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RESUMO 

 

 
A medida de eficiência do processo produtivo é a produtividade, que consiste na 
maximização dos resultados, utilizando o mesmo volume de recursos ou mantendo o 
resultado e reduzindo o volume de recursos. Diante da necessidade de minimizar os 
problemas ambientais e racionalizar a utilização dos recursos, o uso da Eficiência 
Energética (EE) no setor industrial tornou-se uma alternativa para elevar o índice de 
produtividade, principalmente, reduzindo das perdas energéticas. Este trabalho teve 
como o objetivo geral analisar a relação entre produtividade e eficiência energética 
em uma empresa gráfica na Paraíba, identificando a produtividade, verificando os 
pontos de perdas energéticas existentes, avaliando a potencialidade de melhorias do 
consumo energético e mensurando o nível de Produtividade e Eficiência Energética, 
após a redução destas perdas energéticas. Este trabalho foi caracterizado como por 
pesquisa aplicada Qualitativa-Quantitativa, quanto aos objetivos do estudo é 
descritivo. Os instrumentos para coleta de dados foi a pesquisa bibliográfica, análise 
documentos dos recursos de entrada (Energia elétrica – MWh) e saída (Produção – 
T) para a realização do cálculo de produtividade (T/MWh) e da observação direta. 
Após a coleta dos dados de consumo, produção e perfil energético, os dados serão 
tabulados e analisados por meios dos indicadores, para estimar a redução de 
consumo. Verificou-se que a produtividade da empresa é afetada pela sazonalidade, 
confirmada a partir do teste t e o teste F, o coeficiente de determinação indicou que 
63,2% da variação do consumo de energia é explicada pela variação da produção. 
Por outro lado,36,8% da variação da energia consumida não pode ser explicada pela 
produção, indicando que há outros fatores do processo que não afetam a produção 
e que explicam aquele consumo. Sobre as dimensões indicou que: gestão 
energética, sistema motriz, sistema de iluminação, sistema de refrigeração e sistema 
de ar comprimido, são responsáveis por 84,54% do consumo total de energia 
elétrica. Após a avaliação do potencial das melhorias, temos: gestão energética 
(6,00%), sistema motriz (7,57%), sistema de iluminação (5,57%), sistema de 
refrigeração (0,55%) e sistema de ar comprimido (5,40%), correspondendo a uma 
economia de 9,39% no consumo total de energia elétrica da referida empresa. 
Levando a um incremento de ganho de produtividade (T/MWh) estimado de 10,39%. 
No faturamento, a redução representou uma economia anual da ordem de R$ 445 
mil reais. Pode-se concluir que quando há aumento da eficiência energética, 
aumentando de produtividade em uma relação diretamente proporcional, o que 
impacta no aumento de competitividade da empresa. 
 

Palavras-Chaves: Produção. Consumo Energético. Perdas Energéticas.Competitividade. 
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ABSTRACT 

 

The measure of efficiency of the productive process is productivity, which consists of 
maximizing the results, using the same volume of resources or maintaining the result 
and reducing the volume of resources. Faced with the need to minimize 
environmental problems and rationalize the use of resources, the use of Energy 
Efficiency (EE) in the industrial sector has become an alternative to raise productivity, 
mainly by reducing energy losses. This work had as its general objective to analyze a 
relationship between productivity and energy efficiency in a graphic company in 
Paraíba, identifying a productivity, verifying the existing points of energy losses, 
evaluating the potential of energy consumption improvements and measuring the 
launch of Productivity and Energy Efficiency, after reducing energy losses. This work 
was characterized by Qualitative-Quantitative applied research, regarding the 
objectives of the study and descriptive. The instruments for data collection for a 
bibliographical research, analysis of input resources (MWh) and output (T - 
Production) for a calculation of productivity (T / MWh) and direct observation. After a 
collect of consumption, production and energy profile data, the data are tabulated 
and analyzed by means of the indicators, to estimate a reduction in consumption. It 
was verified that the productivity of the company is affected by seasonality, confirmed 
from the test in the F test, the coefficient of determination indicated that 63.2% of the 
variation of the electric energy consumption by variation of production. On the other 
hand, 36.8% of the variation of energy consumed cannot be explained by production, 
indicating that there are other process factors that do not affect production and 
explain consumption. As to dimensions indicated that: energy management, driving 
system, lighting system, cooling system and compressed air system, are responsible 
for 84.54% of total electricity consumption. After an evaluation of the potential for 
improvements, we have: energy management (6.00%), motor system (7.57%), 
lighting system (5.57%), refrigeration system (0.55%) and Compressed air (5.40%), 
corresponding to a saving of 9.39% in the company's total electricity consumption. 
Leading to increased productivity Gain (T / MWh) of 10.39%. In billing, a 
representative reduction of an annual savings of around R$ 445 thousand. It can be 
concluded that when there is an increase in energy efficiency, increasing productivity 
in a ratio, proportional, which impacts on increasing the competitiveness of the 
company. 
 
 
 
Keywords: Production. Energy Consumption. Energy Loss. Competitiveness. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO  
 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar o tema a ser abordado neste 

trabalho, apresentando conceitos sobre produtividade, eficiência energética e as 

características de uma empresa do setor gráfico. Em seguida são apresentados o 

problema, os objetivos e a justificativa teórica e prática da pesquisa. Por fim 

apresenta-se a estruturação geral da dissertação com uma breve descrição dos 

conteúdos de cada capítulo. 

 

1.1 Apresentação do tema e do problema de pesquisa 

 

A Revolução Industrial e o crescimento econômico impulsionaram o 

consumismo da sociedade, provocando mudanças nos sistemas de produção 

para atender as necessidades humanas de forma mais veloz.  

O ambiente empresarial contemporâneo muda de forma mais intensa e 

continua, exigindo ininterruptas reavaliações do gerenciamento dos processos do 

sistema produtivo, para otimizar tempo e proporcionar melhorias nos resultados 

(MACHADO et al., 2010). 

A preocupação com a melhoria dos resultados empresariais não é recente. 

Os métodos definidos por Taylor modernizaram a indústria, acelerando os 

processos de fabricação a fim de aumentar e diversificar a produção. A relação de 

trabalho e a administração do tempo tornaram-se vitais para o aumento da 

produtividade. Para Taylor, o aumento da velocidade com que o trabalhador 

executava suas tarefas estava intimamente ligado à capacidade produtiva (VIDAL 

e tal, 2012). 

O conceito taylorista de aumento da capacidade produtiva dos recursos 

envolvidos numa operação são os pilares para o entendimento da produtividade. 

Para Frankenfeld (1990, p. 17), “a produtividade é o fator de sobrevivência para 

qualquer empreendimento, pois sua ausência torna onerosa qualquer instituição e 

a inviabiliza no transcorrer do tempo”. Pritchard (1998) acrescenta que a melhoria 

da produtividade pode ser trabalhada em três fatores, existentes em qualquer 

sistema de produção: tecnologia, processos e recursos humanos. 
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Analisando a literatura sobre produtividade, observa-se a evolução de seus 

conceitos, iniciando como relação entre entradas (inputs) e saídas (outputs) de 

um processo produtivo, chegando ao status de medida de eficiência gerencial das 

organizações. Uma organização para manter-se competitiva precisa usar os 

recursos disponíveis de forma racional, a fim de atingir elevados níveis de 

produção com maior produtividade (OLIVEIRA, 2005). 

Secco (2014, p. 14) diz que “sem produtividade ou sem a eficiência do 

processo produtivo, dificilmente uma empresa vai ser bem sucedida ou até 

mesmo sobreviver no mercado”. 

Severiano Filho (1999, p. 19-20) definiu produtividade como a relação entre 

volume de produção e o volume de recursos utilizados para obter-se essa 

produção metrificando a eficiência do processo. A produtividade é uma medida da 

eficiência do processo produtivo, em que os recursos empregados no processo 

são os elementos chaves: maximizar o resultado mantendo o volume de recursos, 

ou manter o resultado reduzindo o volume de recursos. 

O aumento da produtividade com a manutenção da eficiência é vital nas 

empresas, visto que, é necessário obter bons produtos utilizando menor 

quantidade de recursos ou mais produtos utilizando a mesma quantidade de 

recursos. 

Dentre os recursos utilizados pelas organizações, a energia elétrica 

destaca-se por seu aumento de consumo e em consequência aumento dos 

custos. Ainda, a importância da energia elétrica no setor industrial dá-se por ser 

um insumo com diversas aplicações (SILVA, 2013). 

De fato, o setor industrial é um dos maiores responsáveis pelo consumo de 

energia elétrica na atualidade, o Gráfico 1 a seguir apresenta o consumo 

energético de diversos setores da economia no ano de 2014. 
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GRÁFICO 1: Consumo final energético por setor (Mtep) no ano de 2014. 
Fonte: BNE, 2015. 

 

Como é possível observar no Gráfico 1, o consumo de energia do setor 

industrial correspondeu a 32,9% em 2014. Porém, apesar de manter em 2015 a 

maior participação no consumo de energia, o setor apresentou uma queda de 0,9%. 

Esta diminuição no consumo de energia ocorreu devido à redução da produção 

industrial em diversos segmentos, reflexo da crise econômica que atingiu o Brasil 

(BNE, 2015). 

Ao contrário da lógica econômica, por consumir 1/3 de toda energia produzida 

no Brasil, à indústria tem uma grande tarifa de energia elétrica. Segundo o Perfil da 

Indústria nos Estados elaborado pela Confederação Nacional da Indústria- CNI 

(2015) a tarifa de energia elétrica (consumo industrial) é maior no Estado de Rio de 

Janeiro, corresponde a 634,50 (R$/MWh) esse valor é 25,3 vezes maior que a média 

nacional. Já o Estado da Paraíba tem uma tarifa de 280,36, correspondendo a 8º 

menor tarifa do Brasil. 

Nos últimos anos intensificaram os estudos sobre a eficiência no uso da 

energia, principalmente a partir dos choques no preço do petróleo dos anos 1970, 

quando ficou claro que o uso das reservas de recursos fósseis teria custos 

crescentes, seja do ponto de vista econômico, quer seja do ponto de vista ambiental. 

Logo se reconheceu que um mesmo serviço poderia ser obtido com menor gasto de 

32,9 % 
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energia e, consequentemente com menores impactos econômicos, ambientais, 

sociais e culturais aumentando a eficiência (SILVA, 2011), 

O termo “eficiência” descreve, segundo Hordeski (2005), a capacidade de 

equipamentos que operam em ciclos ou processos produzirem os resultados 

esperados. Em uma visão física, o conceito de “eficiência” estaria limitado aos 

processos em que há conversão de energia e em que as formas: inicial e final são 

visíveis ou perceptíveis – energia cinética, potencial, elétrica. 

O conceito de eficiência energética é a relação entre e a quantidade de 

energia utilizada na produção de um bem ou serviço e a energia disponibilizada para 

sua realização. Patterson (1996) destaca o entendimento de “eficiência energética” 

como um processo associado a um menor uso de energia por cada unidade de 

produção. Assim, a combinação “eficiência” + “energética” se torna mais relevante 

que o termo simples “eficiência”. 

O uso da Eficiência Energética (EE) no setor industrial é uma alternativa que 

se aplicada poderá elevar a produtividade com relação ao seu uso. Uma das 

alternativas para alcançar a EE é a redução das perdas energéticas, que engloba as 

dimensões do estudo (melhoria da qualidade do consumo e diminuição do nível de 

consumo), configurando um potencial de redução do consumo de energia elétrica 

(SILVA, 2013). 

O setor gráfico brasileiro, em 2015, teve a produção industrial em valores 

nominais a preços correntes de R$ 45,0 bilhões. O maior número de empresas no 

segmento gráfico no Brasil é de micro e pequeno porte, representando 96,9% do 

setor, ou seja, 20 mil gráficas (ABIGRAF, 2015). 

No Nordeste este setor atua com mais de 3 mil unidades industriais, 

empregando mais de 20 mil pessoas.  No caso do Estado da Paraíba, o setor gráfico 

teve em 2015 uma participação 4,73%, que corresponde a distribuição das 

atividades industriais (CNI, 2015). Como é possível observar no Gráfico 2. 
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GRÁFICO 2: Distribuição das atividades industriais no estado da Paraíba 
Fonte: Silva, 2013 

 

Diante deste cenário, o setor gráfico no Estado da Paraíba foi apontado 

como a 6ª maior atividade industrial, isto é, dentre os diversos empreendimentos 

industriais 4,73% são gráficas. 

A racionalização do uso da energia elétrica também é importante no setor 

gráfico, sobretudo, no atual contexto de crise da economia brasileira, em que a 

busca pela manutenção da competitividade, aumento da produtividade e redução 

dos custos pode ser alcançado pela a redução do consumo de energia elétrica e 

as perdas. 

Assim, o estudo da EE é determinante para aferir como a produtividade 

influencia nos custos, competitividade, lucro e crescimento de uma empresa. O 

uso otimizado dos recursos e sistemas produtivos torna-se diferencial competitivo.  

Este estudo busca relacionar a Produtividade e a Eficiência Energética 

numa empresa gráfica do estado da Paraíba. Diante do exposto, cabe a seguinte 

indagação: Qual a relação entre Produtividade e Eficiência Energética em 

uma empresa gráfica na Paraíba? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a relação entre Produtividade e Eficiência Energética em uma 

empresa gráfica na Paraíba. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar a produtividade da empresa caso;  

 Verificar os pontos de perdas energéticas existentes na empresa caso;  

 Avaliar a potencialidade de melhorias do consumo energético;  

 Mensurar os novos níveis de Produtividade e Eficiência Energética.  

 

1.3 Justificativa 

 

A energia é um recurso indispensável à sociedade e também aos 

processos produtivos, passando o seu consumo, ao longo dos anos, a ser 

realizado de forma exagerada e indiscriminada, tanto para uso doméstico como 

para produção de bens e serviços (TASSINI, 2012). 

Para Silva (2011) a grande ameaça para futuras gerações é o esgotamento 

das reservas de combustíveis fósseis, por isso a eficiência energética torna-se 

uma das soluções para equilibrar o modelo de consumo. Assim, aprender a 

utilizar de forma responsável à energia, significa uma utilização sustentável deste 

recurso. 

Este trabalho justifica-se primeiramente pela importância da racionalização 

do uso da energia elétrica, devido a grande demanda por esse recurso. No caso 

do Brasil mesmo com uma matriz elétrica predominantemente renovável, é 

preciso salientar que a geração das hidrelétricas em alguns períodos sofre com a 

falta de chuva para o armazenamento de água nos reservatórios. Assim, o uso 

racional da energia elétrica não pode ser levantado apenas nos momentos de 

crise, mas pensando-se na sustentabilidade.  
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No caso do setor industrial a energia elétrica é um recurso estratégico que 

deve ser gerenciado visando reduzir perdas energéticas (SILVA, 2013), visto que, 

o grande consumo deste recurso, implica em altos custos que podem 

comprometer a competitividade da empresa, além de provocar problemas com 

relação à sustentabilidade desse recurso. 

