrerá uma situação insatisfatória (MONTGOMERY, 

2004). 

O gráfico 13 exemplifica as médias de consumo de um processo fora de 

controle. 
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GRÁFICO 13 – CONSUMO FORA DE CONTROLE 
FONTE: O Autor (2011) 
 

O gráfico 14 exemplifica as amplitudes de um processo fora de controle. 

Gráfico Amplitudes das Médias de Consumo
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GRÁFICO 14 – AMPLITUDES FORA DE CONTROLE 
FONTE: O Autor (2011) 
 

Para processos que apresentarem muitos pontos fora de controle, 

recomenda-se utilizar os limites encontrados e realizar melhorias no processo, 

visando torná-lo sob controle. 

 

• Passo 10: Iniciar o monitoramento de U. 
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O monitoramento é feito apenas no gráfico das médias de consumo 

utilizando os limites estabelecidos como padrão, o qual ocorre marcando no 

respectivo gráfico os pontos da média de consumo por produto em cada amostra. 

Quando um ponto sair fora dos limites de controle, deve-se investigar a causa 

atribuída, ou seja, investigar o porquê isto ocorreu e tomar as ações cabíveis. A 

utilização de um documento de registro de ocorrências auxilia identificar o problema 

que gerou a causa atribuível. 

É importante lembrar, Gráfico de Controle serve para melhorar o processo, 

detectando causas atribuíveis, ou seja, situações em que o processo está fora de 

controle. A identificação da causa e as ações para correção do processo são tarefas 

da equipe de engenharia e dos operadores que podem, por exemplo, basear-se em 

um documento de registro de ocorrências para auxiliar nesta tarefa. 

Quando um processo industrial é responsável por um produto que possui 

vários modelos, é necessário estabelecer um Gráfico de Controle padrão para cada 

modelo. 

Vale destacar que em situações onde U sofre alterações de componentes 

consumidores de energia elétrica aplica-se a metodologia a partir do passo 5, com a 

finalidade de estabelecer novos limites, assim como identificar variações no 

consumo. 

A figura 9 mostra de maneira resumida o fluxograma da proposta de 

MGEEPI. 
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FIGURA 9 – FLUXOGRAMA DA PROPOSTA 
FONTE: O Autor (2011) 



 
69

4 ESTUDO DE CASO DA PROPOSTA DE MGEEPI 
 

Este capítulo apresenta um estudo de caso da proposta de metodologia de 

gestão de energia elétrica no processo industrial. Tal estudo ocorreu em um 

processo industrial real, em que são produzidos recipientes. Este Processo de 

Produção dos Recipientes (PPR) apresenta três situações: 

 

• Situação 1: O PPR com os componentes consumidores de energia 

elétrica conforme se encontravam. 

• Situação 2: O PPR com os componentes consumidores de energia 

elétrica alterados em relação à situação 1. 

• Situação 3: O PPR passa por intervenções onde os componentes 

consumidores de energia elétrica foram alterados em relação à situação 

2. 

 

Para todas as situações, utilizou-se o mesmo modelo de recipiente. 

Ademais, registrou-se o consumo de energia elétrica de PPR a cada uma hora e, 

simultaneamente, registrou-se o número de produtos produzidos no mesmo período. 

Este período foi determinado por entender-se que é um tempo hábil para as 

leituras de consumo de energia elétrica, bem como o número de produtos 

produzidos superior a uma unidade, facilitando a leitura da contagem de produtos. 

Utilizou-se o quadro de registro de medições de energia elétrica, mostrado 

no apêndice 1, p. 97. O PPR representa um dos processos existentes em uma 

planta industrial pertencente a uma empresa global de eletrodomésticos. 

Também é apresentada a análise dos resultados alcançados a partir do 

estudo de caso para validação da proposta. 

 

 

4.1 SITUAÇÃO 1 

 

Esta situação ocorreu na forma em que o processo se encontrava, ou seja, 

não sofreu nenhuma alteração nos componentes consumidores de energia elétrica 

instalados. 
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• Passo 1: Identificou-se os componentes consumidores de energia elétrica 

para PPR.  

 

Tais componentes são mostrados no quadro 5. 