Todo processo de transformação e uso de energia tem como consequência 

algum tipo de perda energética para o ambiente. Uma organização para manter-

se competitiva precisa usar os recursos disponíveis de forma racional, a fim de 

atingir elevados níveis de produção com maior produtividade. Assim, a eliminação 

das perdas elétricas acompanha o aumento nos índices de produtividade.  

O uso otimizado dos recursos produtivos permite a organização tornar-se 

mais competitiva. Deste modo, o consumo eficiente de energia, permite que seja 

usada menos energia para uma dada tarefa, esta definição corresponde à noção 

de Eficiência Energética, que consiste na adoção de tecnologias, métodos ou 

processos que assegurem o menor consumo de energia levando-se em conta os 

condicionantes sociais, econômicos e ambientais (NATURESA, 2011). 

A partir do levantamento bibliográfico, o trabalho acadêmico utilizado como 

base teórica e metodológica para esta proposta foi o de Silva (2015), que aborda 

o diagnóstico da produtividade e sua relação com a Eficiência Energética no setor 

têxtil, então o principal diferencial desta pesquisa é o ambiente para aplicação do 

estudo escolhido, que é uma empresa gráfica. Outro diferencial é inserção de 

uma nova dimensão para identificar o nível de eficiência energética, nesta 

pesquisa será analisado também o sistema de refrigeração e o sistema de ar 

comprimido da empresa, que não aconteceu na pesquisa citada. 

O sistema de refrigeração industrial é de fundamental importância, visto 

que, atua simultaneamente atendendo a todos os processos industriais (TASSINI, 

2012). Já o sistema de ar comprimido é usado como condutor de energia em 

áreas de aplicações industriais ao lado de outros condutores como: fluídos em 

sistemas hidráulicos e energia elétrica em sistemas elétricos (BOSCH, 2008). 

Diante da importância desses sistemas para o funcionamento da empresa, 

pode-se considera-los grandes responsáveis pelo consumo de energia, por isso 

inserido nesta pesquisa. 
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A aplicação deste estudo no setor gráfico dá-se a diante do indicativo da 

utilização de inúmeras máquinas no processo gráfico, que são basicamente 

elétricas. O consumo de energia elétrica no setor gráfico brasileiro em 2009, 

segundo o Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo, variou de 

37 KWh/T a 3070 KWh/T (kWh/t: quilowatts-hora por tonelada de produto). 

Além desses sistemas, há utilização de energia elétrica nas seguintes 

instalações: equipamentos fabris, ar condicionado e iluminação. Então, este 

trabalho abordará o estudo da produtividade e eficiência energética nessas 

instalações, apontando as perdas no processo e as melhorias que devem ser 

implementadas para solucionar estes gargalos energéticos. 

Assim, este trabalho tem relevância, visto que é uma problemática atual e 

que refletirá contribuições à comunidade acadêmica, através de um estudo sobre 

produtividade e EE, dentro das perdas energéticas. Bem como, este estudo 

propiciará elucidar questões pouco problematizadas sobre o setor gráfico, que 

serão proeminentemente importantes para nortear medidas de melhorias na 

empresa foco a fim de garantir a recuperação e potencializar seu crescimento. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

O trabalho foi organizado nos seguintes capítulos: 

A pesquisa teve inicialmente cinco capítulos, os quais foram norteados 

abaixo: 

 CAPÍTULO I: Este capítulo buscou a apresentação e definição do 

tema, e do problema de pesquisa, sendo também apresentados os objetivos da 

pesquisa, a justificativa, delimitação e a estrutura da pesquisa. 

 CAPÍTULO II: Trata do referencial teórico que deu base para as 

análises que foram realizadas, abrangendo: fundamentação teórica, definições 

de: produtividade, eficiência energética, perdas energéticas e o setor gráfico. 

 CAPÍTULO III: Apresenta os procedimentos metodológicos 

executados na pesquisa. Sendo apresentada a natureza, classificação e 

característica da pesquisa, as técnicas de coleta de dados, as variáveis 

envolvidas e a estratégia para análise dos dados coletados. 
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 CAPÍTULO IV: Apresenta os resultados e suas análises, a partir da 

proposta de aumento da produtividade decorrente da redução do consumo do 

recurso energético. 

 CAPÍTULO V: Trata das conclusões e recomendações dos 

resultados principais, como também da verificação do atendimento dos objetivos 

geral e dos específicos.   
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo apresenta o tema Produtividade e Eficiência Energética como 

objetos principais do estudo, no qual tratou as linhas gerais sobre essas 

temáticas, tendo à incumbência de apresentar as perdas energéticas, a 

importância da Eficiência Energética para o desenvolvimento industrial. 

Ressaltando a Eficiência Energética no Brasil e o Setor Gráfico. 

 

2.1 Estado da Arte 

 

A produção científica acerca da produtividade e eficiência energética não é 

recente, foi intensificada com o crescimento dos estudos sobre sustentabilidade a 

partir da década de 80.  

Os trabalhos realizados a respeito da produtividade e eficiência energética 

estão vinculados a dois principais ambientes de pesquisa, as realizadas no setor 

industrial e as voltadas à produção agrícola. Acerca dos estudos de produtividade 

e eficiência energética com o enfoque na produção agrícola, podem-se ressaltar 

os seguintes: 

Georgieva, et al. (2016) abordaram a produtividade e eficiência energética 

no cultivo orgânico da vinhaça. Já Ruiz-Vega et. al. (2015) avaliaram a 

produtividade e a eficiência energética na quantidade de insumos e na produção 

de matéria seca de grãos, caules, folhas e ervas daninha.  

Rahman e Hasan (2014) que analisaram produtividade e eficiência 

energética do cultivo de trigo em Bangladesh. Herath et. al. (2014) abordaram a 

segurança energética na Índia, a partir do estudo dos biocombustíveis e a relação 

de eficiência energética e produtividade alimentar. 

Apesar do desenvolvimento da produção acadêmica com esse foco de 

investigação, este trabalho teve como base de pesquisa a produtividade e 

eficiência energética na indústria. O Quadro 1 sintetiza outros autores e suas 

bases teóricas que contribuíram para posicionamento deste trabalho. 

 

 



25 
 

AUTORES E ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

ABORDAGEM TEÓRICA 

He et. al. (2013) 
Analisaram a mudança no perfil da indústria do ferro e do aço 
chinesa a partir dos dados de produtividade e eficiência energética 
das empresas. 

Wiechmann,  Morales e 
Aqueveque (2010) 

Apresentaram as melhorias na eficiência energética e na 
produtividade nas plantas de uma indústria de cobre. 

Boyd e Pang (2000) 
Estimaram a ligação estatística entre eficiência energética e 
produtividade. 

Wang, P. Zhou e D. Zhou 
(2013) 

Avaliaram a melhoria da eficiência energética e produtividade para 
o desenvolvimento sustentável na China. 

Rácz e Vestergaard (2016) 
Medir a produtividade e eficiência energética do setor de biogás 
dinamarquês. 

Silva, V. 2013 
Analisou a eficiência energética, relacionando perdas e 
produtividade na indústria têxtil. 

Porto Goldhar, 2009 
Relacionou a produtividade e a eficiência energética em data 
centers. 

Shui, Ji e Ni (2015) 
Analisaram por meio de um modelo matemático a relação de 
eficiência energética na indústria automotiva. 

QUADRO 1: Enfoque de pesquisa 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Dentre as apresentadas no Quadro 1, cabe  destacar as pesquisas de Silva 

(2013), Wang, P. Zhou e D. Zhou (2013) e Rácz e Vestergaard (2016). 

Silva (2013) abordou o diagnóstico da produtividade e sua relação com a 

Eficiência Energética no setor têxtil, por meio do estudo das perdas no sistema 

motriz, de gestão energética e de iluminação.  O foco da pesquisa foi baseada na 

análise da relação entre as variáveis de produtividade (produção, consumo de 

energia e produtividade) e de eficiência energética (Gestão energética, sistemas 

motrizes e sistemas de iluminação) para identificação das perdas de energia 

elétrica.  

Já o estudo de Wang, P. Zhou e D. Zhou (2013) analisaram o setor 

industrial chinês para manutenção da sustentabilidade, por meio da relação da 

produtividade e eficiência energética. Nessa pesquisa os autores ressaltaram o 

consumo chinês de energia e as preocupações com as alterações climáticas 

observando a importância da adoção de estratégias políticas para economia de 

http://ieeexplore.ieee.org.ez15.periodicos.capes.gov.br/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Eduardo%20P.%20Wiechmann.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.ez15.periodicos.capes.gov.br/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Anibal%20S.%20Morales.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.ez15.periodicos.capes.gov.br/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Pablo%20Aqueveque.QT.&newsearch=true
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energia, avaliando o crescimento econômico (produtividade) do mercado chinês e 

eficiência energética.  

A pesquisa de Rácz e Vestergaard (2016) aferiu um método de medição da 

produtividade e eficiência energética do setor de biogás dinamarquês. Esse 

estudo procurou fornecer informações quanto ao desempenho do fornecimento de 

energia dinamarquês a partir da análise da produtividade e eficiência energética 

das usinas de biogás atuais para determinar as novas políticas energéticas para 

as futuras instalações. 

A fundamentação teórica deste trabalho está alicerçada na apresentação 

conceitual da produtividade e eficiência energética, que são os elementos 

centrais. Além de discutir as perdas energéticas dentro sistema produtivo, 

enfatizando a gestão energética, sistemas motrizes, sistemas de iluminação, 

sistema de ar comprimido e sistema de refrigeração, bem como, as atividades 

produtivas do setor gráfico. 

 

2.2 Definição de Produtividade 

 

O processo de globalização aumentou a competitividade entre as 

organizações, devido à troca rápida de informações. As empresas para se 

manterem competitivas nos mercados buscam melhorias nos processos, 

procurando fazer o uso mais eficiente de seus recursos (SILVA, 2013).  

Para Contador (1994) as empresas mais bem-sucedidas são aquelas que 

operam com níveis elevados de produtividade. Porém, o entendimento da 

produtividade como uma medição dos resultados começou a ser observado a 

partir da Revolução Industrial. Na definição mais clássica a produtividade é 

definida como a relação entre saídas (outputs) do processo produtivo e as 

respectivas entradas (inputs) (SEVERIANO FILHO, 1999).  

Sobre esta definição, produtividade é relação do volume dos recursos e do 

volume produzido. Este conceito enfatiza a capacidade da empresa gerar produto 

e/ou serviço no processo produtivo, então para Macedo (2012) quanto maior a 

capacidade do processo produtivo da empresa, maior será a relação entre 

produtividade e lucratividade. 
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Entretanto, produtividade não é somente a maior quantidade produzida, 

mas, é a relação entre quanto se produz e os recursos disponíveis, caracteriza-se 

pela redução do tempo gasto para executar um serviço, aumento na qualidade, 

sem acréscimo na mão de obra ou de outros recursos necessários (SECCO, 

2014). 

Assim, entre as definições citadas nota-se um ponto convergente que seria 

a relação entre a produção realizada e a quantidade de recursos utilizados, 

através de um processo de transformação (SLACK, 2002), que serão trabalhados 

de modo a gerar uma saída, ou seja, um bem ou um serviço conforme mostra a 

Figura 1 a seguir. 

 

 

FIGURA 1: Modelo de transformação 
Fonte: Adaptado de Slack, 2002. 
 

 

De fato, a produtividade é mensurada pela razão entre os recursos de 

entradas e os resultados obtidos (Oliveira, 2005). A partir desta definição existem 5 

(cinco) formas de melhorar a produtividade por meio da relação entre outputs e 

inputs, de acordo com o Quadro 2 abaixo. 

 

Output 
 

Input Relação 

Aumenta Diminui 
Aumentar a produção e diminuir a quantidade de 

recursos utilizados; 

Aumenta Permanece constante 
Aumentar a produção e não alterar a quantidade 

de recursos utilizados. 

Aumenta 
Aumenta, mas à menor 

velocidade. 

Aumentar a quantidade de recursos utilizados e 
aumentar ainda mais a produção, mas, com 

menor velocidade no processo. 
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Permanece 
Constante 

Diminui 
Reduzir a quantidade de recursos enquanto a 

mesma produção é realizada. 

Diminui 
Diminui, mas à maior 

velocidade. 

Reduzir a quantidade de produção e reduzir 
ainda mais a quantidade de recursos utilizados, 

mas, com maior velocidade no processo. 

QUADRO 2: As 5 formas para melhorar a produtividade  
Fonte: Sink e Tuttle (1993, apud OLIIVEIRA, 2005) 
 

A melhoria na produtividade de uma empresa é fundamental para gerar 

vantagem competitiva. Neste sentido, Barbosa (1999, apud OLIVEIRA, 2005) afirma 

que a competitividade e a produtividade estão intimamente relacionadas, assim, 

quanto maior a competitividade, mais elevado será o nível de produtividade. 

O aprimoramento dos processos, melhorias dos resultados e o uso racional 

dos recursos (mão de obra, máquinas, materiais, energia e capital) são 

denominadores para determinar um índice de produtividade (SILVA, 2013). 

Diante dos conceitos apresentados, a produtividade é uma relação entre os 

resultados gerados pelo sistema e os recursos que propiciaram a geração desses 

resultados. O conceito da produtividade como um importante parâmetro de 

desempenho se incorpora aos conceitos eficiência e eficácia, visto que a eficiência 

está relacionada ao consumo de recursos e a eficácia aos resultados. (ROSA, 

PAMPLONA, ALMEIDA, 1996). 

Secco (2014) salienta que a busca pela produtividade tornou-se crucial, 

devido sua relação com a eficiência e eficácia do processo produtivo. Para este, 

dificilmente uma empresa será bem sucedida sem produtividade ou sem eficiência. 

Desta forma, apontou ainda os principais fatores que afetam na produtividade: 

inovação, infraestrutura, capacitação/educação dos colaboradores, gestão 

eficaz/eficiente e leis/burocracia.  

A energia elétrica é um dos grandes problemas para o crescimento industrial 

devido à disponibilidade do recurso e/ou do peso da tarifa energética sob os custos 

nas indústrias, tais fatores comprometem a competitividade do setor industrial 

(SECCO, 2014). 

Além disso, as perdas energéticas ao longo do processo de transformação 

são também grandes responsáveis por redução da competitividade, e por este 

motivo as organizações para se manterem no mercado, precisam empenhar 

esforços para que estas perdas sejam eliminadas ou minimizadas . Dentre essas 

melhorias destaca-se a Eficiência Energética como um modelo de gestão para uso 
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racional da energia elétrica no processo produtivo, buscando evitar os desperdícios 

de energia e contribui para aumentar a produtividade (SILVA, 2013). 

 

2.3 Definição de Eficiência Energética 

 

Para Slack (2002) a eficiência operacional acontece quando uma organização 

utiliza de forma eficiente seus recursos para produzir bens e serviços de maneira a 

alcançar bons resultados.  

No enfoque do processo produtivo, empregando a energia como recurso para 

geração de bens ou serviços, eficiência energética é a relação da quantidade da 

energia produzida pela quantidade de energia consumida no processo produtivo 

(RIQUETTI, 2011). Isto é, “ser eficiente em termos de energia em si é realizar 

serviços com uma demanda de energia que é menor, se comparada a um padrão 

fixo ou entrada normal” (MELO; CAMPELO; MENEZES, 2010, p. 2) 

Deste modo, Naturesa (2011) entende a eficiência energética como utilização 

do recurso energético eficiente, evitando perdas e desperdícios de energia durante o 

processo produtivo. É assim, a aplicação de métodos e/ou processos que 

assegurem o menor consumo de energia por unidade produzida levando-se em 

conta os condicionantes sociais, econômicos e ambientais. 

Esta definição pode ser compreendida pelo seguinte quociente: 

 

𝐸𝐸 =
EP

ec
 

 
Onde EP é a energia produzida, ou seja, a energia contida no produto, e ec é 

toda energia consumida no processo de produção. (LEACH, 1975, apud PALMA, 

2001).  

Eficiência Energética é relação quantitativa entre a entrada e a saída de 

energia, logo, o sistema mais eficiente é aquele com as menores perdas. Logo, 

quanto mais aproximada à energia de entrada com a de saída, mais o sistema é dito 

como eficiente, pois assim as perdas e desperdícios no sistema estarão sendo 

reduzidos. (PESSOA, 2011). 
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Contudo, EE pode ser estudada e entendida por diversos enfoques, conforme 

os objetivos relacionados à sua aplicabilidade, o Quadro 3 apresenta algumas 

dessas abordagens. 

 

AUTORES 
 

DEFINIÇÃO DE EE ENTENDIMENTO, 
ENFOQUE E/OU 
ABORDAGEM. 

Nepdg (2001) 
A eficiência energética refere-se à relação entre a 

entrada de energia consumida e a saída de um 
serviço energético. 

Relação entre entrada e 
saída de energia. 

Gardner e 
Stern (2002) 

Refere-se à adoção de uma tecnologia especifica 
que reduz mais de toda a energia de consumo 

sem alterar o comportamento em causa. 

Adoção de tecnologias 
para redução do 

consumo. 

Geller e 
Garcia (2003) 

Consiste em reduzir perdas e eliminar 
desperdícios. 

Redução de 
desperdícios. 

Sola (2006) 
O conceito de EE está ligado à minimização de 
perdas na conversão de energia primária em 

energia útil que realiza trabalho. 

Minimização de perdas 
de energia 

MME (2007) 

É a aplicação de serviços de energia 
proporcionados com menor gasto de energia com 

repercussões econômicas, ambientais e 
culturais. 

Aplicação de serviços 
com menor gasto de 

energia 

QUADRO 3: Algumas definições de EE e suas abordagens 

Fonte: Silva, 2013, p. 26. 
 

Então, ao contrário do que o senso comum coloca que EE é a diminuição do 

consumo, é possível observar no Quadro 3, que a EE está fundamentada sobre três 

pilares com relação à utilização da energia, são eles: Redução de custos, redução 

de desperdícios/perdas e sustentabilidade ambiental.  

Assim, a razão para melhorar a eficiência energética é devido à necessidade 

de racionalizar a utilização dos recursos energéticos, reduzidos os custos industriais, 

diminuir o uso de fonte não-renováveis e poluentes, reduzindo as emissões de gás 

carbono (MORIARTY; HONNERY, 2012). 

Mesmo diante de várias abordagens, a aplicação da eficiência energética 

pode ocorrer em qualquer segmento industrial, mostrando os tipos de uso de energia 

e os respectivos ganhos. Para Póvoa (2014) os elementos que favorecem o estudo 

mais detalhado da eficiência energética, são: Iluminação; Refrigeração; Fator de 

Potência; Sistemas de Ar Comprimido; Equipamentos Elétricos; Motores elétricos e 

Conscientização do uso da energia. 

Como esses itens envolvem custos de entrada do processo produtivo e uma 

melhora em qualquer um deles diminui custos primários, e a eficiência Energética é 

o meio para essa diminuição de custos, logo a eficiência energética está relacionada 
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com a produtividade, e diretamente ligada aos resultados econômicos e gerenciais. 

Esses resultados são alcançados por meio dos programas de eficiência energética 

que visam à melhoria dos resultados das organizações produtivas, sejam elas de 

fabricação ou de prestação de serviços (MELO; CAMPELO; MENEZES, 2010). 

Ao implantar a EE no setor industrial alguns pontos são priorizados, esses 

pontos devem oferecer as maiores chances de redução das perdas, pois, a 

eliminação das perdas acompanha o aumento nos índices de produtividade.  Uma 

organização para manter-se competitiva precisa usar os recursos disponíveis de 

forma racional, a fim de atingir elevados níveis de produção com maior produtividade 

(SILVA, 2013). 

 

2.3.1 Perdas Energéticas 

 

Para Sola e Kaleski (2004) o conceito de eficiência energética está ligado à 

minimização de perdas na conversão de energia primária em energia útil. Essas 

perdas ocorrem em qualquer tipo de energia, seja, térmica, mecânica ou elétrica.  

No processo de transformação (ver Figura 1) as perdas energéticas tornam-

se um dos maiores responsáveis pela redução da competitividade das organizações, 

visto que, estão diretamente ligadas a produtividade. Assim, as empresas precisam 

eliminar ou minimizar o desperdício para manterem-se nos mercados (SILVA, 2013). 

A partir desses conceitos, é possível afirmar que entre a energia disponível 

para a produção e a energia utilizada, há todo um processo de transformação e 

perdas no uso da energia. Isso gera ineficiências técnicas que diminuem a 

produtividade do sistema produtivo, que acabam repercutindo no aspecto econômico 

(TASSINI, 2012). 

Assim, com a finalidade de estudar as perdas energéticas dentro do sistema 

produtivo, este trabalho abordará os pontos que oferecem maiores chances de 

ocorrerem estas perdas, mas que também possibilitam possíveis reduções, são elas: 

gestão energética, sistemas motrizes, sistemas de iluminação e sistema de 

refrigeração. 
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a) Gestão Energética 

 

Para Frozzaet al. (2012) a gestão energética (SGE) numa organização visa 

ter conhecimento de todo o fluxo de energia em uma instituição; verificar influências, 

possíveis pontos a serem melhorados e acima de tudo ter controle sobre o sistema, 

aplicando ações corretivas. 

A ABNT-NBR ISO 50001 (2011) propõe um modelo de gestão energética que 

visa melhorias no desempenho energético, por meio do estabelecimento de 

sistemas e processos que podem ser aplicados a todos os tipos de organização. O 

modelo de SGE sugerido pela norma é baseado no ciclo do PDCA (PLAN, DO, 

CHECK, ACT), consiste em um ciclo de melhoria contínua que permite ao sistema a 

reavaliação constante, como pode ser visto na Figura 2. 

 

 
FIGURA 2: Modelo de Sistema de Gestão de Energia 
Fonte: ABNT-NBR ISO 50001 

 
 

Deste modo, como é possível observar na Figura 2, o sistema de 

gerenciamento energético é baseado inicialmente numa política energética, com 

posterior planejamento do uso dos recursos energéticos e da adoção das medidas 

idealizadas no planejamento. A fase de verificação é maior do sistema, visto que, 
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consiste de subdivisões como: medições e monitoramento dos sistemas energéticos, 

de auditorias internas para revisão da Gestão, e a adoção das ações corretivas. 

A implantação de um SGE promoverá o conhecimento de todo fluxo de 

energia da instituição, a energia gasta, os pontos de falha, o que reduzir. Logo, é 

uma ferramenta estratégica, que avalia o uso da energia na indústria, tornando as 

oportunidades de melhorias existentes no setor mais fáceis de visualizar e 

consequentemente atuar para a resolução de falhas e diminuição dos desperdícios 

(FROZZA et al. 2012). 

A falta do SGE compromete a eficiência energética da empresa devido ao 

crescimento dos custos de energia no processo produtivo, às perdas e os 

desperdícios de energia. Por isso, a gestão energética está ganhando força na 

indústria com ações que trazem economias energéticas através de seus programas 

e sistemas. Descrevem-se na sequência, fatores e características relacionados ao 

Programa de Gestão Energética (PGE) (WELTER; FRÖHLICH; REIS, 2015). 

Para MONTEIRO e ROCHA (2005, p. 15) “a implantação de um Programa de 

Gestão Energética (PGE) deve ser a primeira iniciativa ou ação visando a redução 

de custos com energia em uma empresa”. Através de um PGE é que as ações de 

conservação de energia se tornarão sustentáveis ao longo do tempo. 

Também deverão estar inclusos no planejamento do SGE a sensibilização do 

pessoal envolvido. Medidas de educação e de treinamento resultam, tipicamente, 

em redução do consumo de energia da ordem de 5% após o período de um ano, a 

partir do início de sua implantação, a um custo inferior a 1% do custo total de um 

Programa de Gestão Energética global (MONTEIRO e ROCHA, 2005, p. 17). 

 

b) Sistema Motriz 

 

Dentre as oportunidades de melhorar a eficiência energética nos sistemas 

industriais, destaca-se também o uso racional da força motriz. A redução da força 

motriz é fundamental para racionalizar a energia elétrica, visto que a força motriz 

é responsável por 62% do uso final da energia elétrica no setor industrial. 

(FERREIRA et al. 2009). 

Sola e Mota (2013) afirmam que a melhoria da eficiência energética pode 

ser conseguida por meio: motores de alto rendimento (alta eficiência); adequação 
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à carga; correção do fator de potência; instalação de dispositivos para controle de 

partida e velocidade; manutenção periódica; balanceamento de tensão de 

alimentação. 

Estas ações de racionalização da força motriz representam um percentual 

significativo de redução de consumo com a energia elétrica, seja através da 

padronização dos motores, seja pela aplicação de inversores de frequência nos 

sistemas de acionamento (SILVA, 2013). 

Para Teixeira et al. (2005) diagnosticar a racionalização do uso de motores 

elétricos por meio da análise de carregamento e rendimento dos motores elétricos 

é a utilização da medida da tensão, para verificação de seu efeito sobre o 

rendimento do motor elétrico e a medida da corrente elétrica das três fases para 

analisar o carregamento do motor elétrico. 

Na indústria fala-se em economia de 2% a 8%, dependendo do tamanho do 

motor, apenas com o estabelecimento de padrão de eficiência. (GELLER, 2003). 

Segundo Sola e Mota (2015) existem diversas alternativas para a melhoria 

da eficiência energética e reduzir as perdas de energia, podendo ser conseguida 

pelo uso de equipamentos mais eficientes, por meio de mudança tecnológica 

quanto por meio de gestão organizacional ou mudança comportamental. Dentre 

as alternativas para melhorar eficiência energética do sistema motriz cabe 

ressaltar: 

 Modernização de sistemas industriais - permite até 60% de redução 

de consumo e são ações de rápida implementação. 

 Substituição de motores - adoção de tecnologia de alta eficiência, 

diminuindo as perdas de energia elétrica. 

 Motor em operação - evita desperdício de energia elétrica, 

certificando que os equipamentos que operam por um maior número de horas na 

sua indústria estejam corretamente dimensionados. 

 

C) Sistema de Iluminação 

 

Para aumento da eficiência energética no sistema de iluminação, é preciso 

o uso adequada da tecnologia para cada tipo de ambiente, o aproveitamento da 
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luz natural e o uso de detectores de energia e ações educativas (LAZARRI; 

OLIVEIRA, 2010). 

No setor industrial, a participação da iluminação não possui uma 

representatividade muito elevada, os principais pontos de perdas energéticas nos 

sistemas de iluminação encontrem-se na maior parte dos casos devido a 

inadequação de padrões técnicos, como: iluminação em excesso, falta de 

aproveitamento da iluminação natural, uso de equipamentos com baixa eficiência 

luminosa, falta de comandos (interruptores) individuais de luminárias, ausência de 

manutenção e hábitos de uso inadequados (SILVA, 2013). 

Um sistema de iluminação deve ser constantemente aprimorado 

acompanhando a evolução da tecnologia e adequando-se ao consumo, para que 

resulte numa maior eficiência e não ocorram perdas ou custos desnecessários 

(SALOMÃO, 2010). 

Além, das perdas energéticas e os impactos na produtividade e nos custos, 

a iluminação não adequada pode causar acidentes e erros de trabalho, fadiga 

física e mental, cefaléia e irritabilidade ocular. Para cada ambiente, exige-se um 

tipo de iluminação (LAZARRI; OLIVEIRA, 2010). 

A substituição do sistema de iluminação representa baixo custo de 

investimento, mas, promove uma redução de aproximadamente 50% do consumo 

de energia, melhorando o desempenho energético da indústria (SILVA, 2013). 

Para Louçano (2009) o sistema de iluminação tem papel importante, pois 

tem que saber conciliar eficiência energética e qualidade de iluminação. O 

conceito de eficiência energética no sistema de iluminação visa fornecer as 

condições adequadas à realização das diversas tarefas por parte dos seus 

utilizadores. A adoção de tecnologias energeticamente eficientes não deve, sob 

nenhuma hipótese, prejudicar o conforto no ambiente de trabalho e a satisfação 

dos utilizadores.  

O segundo o PROCEL (2002) os principais problemas que compromete a 

eficiência do sistema de iluminação eficiente são: 

 Iluminação em excesso. 

 Falta de aproveitamento da iluminação artificial. 

 Uso de equipamentos com baixa eficiência luminosa. 

 Falta de comandos (interruptores) das luminárias. 
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 Ausência de manutenção, depreciando o sistema. 

 Hábitos de uso inadequados. 

 

d) Sistema Refrigeração 

 

O sistema de refrigeração tem a finalidade de atingir determinadas 

temperaturas necessárias ao processamento e armazenagem dos produtos. Nos 

processos produtivos, o sistema de refrigeração industrial é de fundamental 

importância, visto que, atua simultaneamente atendendo a todos os processos 

industriais (TASSINI, 2012). 