 

Componente Máquina / Equipamento
1 Máquina de sopro
2 Moinho de matéria-prima
3 Sugador de matéria-prima
4 Talha
5 Máquina de tampografar
6 Computador
7 Furador de recipientes
8 Mesa de resfriamento
9 Torre de resfriamento de água
10 Filtros de água

PROCESSO RECIPIENTES

 
QUADRO 5 - COMPONENTES DE PPR 
FONTE: O Autor (2011) 

 

 

• Passo 2: Calculou-se a carga instalada em PPR. 

 

O valor obtido foi 92,345 kW. 
 

• Passo 3: Dimensionou-se o MCEE. 

 

Por questões comerciais optou-se pelo MCEE PM9C do fabricante 

Schneider. Para este caso, por questões de disponibilidade, optou-se por instalar 

Transformadores de Corrente (TC) com relação 600/5. A tensão de alimentação de 

PPR é trifásico 380 V. 

 

• Passo 4: Instalou-se MCEE. 

 

A figura 10 ilustra a instalação do MCEE e os componentes de PPR, 

conectados ao PM9C, onde o consumo de energia elétrica de cada componente é 

registrado. 
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pp
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CPP =

1  −−= ii xxMR

 
FIGURA 10 – MEDIÇÃO DE CONSUMO PARA O PPR 
FONTE: O Autor (2011) 
 

• Passo 5: Iniciou-se a coleta de dados. 

 

Os operadores realizaram a leitura do consumo de energia elétrica, como 

também a leitura no contador de produtos da máquina de sopro. Os dados coletados 

estão disponíveis no apêndice 2, p. 98 e 99. 

 

• Passo 6: Calculou-se o valor da relação do consumo de energia elétrica 

por produto produzido por meio de (45). 

 

(45) 

 
Onde: 

CPP = Consumo de energia elétrica por produto 

pC = Consumo de energia elétrica em kWh para o período de 01 hora de produção 

ppN = Número de produtos produzidos no mesmo período de produção 

 

Calculou-se a amplitude móvel de cada amostra por meio de (46). 

 

(46) 
Onde: 

=MR  Amplitude móvel 

=ix Valor referente ao consumo de energia elétrica por produto 

=−1ix Valor referente ao consumo de energia elétrica por produto anterior a ix  
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24
......  2421 xxxx +++

=

Calculou-se a média de consumo de energia elétrica de PPR por meio de 

(47). 

 

(47) 

 
Onde: 

x = Média de consumo de energia elétrica das amostras de PPR 

24,2,1 ..xxx = Valores das amostras de PPR 

 

Calculou-se a média das amplitudes móveis por meio de (48). 

 

(48) 

 
Onde: 

MR = Amplitude média das amostras 

23,21 ..., MRMRMR = Amplitude das amostras 

23= Número de amplitudes 

 

O quadro 6 mostra os resultados obtidos. 

 

1 0,975
2 1,026 0,051
3 1,026 0,000
4 1,026 0,001
5 1,079 0,053
6 1,050 0,029
7 1,105 0,055
8 1,105 0,000
9 1,051 0,054

10 1,105 0,054
11 1,103 0,003
12 1,050 0,053
13 1,075 0,025
14 1,051 0,024
15 1,077 0,026
16 1,077 0,000
17 1,026 0,051
18 0,974 0,051
19 1,079 0,105
20 0,974 0,105
21 1,026 0,051
22 1,079 0,053
23 1,000 0,079
24 1,026 0,026

1,049 0,041

kwh/prodAmostra MR

=MR=x  
QUADRO 6 – PPR SITUAÇÃO 1 
FONTE: O Autor (2011) 

23
.....

  2321 MRMRMR
MR

+++
=
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158,13
2

=+=
d
MRxLSC

049,1== xLC

135,04 == MRDLSC

03 == MRDLIC

• Passo 7: Calcularam-se os limites de controle para o gráfico das médias 

de consumo por meio de (49), (50) e (51). 

 

(49) 

 

(50) 

 

(51) 

 

Calcularam-se os limites de controle para o gráfico das amplitudes por meio 

de (52), (53) e (54). 

 

(52) 

 

(53) 

 

(54) 

 

Os valores de ,2d 3D  e 4D são definidos pela teoria do Gráfico de Controle. 