Um sistema de refrigeração funciona dentro de ciclo de refrigeração, de 

acordo com Ferzola (2010, p. 2), é “um sistema térmico que transfere energia em 

forma de calor de uma região de baixo potencial energético para uma região de 

alto potencial energético”, consiste numa “saída de calor, uma entrada de calor e 

uma entrada de trabalho”, sendo está última responsável pelo salto energético do 

sistema. 

Contudo, os ciclos de refrigeração podem ser montados de diversas 

maneiras. Dentre esses ciclos, destaca-se o ciclo de Carnot, pois esse representa 

um ciclo ideal, ou seja, possui a máxima eficiência de um ciclo de refrigeração 

(PASSOS, 2003).  

A Figura 3 apresenta os principais componentes do sistema de 

refrigeração: compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador. Estas 

etapas no ciclo de Carnot ocorrem de maneira que não existam perdas de calor e 

trabalho, por isso são consideradas reversíveis. 
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FIGURA 3: Ciclo de refrigeração 
Fonte: Ferzola, 2010, p. 2 
 

Os sistemas de refrigeração industrial podem ser divididos, para melhor 

compreensão e análise, em sistemas de expansão direta (são empregados para 

instalações pequenas e médias) e o de expansão indireta, para grandes 

instalações. 

Os sistemas de expansão direta compreendem os processos de 

refrigeração em que a unidade evaporadora do ciclo frigorígena retira 

calor diretamente do meio a ser resfriado (ex: câmaras frigoríficas, trocadores 

de calor para refrigeração de fluidos, massas, etc.). Já os sistemas de expansão 

indireta compreendem os processos de refrigeração em que a água gelada é o 

meio de transporte da potência frigorígena, sendo que os equipamentos de 

geração (chillers, centrífugas, etc.) resfriam a água que será utilizada como 

volante térmico em processos específicos. (COPEL, 2005). 

Assim, Geniêr et. al. (2013) apontou que um sistema de refrigeração 

eficiente depende de algumas medidas de gerenciamento, como: 

 Reduzir a carga de resfriamento - o sistema não tem que trabalhar 

tão intensamente.  

 Reduzir a intrusão de calor- limitar aberturas de porta. 

 Melhorar a eficiência de refrigeração - reduzir a energia necessária 

para manter um ambiente fresco, incluindo melhorar a circulação de ar interna. 

 Melhorar a eficiência de transferência de calor - reduzir os custos de 

energia, melhorando a circulação de ar sobre os condensadores. 
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 Gestão do uso do sistema de refrigeração - desligar sistemas de 

refrigeração quando não é necessário. 

 Comprando o sistema correto – selecionar os equipamentos 

adequados ao sistema de refrigeração, poupa energia e dinheiro.  

 

e) Sistema de ar comprimido 

 

Ar comprimido é ar atmosférico pressurizado, o qual é condutor de energia 

térmica e fluxo de energia, por isso, usado em áreas de aplicação industriais ao 

lado de outros condutores como: fluídos em sistemas hidráulicos e energia 

elétrica em sistemas elétricos (BORTOLIN, 2014). 

Assim, o sistema de ar comprimido possui basicamente os componentes 

de geração, distribuição, uso final e as respectivas condições operacionais, pode 

facilitar a caracterização de um sistema de ar comprimido em 

particular(ELETROBRÁS/PROCEL, 2014). 

A Figura 4 apresenta o esquema de um sistema de ar comprimido. 

 

 

FIGURA 4: Sistema de ar comprimido 

Fonte: Eletrobrás/Procel, 2014. 
 

O sistema de geração de ar comprimido ocorre nos compressores pela 

captação do ar atmosférico e elevação de sua pressão. O sistema de distribuição 
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transporta o ar comprimido dos tanques reservatórios alimentados pelos 

compressores aos pontos de uso final (BORTOLIN, 2014). 

 O sistema de uso final tem diferentes aplicações, como no acionamento de 

ferramentas pneumáticas em sistemas de acionamento pneumático; acionamento 

mecânico e comando de válvulas em sistemas de controle; e dentre outros. É 

largamente usado em quase todos os setores industriais 

(ELETROBRÁS/PROCEL, 2014). 

O Manual Prático de Eficiência Energética em sistemas de ar comprimido 

ressalta a importância do conhecimento do balanço energético deste sistema, 

para identificar as perdas que reduzem a eficiência do sistema, possibilitando criar 

oportunidades e de seleção e implementação de ações de melhorias da eficiência 

(ELETROBRÁS/PROCEL, 2014). 

O sistema de ar comprimido pode ocorrer vazamentos, que são fontes de 

desperdício de energia elétrica nesse sistema, algumas vezes desperdiçando de 

20 a 30% do ar fornecido pelos compressores. Por isso, o gerenciamento do 

sistema de ar comprimido garante a detecção de vazamentos e reparo pode 

reduzir os vazamentos para menos de 10%. Além de ser uma fonte de 

desperdício de energia, vazamentos podem também contribuir para outras perdas 

de operação. Vazamentos causam quedas de pressão na rede, que podem 

acarretar na redução da eficiência da operação de ferramentas pneumáticas, 

podendo, consequentemente, afetar sua produção (CORADI, 2011). 

Para Silva Filho (2011) as perdas do sistema energético podem ser: pó 

vazamento de ar, por queda de pressão, nas aplicações de uso final e calor de 

compressão. Assim, as oportunidades de melhorias devem ser implementadas 

para alcançar a eficiência do sistema de ar comprimido. A Figura 5 a seguir 

apresentada algumas dessas melhorias. 
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FIGURA 5: Oportunidades de melhorias do sistema de ar comprimido 
Fonte: Eletrobrás/Procel, 2014. 
 

2.4 O Setor gráfico 

 

A indústria gráfica é diversificada, possuindo diversos processos de 

produção para industrializar itens voltados a setores específicos (TONDATO, 

2004). Por isso, a importância de direcionar esforços para melhoria na 

produtividade, buscando a eliminação de perdas, por meio da EE. 

A diversidade do setor gráfico está ligada a cadeia produtiva que é formada 

por: fornecedores da empresa de papel, impressa de embalagens, máquinas e 

equipamentos e de outros insumos, como tintas, reveladores e solventes. 

(OLIVEIRA M., 2008).  

Segundo, dados da Associação Brasileira de Indústria Gráfica (ABRIGAF) 

a indústria gráfica nacional, em 2012, reunia, 20 mil empresas, com uma 

produção em valores nominais de 44 bilhões. Em 2014, já eram 21 mil empresas 
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no setor gráfico e representavam uma produção em valores nominais de 45,8 

bilhões. 

O crescimento deste setor nos últimos anos é reflexo da diversidade de 

segmentos, que produz produtos variados, como: jornais, rótulos, etiquetas, 

periódicos, revistas, formulários, livros, envelopes, mapas, embalagens de papel 

cartão, cartões postais, embalagens flexíveis, notas fiscais, cartões de visitas, 

calendários, impressos de segurança, materiais de sinalização, materiais 

publicitários e promocionais, entre outros (GONÇALVES, 2012).  

A Figura 6 apresenta genericamente a cadeia produtiva da indústria 

gráfica, apontando seus principais ramos de atuação e seus principais insumos. 

Assim, o setor gráfico pode ser divido em dois subsetores: de embalagens e de 

impressão. 

Assim, como o foco principal desta pesquisa é a indústria gráfica, também 

denominada de editoração, é preciso ressaltar alguns dados sobre este 

segmento. 

Segundo a ABRIGAF (2015) as projeções do segmento de editoração para 

o ano de 2015, apontou um declínio de 7,5% na produção industrial. Esta retração 

foi a maior entre os demais segmentos do setor gráfico. O declínio na produção 

do segmento editorial foi em virtude da diminuição da demanda de livros, revistas, 

jornais e outros produtos gráficos, motivados pela crise econômica brasileira. 
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FIGURA 6: Fluxograma do processo produtivo do setor gráfico 
Fonte: Gonçalves, 2012. 

 

O processo produtivo da indústria gráfica de editoração consiste 

basicamente de: pré-impressão, corte inicial, impressão, acabamento, embalagem e 

expedição, conforme fluxograma a apresentado na Figura 7 a seguir. 

 

 
FIGURA 7: Fluxograma do processo produtivo em uma gráfica 

Fonte: Paula et al, 2015. 

 

a) Pré-impressão 

 

O processo produtivo inicia-se após aprovação do orçamento do produto a ser 

impresso. A fase de pré-impressão envolve as operações a transferência da imagem 

original para o portador de imagem que será usando na impressão (PAULA et al., 

2015). 
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Esta é a fase responsável pela criação da imagem, que iria para arte-final, 

reprodução da imagem e a preparação da prova. Em seguida a imagem é avaliada 

pelo cliente, que seguirá para preparação da fôrma, que consiste na passagem da 

arte a ser impressa do seu original para o portador de imagem (GONÇALVES, 

2012). 

Barbosa et. al. (2009) apresenta que a etapa de pré-impressão tem duas 

grandes alternativas tecnológicas: a analógica e a digital. A transferência digital, a 

imagem para a forma é feita diretamente do computador. Já na analógica, esta 

transferência é feita indiretamente, de forma manual ou mecânica. 

A Figura 8 a seguir apresenta os tipos e etapas da pré-impressão no processo 

produtivo gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Tipos e etapas da pré-impressão 
Fonte: SINDIGRAF, 2003. 

 

O processo de corte inicial ocorre após a gravação das chapas, compondo 

a etapa de pré-impressão. A ordem de produção encaminha a requisição ao 

almoxarifado, que prepara os materiais que serão destinados para o corte inicial, 

finalizando o corte do papel, segue-se para impressão (PAULA et al., 2015). 

Com relação a eficiência energética na produção gráfica, o processo de 

pré-impressão utiliza aproximadamente 10% do consumo de energia elétrica. 

Visto que, nesta etapa não exige grande participação dos sistemas motriz e de 
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refrigeração, os sistemas acionados com maior intensidade são de iluminação e 

de ar comprimido. 

 

b) Impressão 

 

Esta é a principal etapa do setor gráfico, que consiste em transferir a 

imagem, preparada na etapa de pré-impressão. O processo de impressão é 

escolhido de acordo com o material que se deseja produzir, considerando a 

qualidade e durabilidade que se espera do produto final.  

A Figura 9 apresenta os tipos de impressão que podem ocorre no processo 

produtivo do setor gráfico. 

 

 
FIGURA 9: Tipos de impressão 
Fonte: SINDIGRAF, 2003. 

Além, dos tipos de impressão, existem seis sistemas que são comumente 

usados na impressão respectivamente: offset, rotogravura, flexografia, tipografia, 
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serigrafia e impressão digital. A definição desses sistemas de impressão é 

apresentada a seguir no Quadro 4. 

 

Offset Este é um sistema de impressão indireto onde a imagem 
preparada na etapa de pré-impressão é gravada em uma chapa 
metálica que recebe a tinta. Na sequência, a imagem é transferida 
para a blanqueta, que é um cilindro intermediário que transferirá a 
imagem para o papel. 
A impressão offset pode ser plana, usada para a impressão de: 

livros; periódicos; posters; promocionais; brochuras; cartões; 
rótulos; embalagens; ou rotativa, usada para a impressão de: 
jornais; livros; tablóides; revistas; catálogos; periódicos; 
promocionais; etc. 

Rotogravura Este sistema é de impressão direta, no qual a forma de impressão 
entra em contato direto com o substrato e a imagem é gravada em 
baixo relevo. 
A rotogravura é utilizada para a impressão de grandes tiragens em 

alta velocidade, principalmente na produção de: revistas; periódicos; 
embalagens flexíveis; selos; papéis de presentes e de parede; etc. 

Flexografia É de impressão direta, utilizando formas flexíveis de fotopolímero ou 
borracha e a imagem fica gravada em alto relevo. 
Seus principais usos são para a impressão de embalagens, etiquetas, 

rótulos, produtos de sacarias, listas telefônicas, jornais, sacolas, 
embalagens corrugadas, etc. 

Tipografia Sistema de impressão direta que faz uso de formas gravadas em alto 
relevo, que transferem a tinta diretamente para o substrato. 
Os usos mais comuns da impressão tipográfica são: formulários, 

bilhetes, marcas, impressos comerciais em geral. 

Serigrafia A forma utilizada é uma tela de tecido, metal ou plástico, permeável 
onde à imagem deve ser passada para o substrato e impermeável nas 
demais áreas. 
Os principais produtos impressos pelo processo de serigrafia são: 

posters, banners, camisetas, papéis de parede, decalques, etc. 

Impressão 
digital 

A imagem é transferida diretamente de um arquivo digital para uma 
impressora, independentemente do tipo de impressora que irá transferir 
a imagem para o substrato. É amplamente utilizado na indústria 
gráfica, pois possibilita a produção de praticamente todos os itens. 

QUADRO 4: Tecnologias de impressão  
Fonte: Gonçalves, 2012, p. 32-34; SINDIGRAF, 2003 

 

Com relação a eficiência energética na produção gráfica, o processo de 

impressão demanda maior consumo de energia elétrica, sendo responsável 

aproximadamente 70% da energia utilizada. Visto que, nesta etapa exige grande 

participação dos sistemas: motriz, de iluminação, refrigeração, e de ar 

comprimido.  
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c) Pós-impressão 

 

A etapa da pós-impressão, consiste no agrupamento de três processos: 

acabamento, embalagem (conversão) e expedição (distribuição). O acabamento 

ocorre de acordo com sua logística e os requisitos definidos pelo cliente. As 

operações de acabamento têm como finalidade criar, realçar e preservar as 

qualidades táteis e visuais do produto, bem como determinar seu formato/ 

dimensões e viabilizar sua finalidade (BARBOSA et. al., 2009) 

No acabamento são realizados processos de laminação, corte e vinco, 

dobra, dentre outros. Após o acabamento, a próxima etapa é a embalagem do 

produto e segue para a expedição. (Paula et al. 2015). 

A Figura 10 apresenta os tipos de impressão que podem ocorre no 

processo produtivo do setor gráfico. 

 

 

FIGURA 10: Processos de pós-impressão 
Fonte: SINDIGRAF, 2003. 

 

Com relação à eficiência energética na produção gráfica, o processo de 

pós-impressão utiliza aproximadamente 20% do consumo de energia elétrica. 

Visto que, nesta etapa não exige grande participação dos sistemas motriz e de 
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refrigeração, os sistemas acionados com maior intensidade são de iluminação e 

de ar comprimido.  
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CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DE PESQUISA 

 

 

Este capítulo contempla os aspectos metodológicos necessários para 

alcançar os objetivos delineados para a pesquisa. São apresentados alguns 

aspectos do estudo, como o tipo de pesquisa, ambiente de pesquisa, 

procedimentos, assim como os instrumentos utilizados para coletar e analisar os 

dados. 

 

3.1 Natureza e Característica da Pesquisa 

 

Uma vez que o objetivo deste trabalho era analisar a relação entre 

Produtividade e Eficiência Energética em uma empresa gráfica, esta pesquisa pode 

ser caracterizada como de natureza quanti-qualitativa. 

De acordo com Martins (2012) a pesquisa qualitativa permite maior 

proximidade com o fenômeno estudado, bem como enfatiza a perspectiva do 

indivíduo, interpretando o ambiente a partir das informações sobre sua perspectiva. 

Já pesquisa quantitativa tem a intenção de garantir a precisão dos resultados por 

meio de análise e interpretação usando inferências. 

O critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2003): quanto 

aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins: trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, uma vez 

que busca analisar a relação entre Produtividade e Eficiência Energética em uma 

empresa gráfica na Paraíba, além de identificar a produtividade, os pontos de perdas 

energéticas, e levantar a dimensionando as melhorias de consumo energético e 

relacionar o nível de Produtividade e a Eficiência Energética. 

Quanto aos meios: é um estudo de caso. A pesquisa é um estudo de caso, 

pelo motivo de envolver o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de 

maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. O estudo de caso 

dessa pesquisa foi realizado em uma empresa gráfica do estado da Paraíba (YIN, 

2005). 
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No Quadro 5, tem-se um resumo geral dos critérios e classificação dos 

métodos que foram utilizados na pesquisa. 

 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Aplicada 

Abordagem Quanti-qualitativa 

Objetivos do Estudo Exploratório e Descritivo 

Procedimentos  Estudo de Caso 

QUADRO 5: Resumo dos métodos que caracterizam a presente pesquisa 
Fonte: Elaboração do autor  
 
 

3.2 Ambiente da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma empresa gráfica localizada no estado da 

Paraíba. A escolha da empresa pesquisada deu-se pela representatividade da 

empresa a nível regional, pela política de sustentabilidade defendida e empregada 

pela empresa, que resultou em diversas certificações, como: 

 FSG - Papéis provenientes de madeiras extraídas de florestas que utilizam 

os princípios de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável;  

Huber Green – As tintas usadas na impressão são à base de óleos 

vegetais. Seu uso ajuda a reduzir a poluição atmosférica e o efeito estufa;  

Verniz Ecolake – Produzidos a partir de fontes renováveis de matéria-

prima, são menos agressivos e causam menor impacto ambiental. 

E ainda, a opção pelo segmento gráfico é devida também a maior 

acessibilidade à mesma. 

O período de realização da pesquisa foi entre os meses de Janeiro e 

Outubro de 2016. 

 

3.3 Instrumentos de coleta 

 

Esta pesquisa tem como instrumentos de coleta de dados a pesquisa 

bibliográfica, análise documental e observação direta. A pesquisa bibliográfica foi 

a primeira etapa do trabalho, pois consiste na elaboração do embasamento 

teórico. 



50 
 

A pesquisa bibliográfica constitui em um levantamento de dados 

secundários (dados que já foram manipulados em pesquisa anteriores). Tem 

caráter científico, pois consistem no desenvolvimento do aporte teórico por meio 

de referências teóricas publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 

artigos científicos, páginas de web sites. A pesquisa bibliográfica possibilita a 

construção teórica do trabalho científico, permitindo dimensionar os 

procedimentos metodológicos necessários para a condução dos objetivos (GIL, 

2007). 

Análise documental ou dados primários referem-se às fontes primárias de 

informações, que tem a finalidade de identificar e verificar documentos que 

permitam complementar os dados preexistentes (VERGARA, 2003). A análise 

documental nesta pesquisa buscou identificar os documentos referentes aos 

recursos de entrada (Energia elétrica – MWh) e saída (Produção– T) para a 

realização do cálculo de produtividade (T/MWh). 

Esta pesquisa ainda utilizou a observação direta que consistiu em examinar 

fatos e fenômenos que estão além da consciência dos indivíduos (GIL, 2007), 

sendo importante para complementar os dados coletados pelas técnicas 

anteriores.  

 

3.4 Definição das Variáveis 

 

A definição das variáveis consiste na parte essencial de uma pesquisa 

cientifica, pois ela orienta as etapas a serem seguidas e introduz a necessidade 

de se definir forma como serão medidas. 

Para Lakatos e Marconi (2003, p. 242), as variáveis de pesquisa podem ser 

consideradas: 

1.      Uma classificação ou medida; 
2.      Um conceito ou constructo que contém ou apresenta valores; 
3. Um aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de 

estudo e passível de mensuração; 
4. Os valores que são adicionados ao conceito, constructo ou conceito 

operacional,  para transforma-lo em variável. 
 

Assim, as variáveis desta pesquisa estão no Quadro 6. 
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DIMENSÕES VARIÁVEIS INDICADORES 
MEIO DE 

INVESTIGAÇÃO 

PRODUTIVIDADE 

RECURSO DE ENTRADA 
Consumo 
(energia) 

MW/mês Analise documental 

RECURSO DE SAIDA Produção T/mês Analise documental 

PRODUTIVIDADE DE 
FATOR SIMPLES 

Produtividade T / MWh Analise documental 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

GESTÃO ENERGETICA 

Adoção de 
programas para 

funcionários 

Comitês internos 

Observação direta 
Comunicação 

interna 

Certificação 
NBRs, sério ISO, 

etc 
Observação direta 

Medição 
Existência de 

medição energética 
individualizada 

Observação direta 

SISTEMA MOTRIZ 
Rendimento Se superior a 90% 

Observação direta 
Acionamento 

Variadores de 
frequência 

SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO 

Tipologia de 
cores 

Cor de parede 

Observação direta 
Cor do telhado 

Tecnologia 
utilizada 

Tipo de lâmpada 

Tipo de luminária 

SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO 

Compressores MWh/°C Analise documental 

Condensadores MWh/°C Analise documental 

Expansão MWh/°C Analise documental 

Evaporação MWh/°C Analise documental 

SISTEMA DE AR 
COMPRIMIDO 

Sistema de 
geração  

MWh/m³ Analise documental 

Sistema de 
distribuição 

MWh/m³ Analise documental 

Sistema de uso 
final 

MWh/m³ Analise documental 

QUADRO 6: Dimensões, variáveis, indicadores e meio de investigação da pesquisa 
Fonte: Criado apartir de Silva, 2013; Tassini, 2012; Eletrobras/Procel, 2014. 

 

3.5 Estratégias para análise dos dados 

 

O tratamento dos dados qualitativos foi uma análise comparativa com 

outras pesquisas realizadas com enfoque no tema do estudo, objetivando 

encontrar melhorias atingidas em outros estudos de caso já realizados. 

Os dados quantitativos foram tabulados com o auxiliar de planilhas do 

Excel, utilizado como banco de dados para o levantamento do consumo de 

energia, produção e o perfil energético. 
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A análise dos dados por meio dos indicadores buscou determinar a 

produtividade baseada na relação entre produção e consumo de energia, e ainda 

identificar os pontos de perdas energéticas existentes, a partir do levantamento do 

perfil energético da indústria. 

A Figura 11 apresenta os procedimentos adotados para análise dos dados. 
 

 
 

FIGURA 11: Procedimentos para análise dos dados 
Fonte: Elaboração própria 

 

Após a identificação destas informações, foi realizada a estimativa 

das perdas no processo, seguindo o modelo apresentado na Figura 12 abaixo. 

 

    

FIGURA 12: Procedimentos para estimativa de redução de consumo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para estimativa foi considerados os dados coletados na observação direta e 

na análise documental, levando em consideração as dimensões do gerenciamento 

da energia, sistema motriz, sistema de iluminação, sistema de refrigeração e o 
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sistema de ar comprimido (ver Quadro 6), a fim de implantar possíveis medidas de 

EE na indústria pesquisada. 

 

3.5.1 Cálculos e procedimentos para coleta quantitativa 

 

- Produtividade da empresa 
 
 

Para traçar a produtividade da empresa, primeiramente foram coletados os 

dados das variáveis de produtividade. Os dados foram coletados por meio de 

pesquisa documental e tabulados em planilhas Excel. 

A pesquisa documental dos dados históricos do consumo de energia deve 

como base o período de janeiro/2013 a dezembro/2016.  

 

- Produção (T/mês) 

 

A primeira variável quantitativa analisada foi a produção, referente à 

quantidade de papel impressa por mês em Toneladas (T), no período proposto de 

46 meses, sendo observado o primeiro indicador de produção (T/mês). 

 

- Consumo de energia elétrica (MWh/mês) 

 

A segunda variável analisada foi o consumo de energia elétrica, em 

Megawatt-hora (MWh). 

 

- Produtividade (T/MWh) 
 

A terceira variável quantitativa abordada foi a produtividade, que é a relação 

entre as variáveis abordadas: produção e consumo de energia elétrica. 

Como o objetivo deste trabalho é medir a produtividade do uso da energia 

elétrica, foi utilizado o conceito de medida de Produtividade Fator Simples (PFS), 

descrito por Severiano (1999), onde é considerado apenas um fator de entrada, a 

energia elétrica (MWh). 
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- Gráfico de Dispersão 

 

Identificar a relação entre o consumo de energia e a produção, por meio da 

reta de um modelo de regressão linear ajustada através do método dos mínimos 

quadrados.  

 

- Teste t e teste F 

 

Aplicou-se o teste t e o teste F para verificar a significância da relação entre 

as duas variáveis. A utilização dos testes indica uma relação significativa entre as 

variáveis, de modo que a inexistência de um efeito linear da produção sobre o 

consumo de energia é uma hipótese que pode ser rejeitada. 

 

Para analisar os sistemas motrizes foram mensuradas:  

 - relação entre as quantidades e as representatividades dos motores no 

consumo de energia elétrica; 

RC = CA – CS 

Onde, 

RC = Redução de Consumo 

CA = Consumo Atual 

CS = Consumo Simulado 

 

- relação sistema de acionamento, como base nos cálculos de redução do 

consumo e a redução de consumo será calculada levando em consideração a 

multiplicação de quatro fatores: Potência do motor; Horas de funcionamento por dia; 

Média dos dias trabalhados no mês e; Número de motores utilizados. 

CA = P * h/d * D * n 

Onde, 

CA = Consumo atual 

P = Potencia do motor 

h/d = Horas por dia do funcionamento do motor 

D = Dias trabalhados no mês 

N = Número de motores existente 
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Para analisar o sistema de iluminação foram mensuradas: 

- relação à tecnologia adotada com base no consumo do sistema de 

iluminação foi obtida através da multiplicação de quatro fatores: Potência da 

lâmpada, Número de lâmpadas, Horas de funcionamento por dia e; Média de dias 

de funcionamento no mês, ou seja: 

 

CSI = [(P1*n1) + (P2*n2)] * hora/dias * dias mês 

Onde, 

CSI = Consumo do sistema de iluminação 

P = Potência da lâmpada 

n = Quantidade de lâmpadas 

 

Para analisar o perfil energético, utilizou-se o seguinte cálculo: 

CM - Consumo Mensal; SM - Sistema Motriz; SI - Sistema de Iluminação 

SR - Sistema de Refrigeração; SI - Sistema de Ar Comprimido 

 

Para reduzir o índice de consumo foi realizado o seguinte cálculo:  

 

CE - Consumo Estimado 

CM - Consumo Mensal 

SM - Sistema Motriz 

SI - Sistema de Iluminação 

SR - Sistema de Refrigeração 

SI - Sistema de Ar Comprimido 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 

 

Este capítulo apresenta os resultados e análises dos dados da pesquisa 

proposta. Sendo dividido em três etapas: 

A primeira etapa está relacionada ao estado atual da indústria caso sob os 

aspectos de produção (Tonelada - T), consumo de energia elétrica (MWh) e sobre 

a relação entre estas duas variáveis (T/MWh) caracterizando a produtividade atual 

da indústria, durante o período de 48 meses (Jan/2013 à Dez/2016).  

A segunda está associada à caracterização do perfil energético relacionado 

às variáveis de EE propostas (Gestão Energética, sistemas: motrizes, de 

iluminação, de refrigeração e de ar comprimido) identificando possíveis pontos de 

perdas existentes e alternativas de melhorias, a terceira etapa está relacionada 

com a estimativa do novo nível de produtividade face às melhorias aplicadas pela 

EE. 

 

4.1 Produtividade atual da empresa – caso 

 

A primeira variável quantitativa analisada foi a produção, referente à 

quantidade de papel impressa por mês em Toneladas (T), no período proposto de 

48 meses, sendo observado o primeiro indicador de produção (T/mês). 

Na Tabela 1, são apresentados os dados de produção coletados no 

período de 48 meses.  Observou-se que a produção teve variação 217T/mês 

(março/2014) e 2.541 T/mês (Outubro/2013), respectivamente, produção mínima 

e máxima. 
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Produção Mensal (Tonelada / mês) 

ANO 2013 2014 2015 2016 

JAN 839 400 517 617 

FEV 292 220 592 808 

MAR 452 217 686 999 

ABR 842 292 941 1115 

MAI 570 309 860 1114 

JUN 799 700 705 745 

JUL 2040 874 754 1449 

AGO 1607 2009 1451 2469 

SET 1844 1679 751 1842 

OUT 2541 1650 2640 1957 

NOV 1257 1880 1631 2023 

DEZ 951 1249 812 1988 

 

TABELA 1: Produção mensal (T/mês) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A partir da exposição desses gráficos, é possível observar que existe uma 

produção sazonal. Para Mesquita et.al. (2016) a sazonalidade na produção é um 

fenômeno que afeta diversas atividades econômicas, e os efeitos das variações 

sazonais de produção podem afetar os estoques e rentabilidade de empresas 

industriais.  

Por isso, a importância de dimensionar os períodos de maior e menor 

produção, visto que, essas variações têm impacto significativo no consumo de 

energia, e consequentemente na gestão energética das indústrias.  

A segunda variável analisada foi o consumo de energia elétrica, em 

Megawatt-hora (MWh), durante o período de 48 meses (janeiro/2013 a 

Dezembro/2016). 

Na Tabela 2, são apresentados os dados de consumo de energia elétrica 

coletados no período. Observou-se que o consumo de energia teve variação 390,5 

MWh/mês (abril/2014) e 999,6 MWh/mês (agosto/2016), consumos mínimos e 

máximos; com uma média de consumo de 733,4 MWh/mês. 
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Consumo de energia (MWh/mês) 

ANO 2013 2014 2015 2016 

JAN 684,7 495,3 507,0 689,5 

FEV 669,4 542,5 696,5 703,5 

MAR 626,9 552,7 713,0 661,5 

ABR 647,3 390,5 732,0 760,0 

MAI 675,8 658,0 713,8 729,3 

JUN 755,0 581,0 689,5 617,1 

JUL 962,0 682,5 711,8 873,1 

AGO 662,4 640,5 780,5 999,6 

SET 723,6 743,0 731,5 885,2 

OUT 892,3 856,0 941,5 964,5 

NOV 759,4 987,0 843,5 968,6 

DEZ 791,8 770,0 696,5 845,0 

TABELA 2: Consumo de energia elétrica mensal (MWh/mês) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Assim, a partir das Tabelas 1 e 2 sobre produção e consumo de energia 

elétrica, foi possível observar que os períodos das variações de produção, mínima e 

máxima, não correspondem exatamente aos mesmos períodos das variações de 

consumo de energia elétrica. Essa relação será explicada no tópico a seguir. 