Tais valores encontram-se disponíveis no anexo 2, p. 110. Utiliza-se 2=n  

(MONTGOMERY, 2004). 

 

• Passo 8: Construíram-se os Gráficos de Controle das médias de 

consumo e das amplitudes. 

 

O gráfico 15 mostra as médias de consumo na situação 1. 

 

939,03
2

=−=
d
MRxLIC

041,0== MRLC
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GRÁFICO 15 – MÉDIAS DE CONSUMO SITUAÇÃO 1 
FONTE: O Autor (2011) 
 

O gráfico 16 mostra as amplitudes na situação 1. 
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GRÁFICO 16 – AMPLITUDES SITUAÇÃO 1 
FONTE: O Autor (2011) 
 

• Passo 9: Verificou-se a disposição dos pontos no gráfico das médias de 

consumo e no gráfico das amplitudes. 
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Observa-se que tanto nos gráfico das médias de consumo como das 

amplitudes, não há pontos fora dos limites. Desta forma, tais limites podem ser 

adotados para o monitoramento. 

 

• Passo 10: Iniciou-se o monitoramento. 

 

O quadro 7 mostra o consumo por produto durante o monitoramento. 

 

1 1,026
2 1,053
3 1,026
4 1,000
5 1,026
6 1,105
7 1,051
8 1,079
9 1,103
10 1,051
11 1,025
12 1,077
13 1,025
14 1,105
15 1,051
16 1,051

Amostra kwh/prod

 
QUADRO 7 – CONSUMO POR PRODUTO MONITORAMENTO SITUAÇÃO 1 
FONTE: O Autor (2011) 
 

O gráfico 17 mostra o resultado do monitoramento da situação 1. 
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GRÁFICO 17 – MONITORAMENTO SITUAÇÃO 1 
FONTE: O Autor (2011) 
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103,1=LC

970,0=LIC

4.2 SITUAÇÃO 2 

 

Para esta situação substitui-se dois motores de indução trifásicos, de alto 

rendimento, sendo um de 50 CV e outro de 20 CV, por dois motores de indução 

trifásicos, com rendimento padrão. Por se tratar de alteração de componentes 

consumidores de energia elétrica, aplicou-se a metodologia a partir da coleta de 

dados.  

Para esta situação, os operadores realizaram a leitura do consumo de 

energia elétrica e a leitura no contador de produtos da máquina de sopro. O quadro 

8 mostra os resultados amostras da situação 2. Os dados coletados estão 

disponíveis no apêndice 3, p. 100, 101 e 102. 

 

1 1,132
2 1,132 0,000
3 1,079 0,053
4 1,051 0,028
5 1,128 0,077
6 1,132 0,003
7 1,077 0,055
8 1,105 0,028
9 1,128 0,023

10 1,132 0,003
11 1,132 0,000
12 1,103 0,029
13 1,132 0,029
14 1,128 0,003
15 1,132 0,003
16 1,103 0,029
17 1,050 0,053
18 1,077 0,027
19 0,947 0,130
20 1,237 0,289
21 1,053 0,184
22 1,053 0,000
23 1,132 0,079
24 1,105 0,026

1,103 0,050

Amostra kwh/prod MR

=MR=x  
QUADRO 8 – AMOSTRAS SITUAÇÃO 2 
FONTE: O Autor (2011) 
 

Limites para o gráfico das médias: 
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236,1=LSC

164,0=LSC

050,0=LC

0=LIC

 

 

Limites para o gráfico das amplitudes: 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 19 mostra as médias de consumo, e o gráfico 20 mostra as 

amplitudes, ambos da situação 2. 
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GRÁFICO 18 – MÉDIAS DE CONSUMO SITUAÇÃO 2 
FONTE: O Autor (2011) 
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GRÁFICO 19 – AMPLITUDES SITUAÇÃO 2 
FONTE: O Autor (2011) 
 

Observa-se que no gráfico das médias de consumo a amostra 19 está 

abaixo da LIC, enquanto que no gráfico das amplitudes as amostras 20 e 21 estão 

acima da LSC, caracterizando um processo fora de controle. Portanto, tais limites 

não podem ser adotados para monitoramento. 

Realizou-se uma análise. Concluiu-se que houve leitura realizada em 

período inferior ao estabelecido, gerando dados não conformes. Foram descartadas 

as amostras que se encontravam fora dos limites. A seguir são mostrados os 

resultados obtidos. 

 

Limites para o gráfico das médias: 

 

 

 

 

 

 

 

Limites para o gráfico das amplitudes: 
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029,0=LC

0=LIC

 

 

 

 

O gráfico 20 mostra as médias de consumo, e o gráfico 21 mostra as 

amplitudes ambos da situação 2 com as amostras descartadas. 
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GRÁFICO 20 – MÉDIAS DE CONSUMO SITUAÇÃO 2 COM AMOSTRAS DESCARTADAS 
FONTE: O Autor (2011) 
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GRÁFICO 21 – AMPLITUDES SITUAÇÃO 2 COM AMOSTRAS DESCARTADAS 
FONTE: O Autor (2011) 
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Observa-se tanto nos gráfico das médias de consumo como das amplitudes, 

que após o descarte das amostras, não há pontos fora dos limites. Desta forma, os 

limites encontrados podem ser adotados para o monitoramento. 

O quadro 9 mostra o consumo por produto durante o monitoramento da 

situação 2. 

 

1 1,079
2 1,105
3 1,053
4 1,184
5 1,105
6 1,211
7 1,132
8 1,158
9 1,158

10 1,103
11 1,103
12 1,132
13 1,154
14 1,184
15 1,132
16 1,081
17 1,216
18 1,135
19 1,105
20 1,216
21 1,205
22 1,128
23 1,158
24 1,184
25 1,211
26 1,154
27 1,128
28 1,211
29 1,237

Amostra kwh/prod

 
QUADRO 9 - CONSUMO POR PRODUTO MONITORAMENTO SITUAÇÃO 2 
FONTE: O Autor (2011) 
 

O gráfico 22 mostra o resultado do monitoramento da situação 2. 
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Gráfico de Consumo Recipientes
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GRÁFICO 22 – MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO 2 
FONTE: O Autor (2011) 
 

 

4.3 SITUAÇÃO 3 

 

O monitoramento da situação 2 mostra diversos pontos acima do LSC. Para 

esta situação, utilizou-se o ciclo contínuo proposto por Montgomery (2004), que 

consiste em detectar causa atribuível, identificar a causa raiz do problema, 

implementar ação corretiva, verificar e acompanhar. 

Detectou-se a causa atribuída que originaram os pontos acima do LSC. 

Tratou-se de um problema no acoplamento mecânico, no eixo do motor de 50 cv de 

rendimento padrão, substituído na situação 2. 

Identificou-se que a causa raiz foi um erro de montagem durante a 

substituição do motor na situação 2. A ação corretiva foi o retorno do motor de alto 

rendimento, uma vez que o eixo do motor de rendimento padrão havia sido 

danificado. Por tratar-se de alteração de componentes consumidores de energia 

elétrica, a verificação da ação implantada, bem como ao estabelecimento de novos 

limites, ocorreu a partir da coleta de dados. 

Para esta situação implantou-se um Ethernet gateway PowerLogic EGX300 

do fabricante Schneider, para captar as leituras do consumo de energia elétrica, 

diretamente do PM9C. Buscou-se facilitar o trabalho dos operadores durante a 

coleta de dados. A leitura de produtos produzidos permaneceu por conta dos 
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281,1=LSC

169,1=LC

057,1=LIC

138,0=LSC

042,0=LC

operadores, sendo realizada na máquina de sopro. Os dados coletados de produtos 

estão disponíveis no apêndice 4, p. 103 e 104, e os dados de consumo de energia 

elétrica estão no apêndice 5, p. 105. A seguir são mostrados os resultados obtidos. 

O quadro 10 mostra os resultados das amostras para situação 3. 