Então é pertinente ressaltar que outros fatores contribuíram para o aumento e 

diminuição do consumo de energia, além da produção. Esses fatores podem ser 

internos e externos, respectivamente, políticas internas de gestão energéticas e as 

tarifas de energia. 

A terceira variável quantitativa abordada foi à produtividade, que é a relação 

entre as variáveis abordadas: produção e consumo de energia elétrica. 

Nesse sentido o cálculo da produtividade relacionou a produção de papel 

impresso (T) com o consumo de energia elétrica, tendo como unidade de medida 

para o numerador o T e para o denominador o MWh, formando a unidade da 

produtividade que será o T/MWh conforme já discutido no capítulo 2. 
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Produtividade (T/MWh) 

ANO 2013 2014 2015 2016 

JAN 1,23 0,81 1,02 0,89 

FEV 0,44 0,41 0,85 1,15 

MAR 0,72 0,39 0,96 1,51 

ABR 1,30 0,75 1,29 1,47 

MAI 0,84 0,47 1,21 1,53 

JUN 1,06 1,21 1,02 1,21 

JUL 2,12 1,28 1,06 1,66 

AGO 2,43 3,14 1,86 2,47 

SET 2,55 2,26 1,03 2,08 

OUT 2,85 1,93 2,80 2,03 

NOV 1,66 1,90 1,93 2,09 

DEZ 1,20 1,62 1,17 2,35 

TABELA 3: Produtividade mensal (T/MWh) 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para Macedo (2012) a produtividade é relação do volume dos recursos e 

do volume produzido. Este conceito enfatiza a capacidade da empresa gerar 

produto e/ou serviço no processo produtivo, a partir da redução do tempo gasto 

para executar um serviço, aumento na qualidade, sem acréscimo na mão de obra 

ou de outros recursos necessários. 

Neste caso, a produtividade verificada na empresa pesquisada, estava 

relacionada à produção de papel e o consumo de energia elétrica, que é um dos 

recursos utilizados no processo produtivo. 

 

 

GRÁFICO 3: Produção (T), consumo de energia elétrica (MWh) e Produtividade (T/MWh) 
Fonte: Elaboração própria 
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No Gráfico 4, apresenta uma reta de um modelo de regressão linear 

ajustada através do método dos mínimos quadrados. Pelo gráfico verifica-se uma 

relação forte entre o consumo de energia e a produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
GRÁFICO 4: Gráfico de dispersão 
Fonte: Elaboração própria 

 

O coeficiente de determinação sugere que 63,2% da variação (em torno da 

média da variável) do consumo de energia é explicada pela variação da produção. 

A relação linear entre as variáveis pode ser considerada forte, de modo que boa 

parte do consumo de energia é inerente à produção do processo. O fato de 36,8% 

da variação da energia consumida não ser explicada pela produção, indica que há 

outros fatores do processo que não afetam a produção e que explicam aquele 

consumo, havendo uma margem de potenciais ações que podem ser realizadas 

para reduzir o consumo de energia sem que a produção seja afetada. 

Ao aplicar os o teste t e o teste F indicaram uma relação significativa entre 

as variáveis, pois o consumo de energia parece ter variação aproximadamente 

constante com a produção. 
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Termo Estimativa t Valor p  

Intercepto 545,4674 23,161 2.10-16 

Produção 0,1628 8,848 2,53.10-11 

TABELA 4: Resultado teste t e teste F 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

O teste F indicou que é possível obter um modelo linear significativo que 

relacione as variáveis (F=78,28; valor p=2,53.10-11). 

O coeficiente de correlação de Spearman entre aquelas variáveis também 

sugere a existência de uma relação forte de 0,7818. O teste de significância 

desse coeficiente de correlação, indicaram que a hipótese de que o nível de 

produção e o consumo de energia elétrica são independentes pode ser rejeitada, 

sendo aquela associação significativa. Então é necessário investigação de outros 

condicionantes. 

  

4.2 Caracterização energética e potencialidades de melhorias 

 

Na observação in loco foi possível verificar a existência de um sistema de 

acompanhamento do desempenho energético da empresa e do programa de 

orientação aos funcionários quanto à importância desse recurso do ponto de vista 

social, econômico e ambiental. Nesse aspecto foram observados os seguintes itens: 

Programa Conscientização para Funcionários; monitoramento e medições dos itens 

relacionados ao consumo de energia elétrica. 

 

4.2.1 Programa de conscientização para funcionários 

 

Sobre o Programa de conscientização para funcionários verificou-se a 

existência de um grupo de trabalho que atua nos assuntos relevantes sobre o uso da 

energia elétrica, como a redução de perdas e otimização do consumo de energia da 

empresa. Este grupo é responsável por sugerir ideias de melhorias e colocá-las em 

prática, além de sensibilizar os demais funcionários. 

O grupo é formado por cinco colaboradores da empresa que possuem os 

conhecimentos sobre o processo produtivo da fábrica e trabalham em diferentes 
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áreas de atuação. Este grupo realiza reuniões semanais, buscando definir 

estratégias para melhorar a utilização do recurso (energia) e discuti medidas para 

atender a eficiência e eficácia energética, bem como promove a divulgação interna 

(reuniões, treinamentos, banners, folders, placas, quadros de avisos e etc.). 

Assim, há a preocupação em utilizar a energia de forma consciente, sendo 

uma prática existente na empresa, através da adoção de programas específicos 

para os funcionários. 

 

a) monitoramento e medição 

 

O monitoramento da energia é realizado através de um software 

Complementary Code Keying (CCK) de gerenciamento de energia elétrica, que 

consiste no acompanhamento do consumo de eletricidade. O objetivo da utilização 

desse software é conhecer detalhadamente o consumo de energia em cada setor, 

verificar a evolução do consumo ao longo do tempo, monitorar qualidade de energia 

e identificar ações que possam ser adotadas para minimizar as perdas. 

A Figura 13 apresenta os itens monitorados pelo software que indicam a 

existência de um sistema de gerenciamento energético. 

 

 
 
FIGURA 13 - Funções do Software de monitoramento de energia elétrica 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Sendo assim, o software utilizado realiza monitoramento em tempo real do 

desempenho energético da empresa, auxiliando também no gerenciamento e 

análise, inclusive realizando simulações. 
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A medição do uso da energia elétrica é realizada através de equipamentos 

específicos chamados multimedidores, que são responsáveis por medir o consumo 

de energia elétrica realizado em cada etapa do processo produtivo. 

Com relação às medições de energia o software é usado como um banco de 

dados, onde todas as medições são arquivadas. A Figura 14 demonstra as 

medições que são realizadas para acompanhar o desempenho energético da 

empresa caso. 

 
 
FIGURA 14 - Funções do Software de monitoramento de energia elétrica 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Observa-se ainda que a gestão energética é uma dimensão que desperta a 

preocupação da empresa caso, havendo programa de conscientização para 

funcionários, acompanhamento sistemático dos índices de consumo de energia 

elétrica na empresa. 

Estudos indicados no referencial teórico, como de Monteiro e Rocha (2005) e 

Geller (2003) apontaram que a implantação de um gerenciamento energético traz 

melhorias na ordem de até 10% no consumo de energia elétrica. A empresa caso já 

adota programas específicos e gerencia o consumo de energia elétrica no seu 

processo produtivo, todavia melhorias podem ser implementadas para aumentar o 

ganho nos valores existentes. 
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b) Possibilidades de melhorias na gestão energética 

 

Uma forma de melhoria energética seria a utilização de conceitos existentes 

na ISO 50001, como por exemplo, a implantação de um sistema de gerenciamento 

energético estruturado, baseado no acompanhamento do desempenho energético, 

através de cinco principais pilares: Intensidade energética; uso da energia; consumo; 

EE e outro (ISO 50001, 2011). 

As aplicações de tais conceitos foram encontradas na prática na empresa 

foco, porém não existe formalmente. A Figura 15 demonstra os cinco pilares 

indicados na norma ISSO 50001 e a participação da empresa no contexto de cada 

pilar apresentado. 

 

FIGURA 15 – Acompanhamento do desempenho energético da empresa caso 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Nesse sentido, observou-se que a empresa estudada utiliza tais princípios. 

Todavia, não foi encontrada formalmente uma política energética consolidada 

conforme sugere a norma ISO 50001 que indica, em seu modelo de sistema de 

gerenciamento, o uso do ciclo de PDCA. 

A NBR50001 estabelece que a indústria um padrão internacional na forma de 

gerenciar os recursos energéticos compreendendo desde da etapa de aquisição até 

ao uso final da energia. A implantação dessa norma propiciaria para a organização o 
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estabelecimento de processos e sistemas possibilitando melhores índices de 

desempenho energético. 

De fato, o acompanhamento do desempenho energético é indispensável às 

organizações, entretanto, quando ele é realizado dentro de uma política energética 

com indicadores, objetivos, metas, planos de ação ele é melhor gerenciado e produz 

maiores resultados do ponto de vista de redução de custos, redução de emissões de 

gases de efeito estufa e também a redução do consumo de energia propriamente 

dito. 

Existem relatos de casos apresentados por Monteiro e Rocha (2005) e Geller 

(2003), em que a implantação de sistemas de controle de consumo, representou 

uma redução entre 2% e 10%, de modo que não há nenhum erro na adoção de um 

índice intermediário, como valor a ser simulado. 

Para fins desse estudo, como a empresa já tem um programa formal de 

gerenciamento da gestão energética, foi mensurado um percentual médio de 

redução de consumo de energia elétrica de 6%, em ambiente simulado. 

 

4.2.2 Sistemas motrizes 

 

Sobre o sistemas motrizes foram identificados na empresa caso a tecnologia 

adotada do sistema com relação ao tipo de motor usado (alto rendimento), sistema 

de acionamento, adequação à carga, correção do fator de potência, manutenção 

periódica, balanceamento de tensão de alimentação.  

Foram observados os seguintes aspectos: 

a) Com relação às quantidades e representatividades dos motores no consumo 

de energia elétrica 

 

Na empresa caso são utilizados aproximadamente 700 motores distribuídos 

ao longo do processo produtivo, com uma potência total de 1571,5 KW, conforme 

Tabela 5, verificado em marco de 2016. 

A empresa estudada possui aproximadamente 70% dos motores acionados 

por inversores de frequência. Do percentual restante observou-se a existência da 

utilização de exaustores do sistema de aparas, onde não existe a utilização deste 



66 
 

tipo de acionamento e que sua implantação seria viável por serem motores de 

grande porte. 

A modificação no acionamento dos motores do sistema de exaustão (aparas), 

a modulação na utilização destes exaustores seria possível gerar um ganho 

significativo com relação ao consumo. 

Área Potência 
(KW) 

Área Potência 
(KW) 

Rotativa Sunday 342,0 Stima 4,0 

Rotativa Euroman 260,0 Edos I 4,0 

Rotativa M600 259,6 Corte e Vinco SBL - II 4,0 

Komori 8 – II 87,4 Corte e Vinco SBL - I 4,0 

Komori 8 – I 87,4 Dobra Mod T F2-I 3,6 

Komori 8 – III 80,0 Folhadeira I 3,2 

Kolbus KM 12 – I 62,7 Kolbus DA 2,8 

Kolbus KM 12 – II 41,0 Dobra Mod T F2-II 2,8 

Acoro 30,0 Dobra Mod T F1 78 2,8 

XL 106 27,0 Dobra Mod Th82-II 2,4 

Diamant/Sigloch 26,2 Dobra Mod Th82-I 2,4 

Komori 2 18,0 Guilhotina III 2,2 

XL 75 14,4 Guilhotina 2,1 

Intercaladora Cris Cross 14,4 Gravação De Telas 1,8 

Edos III 13,6 ASTER PRO 1,8 

Edos II 13,6 Guilhotina I 1,8 

SPS 13,2 Guilhotina II 1,8 

Prima IV 13,0 Costura II 1,6 

Prima II 13,0 Acopladora 1,6 

Prima  I 13,0 Costura I 1,4 

Bobst Coladeira 11,2 Corte e Vinco F1 - I 1,4 

Prima III (Primera) 10,2 Revisão III 0,7 

Sakurai 9,4 Revisão II 0,7 

Pré-Impressão 9,4 Revisão I 0,7 

Laminação 7,6 Hunkeler 0,6 

Gravação De Chapas 7,6 Envelopadora Cyclop CS150 0,6 

Folhadeira III 7,1 Shirink YUJ 501 (Weldtron) 0,5 

Coladeira de Cartucho SBL 6,0 Hot Stamping 0,5 

Acabamento Manual 6,0 Corte e Vinco F1 - II 0,4 

Shirink Automática JT800A 4,4 Plastificadora 0,3 

Dobra HHS 4,4 Shirink Manual 0,2 

Total 1571,5 

TABELA 5: Potência do sistema motriz instalada (KW) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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b) Em relação ao sistema de acionamento 
 

Geller (2003) indica que o uso de variadores de frequência corresponde até a 

8% de redução de perdas nos processos produtivos. Sendo, uma alternativa de 

melhor utilizar o recurso disponível. 

O regime de utilização desses ventiladores é de 14 horas por dia (são 

desligados no horário das refeições), a modulação permitiria a atuação de acordo 

com a necessidade de uso, evitando dessa forma o desperdício da energia. 

Desse modo, a oportunidade de melhoria neste aspecto é obtida através da 

diferença entre o consumo realizado atualmente pela fábrica com funcionamento de 

21 horas e consumo que foi proposto com metade desse tempo, correspondendo a 

10,5 horas de funcionamento, ou seja: 

A redução de consumo foi calculada levando em consideração a multiplicação 

de quatro fatores: Potência do motor; Horas de funcionamento por dia; Média dos 

dias trabalhados no mês e; Número de motores utilizados. 

Com a aplicação desses cálculos foram observados 13 motores com potência 

total de 422,9 kW (575,0 CV) com a fábrica atuando em regime de 14 horas/dia 

durante em média 26 dias/mês, dessa forma o consumo estimado mensal atual foi 

153,9 MWh. 