 

1 1,154
2 1,154 0,000
3 1,179 0,026
4 1,154 0,026
5 1,179 0,026
6 1,231 0,051
7 1,237 0,006
8 1,175 0,062
9 1,205 0,030
10 1,205 0,000
11 1,205 0,000
12 1,179 0,026
13 1,205 0,026
14 1,128 0,077
15 1,179 0,051
16 1,050 0,129
17 1,216 0,166
18 1,128 0,088
19 1,179 0,051
20 1,128 0,051
21 1,154 0,026
22 1,128 0,026
23 1,154 0,026
24 1,154 0,000

1,169 0,042

MRAmostra kwh/prod

=x =MR  
QUADRO 10 – AMOSTRAS SITUAÇÃO 3 
FONTE: O Autor (2011) 
 

Limites para o gráfico das médias: 

 

 

 

 

 

 

 

Limites para o gráfico das amplitudes: 
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0=LIC 

 

O gráfico 23 mostra as médias de consumo, e o gráfico 24 mostra as 

amplitudes, ambos da situação 3. 
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GRÁFICO 23 – MÉDIAS DE CONSUMO SITUAÇÃO 3 
FONTE: O Autor (2011) 
 

Gráfico Amplitudes das Médias de Consumo
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GRÁFICO 24 – AMPLITUDES SITUAÇÃO 3 
FONTE: O Autor (2011) 
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253,1=LSC

173,1=LC

092,1=LIC

099,0=LSC

030,0=LC

0=LIC

Observa-se que no gráfico das médias de consumo a amostra 16 está 

abaixo da LIC, enquanto que no gráfico das amplitudes, a amostra 17 está acima da 

LSC, caracterizando um processo fora de controle. Portanto, tais limites não podem 

ser adotados para monitoramento. 

Analisando-se os dados coletadoss, concluiu-se que o número de produtos 

apontados na amostra 16 não está compatível com as demais amostras, gerando 

um consumo de energia elétrica por produto abaixo do LIC, interferindo também no 

gráfico das amplitudes. 

Foram descartadas as amostras que se encontravam fora dos limites, tanto 

das médias como das amplitudes, e novos cálculos foram realizados. A seguir são 

mostrados os resultados obtidos. 

 

Limites para o gráfico das médias: 

 

 

 

 

 

 

 

Limites para o gráfico das amplitudes: 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 25 mostra as médias de consumo, e o gráfico 26 mostra as 

amplitudes, ambos da situação 3, com amostras descartadas. 
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GRÁFICO 25 – MÉDIAS DE CONSUMO SITUAÇÃO 3 COM AMOSTRAS DESCARTADAS 
FONTE: O Autor (2011) 
 

Gráfico Amplitudes das Médias de Consumo
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GRÁFICO 26 – AMPLITUDES SITUAÇÃO 3 COM AMOSTRAS DESCARTADAS 
FONTE: O Autor (2011) 
 

Observa-se tanto nos gráfico das médias de consumo como das amplitudes, 

que, após o descarte das amostras, não há pontos fora dos limites. Desta forma, os 

limites encontrados podem ser adotados para o monitoramento. 

O quadro 11 mostra o consumo por produto durante o monitoramento. 
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1 1,231
2 1,205
3 1,205
4 1,179
5 1,205
6 1,205
7 1,231
8 1,179
9 1,200
10 1,175
11 1,200
12 1,125
13 1,179
14 1,154
15 1,128
16 1,154

Amostra kwh/prod

 
QUADRO 11 - CONSUMO POR PRODUTO MONITORAMENTO SITUAÇÃO 3 
FONTE: O Autor (2011) 
 

O gráfico 27 mostra o resultado do monitoramento da situação 3. 
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GRÁFICO 27 – MONITORAMENTO SITUAÇÃO 3 
FONTE: O Autor (2011) 
 

 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A partir dos resultados obtidos no estudo de caso da proposta de 

metodologia de gestão da energia elétrica, em um processo industrial real, para três 

situações distintas, têm-se as seguintes constatações: 
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• Situação 1:  
o Os primeiros cálculos realizados foram suficientes para obtenção 

dos limites de controle. O consumo por produto encontrado nesta 

situação foi de 1,049 kWh por produto; 

o O processo manteve-se sob controle, sem necessidade de 

intervenções durante o monitoramento. 

 

• Situação 2:  
o Houve necessidade de refazer os cálculos após o descarte dos 

pontos que se encontravam fora dos limites de controle. Para esta 

situação, observou-se que a coleta de dados de forma manual 

apresentou deficiências; 

o Concluiu-se que houve leitura de consumo realizada em período 

inferior ao estabelecido, quando comparativamente com as amostras 

anteriores, a 19 apresentou consumo inferior e a seguinte 

apresentou consumo superior; 

o Estabelecidos os limites, observou-se que o consumo médio de 

energia elétrica por produto elevou-se de 1,049 kWh por produto 

para 1,107 kWh; 

o Como esta situação apresenta 2 motores de rendimento padrão, 

substituindo 2 motores de alto rendimento da situação 1, a elevação 

ocorrida no consumo é justificado; 

o Durante o monitoramento, observou-se que vários pontos estão 

localizados acima do LSC. Com o objetivo de encontrar a causa 

atribuível, iniciou-se uma investigação envolvendo operadores do 

PPR e a equipe de manutenção. Houve dificuldade de encontrar a 

causa atribuível. Ela foi localizada somente após a interrupção da 

operação, ocasionada pelo motor que foi danificado. A equipe de 

manutenção relatou falhas na montagem durante a substituição dos 

motores. 

 

• Situação 3:  
o Assim como na situação 2, houve necessidade de refazer os 

cálculos após o descarte dos pontos que se encontravam fora dos 
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limites de controle. Observou-se que o consumo por produto 

apontado na amostra 16 está incompatível com as demais amostras, 

ficando abaixo do LIC. 

o Levando-se em consideração que a leitura de consumo de energia 

elétrica ocorreu de forma automatizada, conclui-se que o número de 

produtos apontado pelos operadores para amostra 16 originou a 

incompatibilidade. 

o No entanto, o fato que chamou a atenção nesta situação é o valor 

obtido de LC, 1,173 kWh, superior ao 1,107 kWh da LC da situação 

2. A expectativa de LC para esta situação era de um valor inferior ao 

LC da situação 2. Após a análise, conclui-se que os parâmetros do 

MCEE sofreram alterações para comunicar-se com o gateway. 

Nesta ocasião, todos os parâmetros foram revisados e corrigidos, 

entre eles o parâmetro de relação de transformação do TC. No 

momento da parametrização não se atentou aos possíveis impactos, 

estes somente foram observados após os resultados obtidos nesta 

situação. Os dados com a data em que ocorreu a alteração estão 

disponível no apêndice 6, p. 106. 

o Durante o monitoramento, observou-se que o processo manteve-se 

sob controle, sem necessidade de intervenções. 

 

O gráfico 28 mostra uma comparação dos limites obtidos nas 3 situações 

apresentadas.  
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GRÁFICO 28 - COMPARATIVO SITUAÇÕES 1, 2 e 3 
FONTE: O Autor (2011) 

 

A variação de consumo de energia elétrica de 1,049 kWh para 1,107 kWh 

por produto, ocorrido da situação 1 para a situação 2, mostrado no gráfico 28 por 

meio de LC1 e LC2, demonstra que a intervenção foi detectada, apesar da 

existência do erro de parametrização. Observa-se também que os limites de controle 

foram alterados em decorrência da variação de consumo. 

O monitoramento por meio dos gráficos 17 p. 75, 22 p. 81 e 27 p. 86, mostra 

que a ocorrência adversa, em termos de consumo de energia elétrica no processo, 

foi detectada. 

A interpretação do monitoramento ocorreu de maneira simples, pois a 

visualização dos pontos marcados no gráfico foi suficiente para identificar se o 

processo estava sob ou fora de controle. 

Porém, houve dificuldade para identificar a causa que tornou o processo fora 

de controle na situação 2. Da mesma maneira, por meio do Gráfico de Controle não 

foi possível identificar ações para eficientizar o processo industrial. Desta forma, o 

Gráfico de Controle mostrou-se como um indicativo para quantificar as intervenções 

e realizar o monitoramento do processo. 
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Observou-se, que a forma manual utilizada para coleta dos dados, além de 

ser trabalhosa, gera imprecisão nos dados coletados e dificulta o procedimento para 

estabelecer os limites de controle. 

Por esta razão, entendeu-se que a solução adequada seria a utilização de 

contadores de produtos digitais e medidores digitais. Tais medidores, além de 

fornecerem dados de consumo, fornecem outras informações importantes como 

fator de potência, balanceamento de fases, entre outros que melhoraram a 

performance de outras grandezas elétricas. 