 

Área Potência (KW) Potência (MW) 

Aparas G1 91,9 0,092 

Prima´s 55,2 0,055 

Pó P16 55,2 0,055 

Rotativas 36,8 0,037 

Pó planas G2 29,4 0,029 

Pó P12 29,4 0,029 

Aparas M600 29,4 0,029 

Aparas KM2 22,1 0,022 

Aparas KM1 22,1 0,022 

Pó Acoro 14,7 0,015 

Pó KM 1 14,7 0,015 

Pó KM1 14,7 0,015 

Pó M600 7,4 0,007 

Total 422,9 0,423 

TABELA 6: Potência e localização do sistema exaustão (KW) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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O consumo proposto para o sistema de exaustão (aparas) é calculado usando 

a mesma fórmula, considerando que o motor funcionou apenas 9,0 horas/dia (Visto 

que o motor foi acionado apenas quando necessário através do uso de inversores 

de frequência). Sendo assim, o consumo proposto foi de 99,0 MWh obtendo redução 

de consumo de 35,7% da utilização destes exaustores, correspondendo em termos 

percentuais a 7,57% do consumo de energia elétrica total da empresa. 

 

Período Potência 
Instalada 

(KW) 

Hs trab / 
dia 

Dias trab / 
Mês 

Consumo 
Mensal (MWh) 

Atual 422,9 14 26 153,9 

Estimado 422,9 9 26 99,0 

 
TABELA 7: Cálculo da redução estimada do consumo motriz mensal do sistema de exaustão (MWh) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

4.2.3 Sistema de iluminação 
 

O acompanhamento dessa dimensão visou verificar a tecnologia da lâmpada 

adotada e as características físicas do ambiente fabril como cores de paredes e teto. 

Foram observados os seguintes: 

 

a) Com relação à tecnologia adotada 
 

Através da observação direta e análise de bibliografia foram levantadas 

informações relevantes com relação às características da tecnologia adotada para 

realizar a iluminação da empresa, que utiliza a lâmpada fluorescente e de vapor 

metálico. 

Então o consumo do sistema de iluminação foi obtido através da multiplicação 

de quatro fatores: Potência da lâmpada, Número de lâmpadas, Horas de 

funcionamento por dia e; Média de dias de funcionamento no mês. Na Tabela 8 

demonstra o consumo realizado pelas lâmpadas e o consumo mensal total estimado 

do sistema de iluminação, considerando o funcionamento durante 12hs por dia e 26 

dias trabalhados por mês. 
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Atual 

Tipo de 
Luminária 

Consumo 
(W) 

Potência 
(KW) 

Qtde 
Lâmpadas 

Consumo 
estimado 
Total Mês 

(MWh) 
HO 110 W 110 0,11 1277 43,83 

FLUOR. 40 W 44 0,044 300 4,12 

FLUOR. 20 W 22 0,022 43 0,30 

FL COMP. 20 W 20 0,02 176 1,10 

PF COMP 150 W 150 0,15 26 1,22 

LUM P.400W 400 0,4 33 4,12 

VM 400 W 400 0,4 3 0,37 

SPOT LT 35 W 35 0,035 9 0,10 

REFLT.400 W 400 0,4 28 3,49 

REFLT 1000W 1000 1 7 2,18 

Total 60,82 

TABELA 8: Levantamento do consumo estimado para sistema de iluminação atual (MWh) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

A redução de consumo nesta dimensão pode ser realizada através da 

substituição da tecnologia utilizada no sistema de iluminação, substituindo as 

lâmpadas atuais por lâmpadas LED. 

Na Tabela 9 apresenta o comparativo entre os consumos estimados do 

sistema de iluminação, entre o sistema atual e o sistema com tecnologia LED, 

mantendo o mesmo perfil de consumo. 

 

  Atual Proposta 

Tipo de 
Luminária 

Consumo 
(W) 

Potência 
(KW) 

Qtde 
Lâmpadas 

Consumo 
estimado 

Total 
Mês 

(MWh) 

Tipo de Luminária Consumo 
(W) 

Potência 
(KW) 

Qtde 
Lâmpadas 

Consumo 
estimadoTotal 

Mês (MWh) 

HO 110 W 110 0,11 1277 43,83 TB LED 36 W  36 0,036 1277 14,34 

FLUOR. 40 W 44 0,044 300 4,12 TB 18 W 18 0,018 300 1,68 

FLUOR. 20 W 22 0,022 43 0,30 TB LED 10 W  10 0,01 43 0,13 

FL COMP. 20 W 20 0,02 176 1,10 CORN 9 W 9 0,009 176 0,49 

PF COMP 150 W 150 0,15 26 1,22 CORN 80 W 80 0,08 26 0,65 

LUM P.400W 400 0,4 33 4,12 LUM P.120W 120 0,12 33 1,24 

VM 400 W 400 0,4 3 0,37 CORN 120 W 120 0,12 3 0,11 

SPOT LT 35 W 35 0,035 9 0,10 DOWN LT 12W 12 0,012 9 0,03 

REFLT.400 W 400 0,4 28 3,49 REFLT LED 120 W 120 0,12 28 1,05 

REFLT 1000W 1000 1 7 2,18 REFLT 300W 300 0,3 7 0,66 

Total 60,82 Total 20,39 

TABELA 9: Consumo previsto do sistema de iluminação: atual x proposto (MWh) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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A utilização da iluminação com tecnologia LED representa uma redução 

prevista de 66,5% no consumo de energia elétrica. O consumo mensal estimado 

com iluminação é de 60,82MWh, reduzindo para 20,39 MWh, representando uma 

redução de 66,5% o consumo de energia elétrica, correspondendo em termos 

percentuais a 5,57% do consumo de energia elétrica total da empresa. 

Além de conhecer o consumo de energia das soluções apresentadas é 

necessário realizar um estudo de viabilidade econômica, pois as lâmpadas LED 

possuem custos diferenciados, desse modo o Quadro 7 apresenta um comparativo 

entre o investimento inicial das lâmpadas utilizadas e o retorno financeiro da sua 

implantação. 

Descrição Valor (R$) 

Investimento inicial 434.094,91 

Consumo mês iluminação convencional 26.044,45 

Consumo mês iluminação LED 8.769,45 

Economia mês com instalação LED 17.275,00 

Economia em 1 ano 207.300,00 

Economia em 3 anos, sem considerar aumento de custo de energia e 
manutenção 

621.900,00 

QUADRO 7: Custo da substituição da tecnologia do sistema de iluminação. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
 

b) Com relação à tipologia de cores 
 

Através da visita foi verificada a tipologia das cores usadas nas dependências 

da empresa. Foi observada a predominância das cores claras neste ambiente, tanto 

nos tetos, como nas paredes, máquinas e piso, favorecendo que a iluminação 

utilizada seja refletida no ambiente. 

 

4.2.4 Sistema de Refrigeração 

 

Segundo Shehata (2009) as ações para melhoria na eficiência e otimização 

de um sistema de refrigeração industrial devem partir da avaliação do sistema, 

desde a sua geração na sala de máquinas, envolvendo o sistema de compressão 

e condensação, a distribuição que compreende o sistema de bombeamento e, por 

fim, o consumo nos trocadores de calor de processo. As ações são classificadas 

em:  
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- Ações com impacto na pressão de condensação/descarga  

- Ações com impacto na pressão de evaporação/sucção 

 

a) Ações com impacto na pressão de condensação/descarga 

 

A pressão de descarga dos compressores é determinada por três fatores:  

* Capacidade de refrigeração dos compressores em funcionamento no 

sistema;  

* A capacidade de condensação dos condensadores em funcionamento, 

que define a vazão de fluído refrigerante que se condensa e passa pelos 

condensadores;  

* A temperatura de bulbo úmido, que determina a temperatura mínima de 

condensação (e pressão de descarga) que é possível atingir, ainda que infinitos 

condensadores sejam colocados em funcionamento.  

As ações aqui descritas têm por objetivo reduzir a pressão de condensação 

ou de descarga até um limite estabelecido, chamado aqui de pressão ótima de 

descarga. Esta redução impacta diretamente no consumo de energia elétrica, pois 

reduz o trabalho da compressão, que é o maior responsável pelo consumo de 

energia elétrica 

 

b) Ações com impacto na pressão de evaporação/sucção 
 

A empresa possui 14 unidades de refrigeração, com uma capacidade total 

instalada de 520 TR´s (1,83 MW), conforme Tabela 10. 
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Unidades de Refrigeração 

Área Potência (TR) Potência (KW) Potência (MW) 

Conforto 110,0 387,2 0,387 

Chiller 1 120,0 422,4 0,422 

Chiller 2 120,0 422,4 0,422 

Chiller Harig 60,0 211,2 0,211 

Euroman 12,5 44,0 0,044 

Sunday 7,5 26,4 0,026 

M600 7,5 26,4 0,026 

KM8.1 15,0 52,8 0,053 

KM8.2 15,0 52,8 0,053 

KM8.3 15,0 52,8 0,053 

Bicolor 7,5 26,4 0,026 

UV 7,5 26,4 0,026 

XL106 15,0 52,8 0,053 

XL75 7,5 26,4 0,026 

Total 520,0 1830,4 1,830 

TABELA 10: Potência e localização do sistema refrigeração. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Durante o estudo foram encontradas várias medidas para modulação, 

manutenção e funcionamento das unidades de refrigeração. Conseguindo melhorar 

a sua eficiência térmica, estimando que as unidades trabalhando em regime de 

plena carga em 25% do tempo de funcionamento, teve um consumo de energia 

elétrica mensal estimado de 198,6MWh por mês. 

TABELA 11: Cálculo do consumo estimado do sistema de refrigeração. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Em relação às medidas adotadas, durante a operação normal, estimou-se 

uma redução de 2,0% no consumo de energia elétrica das unidades de refrigeração, 

correspondendo em termos percentuais a apenas 0,55% do consumo de energia 

elétrica total da empresa. 

 

4.2.5 Sistema de ar comprimido 
 

Os vazamentos são um dos principais problemas de um sistema de ar 

comprimido e estão diretamente relacionados ao consumo de energia elétrica, por 

isso não podem ser negligenciados. Aproximadamente 80% do custo total do ar 

comprimido são com energia elétrica. O ar desperdiçado em vazamentos é, em 

  Potência 
Instalada (KW) 

Hs trab / 
dia 

Dias trab / 
Mês 

Consumo 
Mensal (MWh) 

Atual 1830,0 4,8 22 193,2 
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média, mais de 10% do total produzido e para reduzir este percentual é fundamental 

que haja um programa de detecção, prevenção e manutenção de vazamentos. Os 

métodos mais utilizados para detecção são aparelhos de ultrassom e o uso de 

espuma (ATLAS COPCO, 2010; ROCHA; MONTEIRO, 2005a, 2005b). 

Basicamente, existem dois tipos de controle em compressores parafuso, 

sendo um com inversor de frequência, que permite o controle contínuo do motor que 

aciona o compressor, em função das variações de pressão, e outro por carga e 

alívio, que é o controle mais comum. 

No controle por carga e alívio quando a pressão de carga (Pcarga) é atingida, 

um transmissor de pressão envia um sinal para um atuador, que aciona o damper na 

entrada do compressor para a posição completamente aberta. Assim o compressor 

entrará em carga, produzindo ar comprimido até que a pressão de alívio (Palívio) seja 

atingida. 

Quando esta pressão é atingida há uma redução da entrada de ar no sistema 

por fechamento do damper e conta-se um tempo pré-definido e se neste intervalo a 

Pcarga não for atingida, o compressor desliga automaticamente. Não existe posição 

intermediária no damper, mesmo assim, o controle da máquina é realizado de 0 a 

100% (ROCHA; MONTEIRO, 2005a).  

Palívio muito elevadas fazem com que o compressor opere mais tempo em 

carga que o necessário e, dependendo do set point, nunca entre em alívio, 

aumentando o consumo de energia elétrica. 

O aumento de 1 bar no ajuste da Palívio aumenta de 6% a 10% da potência 

consumida nos compressores, tomando base uma pressão entre 6 bar e 7 bar. A 

recomendação é que a Palívio seja, no máximo, 0,5 bar acima da Pcarga (ROCHA; 

MONTEIRO, 2005a, 2005b). 

O uso de inversores de frequência também é comum em compressores 

parafuso quando a pressão tende a flutuar muito. Quando aplicado corretamente, o 

inversor de frequência pode gerar economia de até 30%, devido ao fato de ficar o 

mínimo possível operando em vazio, além disso, o compressor pode partir e parar 

várias vezes sem problemas de picos de corrente durante as partidas. (ATLAS 

COPCO, 2011). 

A sala dos compressores possui 4 unidades de compressão modelo ZR3 da 

Atlas Copco, com uma capacidade total instalada de vazão efetiva de 355 m3/h, a 8 
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bar absoluto, umidade relativa de 60% e temperatura do ar de 28 ºC, sendo 

distribuída conforme tabela. 

Algumas alternativas que ajudam a operar com a pressão menor é usar a 

tubulação em forma de anel, identificar os equipamentos que são afetados com a 

queda de pressão e instalar tanques pulmões próximos a eles, ou construir duas 

redes de distribuição. Sistemas em forma de anel proporcionam uma distribuição 

uniforme e menores perdas de carga. 

O monitoramento do sistema também é fundamental para seu funcionamento 

de maneira eficiente. A recomendação é que parâmetros como a pressão, a vazão, 

a temperatura de saída do ar, a potência elétrica e a energia consumida sejam 

monitorados (ROCHA; MONTEIRO, 2005a). 

 

a) Vazamentos de ar comprimido 

 

Os vazamentos e más utilizações de ar comprimido são responsáveis por 

significativas ineficiências nos sistemas. O mais comum é a vazão requerida 

começar a aumentar muito, a tendência da pressão de distribuição é cair e para isso 

é ligado mais um compressor de ar para sustentar a pressão do sistema. 

Em muitos casos os problemas de vazamentos eram simples de serem 

resolvidos, como, por exemplo, furos em mangueiras, devido ao ressecamento, 

conexões mal feitas, válvulas com vazamentos, válvulas abertas, etc. 

Já problemas em válvulas requeriam paradas para as substituições e, por 

isso, eram mais complicados de serem resolvidos. Houve trabalho para a retirada de 

vazamentos de ar em todos. 

 

b) Melhoria na modulação dos compressores de ar 

 

Durante o estudo foram testadas várias configurações para modulação dos 

compressores no sistema de ar comprimido, com diferentes níveis de pressões 

(máximas e mínimas) de saída e entrada em funcionamento dos compressores. A 

melhor modulação encontrada para o sistema, seria através da instalação de um 

gerenciador, com a configuração, conforme Tabela 11.  
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O sistema de ar comprimido possui 04 compressores de ar instalados, dois 

compressores com inversores de frequência e dois compressores sem 

inversores. Assim a configuração seria: um compressor ligado direto, em plena 

carga, dois compressores com inversores em modulação, de acordo com o 

consumo, já que possuem inversores de frequência e o outro compressor parado, 

em standy by (reserva). 