Outro ponto a ser considerado é que não havendo erro de coleta de dados e 

tratando-se de consumo de energia elétrica, vale destacar que quando um ou mais 

pontos do Gráfico de Controle estiverem abaixo do LIC, cabe uma investigação para 

identificar a causa que desencadeou tais pontos, pois isto pode significar um 

potencial de redução de consumo de energia elétrica no processo. 

De maneira geral, entende-se que os resultados alcançados com a aplicação 

da metodologia proposta foram satisfatórios. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

De maneira geral, a proposta tem como princípio básico a medição 

setorizada do consumo de energia elétrica em um processo industrial. Porém, este, 

quando relacionado com a quantidade de produtos produzidos, expressa um valor 

médio de consumo de energia elétrica por produto, sem demonstrar a variabilidade 

ao longo do tempo. 

Neste sentido, a aplicação do Gráfico de Controle de Shewhart para 

medidas individuais possibilitou estabelecer o valor médio do consumo de energia 

elétrica por produto, com o processo sob controle, respeitando as variações 

inerentes de cada processo. Desta forma, o consumo de energia elétrica por produto 

produzido (LC), mostrado nos gráficos 15 p.74, 20 p. 79 e 25 p. 85, devidamente 

validados pela teoria do Gráfico de Controle, é adotado como indicador de consumo 

de energia elétrica para produtos produzidos, indo de encontro ao primeiro objetivo 

específico proposto. 

O valor de LC, mostrados nos gráficos 15 p.74, 20 p. 79 e 25 p. 85, indica o 

consumo de energia elétrica por produto produzido, sendo referência para calcular 

os custos relacionados à energia elétrica, o que demonstra o atingimento do 

segundo objetivo específico. 

As variações de consumo de energia elétrica no processo industrial, 

decorrentes de intervenções, são quantificadas por meio de LC do gráfico 15 p. 74 e 

LC do gráfico 20 p. 79, onde é possível verificar que o consumo de energia elétrica 

por produto produzido elevou-se após intervenção no processo, o que satisfaz o 

terceiro objetivo específico. 

O monitoramento do processo industrial em termos de consumo de energia 

elétrica ocorre por meio de LSC e LIC, mostrados nos gráfico 17 p. 75, 22 p. 81 e 27 

p. 86, atendendo ao quarto objetivo específico proposto. 

Ressalta-se que o Gráfico de Controle não identifica a causa, apenas aponta 

a existência de anormalidades. Da mesma forma, o Gráfico de Controle não 

identifica ações para correção ou eficientização do processo industrial, apenas 

quantifica os resultados obtidos. Estas devem ser identificadas e implantadas pelas 

equipes multifuncionais, por meio de aplicação de equipamentos mais eficientes ou 

melhorias nos procedimentos de operação do processo. 
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De maneira geral, o Gráfico de Controle de Shewhart para medidas 

individuais mostrou-se como uma ferramenta de fácil manuseio e entendimento. 

Apesar de ter sido aplicado somente em um processo industrial, a proposta foi 

desenvolvida para que sua aplicabilidade seja ampla, com abrangência nos diversos 

setores produtivos industriais. 

Porém, é importante salientar que a eficácia da proposta depende 

fortemente do monitoramento do consumo do processo por meio de medidores 

precisos, calibrados e parametrizados corretamente. Assim, caso ocorra alguma 

falha em um ou mais registros, poderá induzir a conclusões equivocadas. Logo, 

sugere-se que a coleta de dados seja de forma automatizada, o que certamente 

melhorará a confiabilidade dos dados. 

Esse fato permite o tratamento de dados de maneira instantânea, o que 

facilita a análise em casos em que o consumo de energia elétrica encontra-se fora 

de controle. Isto permite que as ações corretivas sejam imediatas, pois o processo 

fora de controle representa indicação de anormalidade. 

Mediante os resultados obtidos na aplicação da proposta em um processo 

industrial real, conclui-se que o Gráfico de Controle de Shewhart para medidas 

individuais é uma ferramenta aplicável na gestão do consumo de energia elétrica em 

um processo industrial. Este permite estabelecer indicador de consumo de energia 

elétrica por produto produzido, gerar dados para calcular os custos de energia 

elétrica por produto produzido, quantificar as ações de redução de consumo de 

energia executadas e monitorar o processo, identificando quando ele fica fora de 

controle. 

 

 

5.1 SUGESTÕES 

 

Sugere-se que o Gráfico de Controle de Shewhart seja aplicado em outros 

segmentos industriais. Isto deve possibilitar a identificação de outras ocorrências, 

que, por ventura, não foram demonstradas na pesquisa em questão. 

Entende-se que há possibilidade de criar um equipamento, com base no 

Gráfico de Controle de Shewhart, para aquisição de dados, geração dos limites e 

monitoramento de processos industriais de forma automática e instantânea. 
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Sugere-se para trabalhos futuros a adoção do Gráfico de Controle de 

Shewhart para outras formas de energia e utilidades aplicadas em processos 

industriais, como, por exemplo, gases diversos e ar comprimido. 

 

 

5.2 ARTIGO PUBLICADO 

 

Com o objetivo de disseminar o conhecimento do presente trabalho, 

submeteu-se para apreciação um artigo no Congresso Brasileiro Eficiência 

Energética. 

 

ARA SOBRINHO, J.L., PAULILLO, G. Proposta de modelo de gestão de 
energia elétrica aplicada a processos produtivos. 4º Congresso Brasileiro de 

Eficiência Energética, Juiz de Fora, Agosto de 2011. 
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APÊNDICE 1- QUADRO REGISTRO DE MEDIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA 
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APÊNDICE 2 – DADOS SITUAÇÃO 1 
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APÊNDICE 3 – DADOS SITUAÇÃO 2 
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APÊNDICE 4 – NÚMERO DE PRODUTOS SITUAÇÃO 3 
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APÊNDICE 5 – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SITUAÇÃO 3 
 

 

Timestamp Real Energy (kWh)
3/5/2011 18:00 136543
3/5/2011 19:00 136588 45
3/5/2011 20:00 136633 45
3/5/2011 21:00 136679 46
3/5/2011 22:00 136724 45
3/5/2011 23:00 136770 46
4/5/2011 00:00 136818 48
4/5/2011 01:00 136865 47
4/5/2011 02:00 136912 47
4/5/2011 03:00 136959 47
4/5/2011 04:00 137006 47
4/5/2011 05:00 137053 47
4/5/2011 06:00 137099 46
4/5/2011 07:00 137146 47
4/5/2011 08:00 137190 44
4/5/2011 09:00 137236 46
4/5/2011 10:00 137278 42
4/5/2011 11:00 137323 45
4/5/2011 12:00 137367 44
4/5/2011 13:00 137413 46
4/5/2011 14:00 137457 44
4/5/2011 15:00 137502 45
4/5/2011 16:00 137546 44
4/5/2011 17:00 137591 45
4/5/2011 18:00 137636 45
4/5/2011 19:00 137684 48
4/5/2011 20:00 137731 47
4/5/2011 21:00 137778 47
4/5/2011 22:00 137824 46
4/5/2011 23:00 137871 47
5/5/2011 00:00 137918 47
5/5/2011 01:00 137966 48
5/5/2011 02:00 138012 46
5/5/2011 03:00 138060 48
5/5/2011 04:00 138107 47
5/5/2011 05:00 138155 48
5/5/2011 06:00 138200 45
5/5/2011 07:00 138246 46
5/5/2011 08:00 138291 45
5/5/2011 09:00 138335 44
5/5/2011 10:00 138380 45  
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APÊNDICE 6 – DATA DA PARAMETRIZAÇÃO DO MCEE 
 

 

Timestamp Real Energy (kWh)
10/6/2008 09:00 10386
10/6/2008 10:00 10400
10/6/2008 11:00 10415
10/6/2008 12:00 10428
10/6/2008 13:00 10442
10/6/2008 14:00 104563
30/3/2011 11:00 104617
30/3/2011 12:00 104654
30/3/2011 13:00 104692
30/3/2011 14:00 104730
30/3/2011 15:00 104768
30/3/2011 16:00 104806  
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ANEXO 1 – CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR 
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ANEXO 2 - TABELA DE FATORES PARA CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS DE 
CONTROLE PARA VALORES VARIÁVEIS 

 

 

 

 

 