 
Ar Comprimido 

Unidade Modelo Set Saída 
(bar) 

Set Entrada 
(bar) 

 Δ Pressão 
(bar) 

Compressor 
01 

GA90FF 8,9 8,3 0,6 

Compressor 
02 

GA90VSDFF 8,6 8,0 0,6 

Compressor 
03 

GA90VSDFF 8,7 8,1 0,6 

Compressor 
04 

GA90FF 8,8 8,2 0,6 

TABELA 12: Configuração dos set point´s de pressão do sistema de ar comprimido 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Em relação às medidas adotadas, possibilitaram desligar um dos 

compressores, sendo um de 73,55 kW (100 CV), durante a operação normal, 

funcionando 20,5hs por dia e 26 dias por mês, teremos redução de 25,0% no 

consumo de energia elétrica da central de ar comprimido, correspondendo em 

termos percentuais a 5,40% do consumo de energia elétrica total da empresa. 

 

Período Potência 
Instalada 

(KW) 

Hs 
trab / 
dia 

Dias 
trab / 
Mês 

Consumo 
Mensal (MWh) 

Localização 

Atual 294,2 20,5 26 156,8 Ar Comprimido 

Estimado 220,7 20,5 26 117,6 Ar Comprimido 

TABELA 13: Cálculo da redução estimada do consumo mensal do sistema de ar comprimido (MWh) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
 

 
4.3. Perfil Energético 

 

Para fins deste estudo foram abordadas as seguintes variáveis no perfil 

energético: gestão energética, sistema motriz, iluminação, sistema de refrigeração e 

sistema de ar comprimido, correspondendo a 84,54% do consumo total realizado na 
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empresa foco do estudo. O Gráfico 4 demonstra o comportamento energético 

encontrado no estudo de caso. 

 

 

GRÁFICO 4:  Comportamento das variáveis em relação ao consumo total 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Desta forma foi calculada a redução de consumo de cada variável 

em relação ao consumo total de energia elétrica, mostrado na Tabela 13. 

SM = CM * 21,80% 

SI = CM * 8,38 % 

SR = CM * 27,36 % 

SA = CM * 21,60%  
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Mês / 
Ano 

Consumo Mensal 
(MWh) 

Sistema Motriz 
(MWh) 

Iluminação 
(MWh) 

Sistema Refrigeração 
(MWh) 

Sistema Ar 
Comprimido (MWh) 

jan/13 684,7 145,16 57,38 187,34 147,90 

fev/13 669,4 141,90 56,09 183,14 144,58 

mar/13 626,9 132,90 52,53 171,51 135,41 

abr/13 647,3 137,22 54,24 177,10 139,81 

mai/13 675,8 143,28 56,64 184,91 145,98 

jun/13 755,0 160,06 63,27 206,57 163,08 

jul/13 962,0 203,94 80,62 263,20 207,79 

ago/13 662,4 140,43 55,51 181,23 143,08 

set/13 723,6 153,40 60,64 197,98 156,30 

out/13 892,3 189,17 74,78 244,14 192,74 

nov/13 759,4 161,00 63,64 207,78 164,04 

dez/13 791,8 167,86 66,35 216,63 171,03 

jan/14 495,3 104,99 41,50 135,50 106,97 

fev/14 542,5 115,01 45,46 148,43 117,18 

mar/14 552,7 117,18 46,32 151,22 119,39 

abr/14 390,5 82,79 32,73 106,85 84,35 

mai/14 658,0 139,50 55,14 180,03 142,13 

jun/14 581,0 123,17 48,69 158,96 125,50 

jul/14 682,5 144,69 57,19 186,73 147,42 

ago/14 640,5 135,79 53,67 175,24 138,35 

set/14 743,0 157,52 62,26 203,28 160,49 

out/14 856,0 181,47 71,73 234,20 184,90 

nov/14 987,0 209,24 82,71 270,04 213,19 

dez/14 770,0 163,24 64,53 210,67 166,32 

jan/15 507,0 107,48 42,49 138,72 109,51 

fev/15 696,5 147,66 58,37 190,56 150,44 

mar/15 713,0 151,16 59,75 195,08 154,01 

abr/15 732,0 155,18 61,34 200,28 158,11 

mai/15 713,8 151,33 59,82 195,30 154,19 

jun/15 689,5 146,17 57,78 188,65 148,93 

jul/15 711,8 150,90 59,65 194,74 153,74 

ago/15 780,5 165,47 65,41 213,54 168,59 

set/15 731,5 155,08 61,30 200,14 158,00 

out/15 941,5 199,60 78,90 257,59 203,36 

nov/15 843,5 178,82 70,69 230,78 182,20 

dez/15 696,5 147,66 58,37 190,56 150,44 

jan/16 689,5 146,17 57,78 188,65 148,93 

fev/16 703,5 149,14 58,95 192,48 151,96 

mar/16 661,5 140,24 55,43 180,99 142,88 

abr/16 760,0 161,12 63,69 207,94 164,16 

mai/16 729,3 154,62 61,12 199,55 157,54 

jun/16 617,1 130,83 51,72 168,85 133,30 

jul/16 873,1 185,09 73,16 238,87 188,58 
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ago/16 999,6 211,92 83,77 273,50 215,92 

set/16 885,2 187,67 74,18 242,20 191,21 

out/16 964,5 204,47 80,82 263,88 208,33 

nov/16 968,6 205,34 81,17 265,01 209,22 

dez/16 845,0 179,14 70,81 231,19 182,52 

TABELA 14: Cálculo da redução do consumo de energia elétrica (MWh) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 
Após a determinação do perfil energético verificaram-se as oportunidades de 

redução das perdas que são apresentadas no Gráfico 5 em termos percentuais para 

as dimensões propostas. 

 
 
GRÁFICO 5: Cálculo da estimativa de redução do consumo de energia elétrica (%) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Desta forma ao implantar as reduções nas dimensões propostas, pode-se 

estimar o novo índice de consumo realizando o seguinte cálculo:  

 

CE = CM – (0,0200CM + 0,0757 SM + 0,0557SI + 0,0055SR + 0,0540SA)  

 

Então considerando a aplicação da EE na empresa caso, obtém-se o seguinte 

cenário de consumo de energia elétrica, demonstrado abaixo. 

 
 
 
 

Gestão Energética; 
6,00% 

Sistema motriz 
(Aparas); 7,57% 

Iluminação; 5,57% 

Refrigeração; 0,55% 

Ar Comprimido; 5,40% 

Estimativa de redução do consumo total de  
energia elétrica (%) 

Gestão Energética Sistema motriz (Aparas) Iluminação Refrigeração Ar Comprimido
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Mês / 
Ano 

Consu
mo 

Mensal 
(MWh) 

6,00% 
Gestão 

Energétic
a (MWh) 

7,57% 
Sistem

a 
motriz 
(MWh) 

5,57 % 
Iluminaçã
o (MWh) 

0,55% 
Sistema 

Refrigeraçã
o (MWh) 

5,4%  
Sistema Ar 
Comprimid

o (MWh) 

Reduçã
o total 

estimad
a (MWh) 

Consum
o 

Mensal 
estimad
o (MWh) 

jan/13 684,7 41,08 10,99 3,20 1,03 7,99 64,28 620,4 

fev/13 669,4 40,16 10,74 3,12 1,01 7,81 62,84 606,5 

mar/13 626,9 37,61 10,06 2,93 0,94 7,31 58,85 568,0 

abr/13 647,3 38,84 10,39 3,02 0,97 7,55 60,77 586,5 

mai/13 675,8 40,55 10,85 3,15 1,02 7,88 63,45 612,4 

jun/13 755,0 45,30 12,12 3,52 1,14 8,81 70,88 684,1 

jul/13 962,0 57,72 15,44 4,49 1,45 11,22 90,32 871,7 

ago/13 662,4 39,74 10,63 3,09 1,00 7,73 62,19 600,2 

set/13 723,6 43,42 11,61 3,38 1,09 8,44 67,94 655,7 

out/13 892,3 53,54 14,32 4,17 1,34 10,41 83,78 808,5 

nov/13 759,4 45,57 12,19 3,54 1,14 8,86 71,30 688,1 

dez/13 791,8 47,51 12,71 3,70 1,19 9,24 74,34 717,4 

jan/14 495,3 29,72 7,95 2,31 0,75 5,78 46,50 448,8 

fev/14 542,5 32,55 8,71 2,53 0,82 6,33 50,93 491,6 

mar/14 552,7 33,16 8,87 2,58 0,83 6,45 51,89 500,8 

abr/14 390,5 23,43 6,27 1,82 0,59 4,56 36,66 353,9 

mai/14 658,0 39,48 10,56 3,07 0,99 7,67 61,78 596,2 

jun/14 581,0 34,86 9,32 2,71 0,87 6,78 54,55 526,5 

jul/14 682,5 40,95 10,95 3,19 1,03 7,96 64,08 618,4 

ago/14 640,5 38,43 10,28 2,99 0,96 7,47 60,13 580,4 

set/14 743,0 44,58 11,92 3,47 1,12 8,67 69,76 673,2 

out/14 856,0 51,36 13,74 4,00 1,29 9,98 80,37 775,6 

nov/14 987,0 59,22 15,84 4,61 1,49 11,51 92,66 894,3 

dez/14 770,0 46,20 12,36 3,59 1,16 8,98 72,29 697,7 

jan/15 507,0 30,42 8,14 2,37 0,76 5,91 47,60 459,4 

fev/15 696,5 41,79 11,18 3,25 1,05 8,12 65,39 631,1 

mar/15 713,0 42,78 11,44 3,33 1,07 8,32 66,94 646,1 

abr/15 732,0 43,92 11,75 3,42 1,10 8,54 68,72 663,3 

mai/15 713,8 42,83 11,46 3,33 1,07 8,33 67,02 646,8 

jun/15 689,5 41,37 11,07 3,22 1,04 8,04 64,73 624,8 

jul/15 711,8 42,71 11,42 3,32 1,07 8,30 66,83 645,0 

ago/15 780,5 46,83 12,53 3,64 1,17 9,10 73,28 707,2 

set/15 731,5 43,89 11,74 3,41 1,10 8,53 68,68 662,8 

out/15 941,5 56,49 15,11 4,39 1,42 10,98 88,39 853,1 

nov/15 843,5 50,61 13,54 3,94 1,27 9,84 79,19 764,3 

dez/15 696,5 41,79 11,18 3,25 1,05 8,12 65,39 631,1 

jan/16 689,5 41,37 11,07 3,22 1,04 8,04 64,73 624,8 

fev/16 703,5 42,21 11,29 3,28 1,06 8,21 66,05 637,5 

mar/16 661,5 39,69 10,62 3,09 1,00 7,72 62,10 599,4 

abr/16 760,0 45,60 12,20 3,55 1,14 8,86 71,35 688,6 

mai/16 729,3 43,76 11,70 3,40 1,10 8,51 68,47 660,9 
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jun/16 617,1 37,03 9,90 2,88 0,93 7,20 57,94 559,2 

jul/16 873,1 52,38 14,01 4,08 1,31 10,18 81,97 791,1 

ago/16 999,6 59,98 16,04 4,67 1,50 11,66 93,85 905,8 

set/16 885,2 53,11 14,21 4,13 1,33 10,33 83,11 802,1 

out/16 964,5 57,87 15,48 4,50 1,45 11,25 90,55 873,9 

nov/16 968,6 58,12 15,54 4,52 1,46 11,30 90,94 877,7 

dez/16 845,0 50,70 13,56 3,94 1,27 9,86 79,33 765,7 

TABELA 15: Cálculo da redução do consumo de energia elétrica (MWh) após EE 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Através da Tabela 15 são observados os novos índices de consumos de 

energia elétrica obtida em face da aplicação das melhorias da EE. Estes novos 

dados de consumo correspondem em média há uma redução de consumo na ordem 

de 9,39% atingidos mediante a redução das perdas existentes no processo 

produtivo.  Através do Gráfico 6, consegue-se visualizar a relação entre o consumo 

atual com o consumo estimado a partir do levantamento das perdas no perfil 

energético. 

 
 
GRÁFICO 6: Consumo mensal x consumo mensal reduzido estimado  
Fonte: Elaboração própria 

 

A partir de então se torna possível realizar o cálculo da produtividade 

estimada em face da implantação das medidas de EE, visto que os dados de 

consumo foram obtidos após ser verificado que em média 9,39% das perdas podem 

ser retiradas da empresa caso. 
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4.4 Estimativa do novo perfil de produtividade 

 

 O cálculo da estimativa da produtividade em face da adoção da EE proposta 

neste trabalho, consiste basicamente em manter os dados de produção, reduzir os 

dados de consumo de energia elétrica, conforme estimado e calcular o novo índice 

de produtividade.  

A simulação da nova produtividade considerando os novos índices de 

consumo de energia elétrica pode ser verificada na Tabela 16. 

 

Produtividade estimada (T/MWh 

ANO 2013 2014 2015 2016 

JAN 1,35 0,89 1,08 0,99 

FEV 0,48 0,45 0,90 1,27 

MAR 0,80 0,43 1,02 1,67 

ABR 1,43 0,82 1,36 1,62 

MAI 0,93 0,52 1,27 1,69 

JUN 1,17 1,33 1,08 1,33 

JUL 2,34 1,41 1,12 1,83 

AGO 2,68 3,46 1,96 2,73 

SET 2,81 2,49 1,09 2,30 

OUT 3,14 2,13 2,96 2,24 

NOV 1,83 2,10 2,04 2,30 

DEZ 1,33 1,79 1,23 2,60 

TABELA 16: Produtividade mensal estimada (MWh) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Através Tabela 16 têm-se os novos índices de produtividade atingidos através 

da melhoria da EE, desse modo, torna-se possível realizar a análise comparativa 

entre a produtividade obtida e a estimada. 

 Observando-se o Gráfico 7 torna-se melhor a visualização da melhoria nos 

índices de produtividade ao ser aplicada as medidas de EE.  
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GRÁFICO 7: Produtividade X Produtividade estimada (T/MWh) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Observando do Gráfico 7 tem-se a comprovação de que a utilização de 

medidas que visam redução do consumo de energia elétrica traz incrementos com 

relação à produtividade, pois toda linha da produtividade é inferior a linha da 

produtividade estimada. Partindo dessa premissa pode-se afirmar que existe relação 

entre a aplicação da EE e a produtividade, sendo esta diretamente proporcional.   

Observa-se que o incremento de produtividade média corresponde a 10,36%, 

relativos à redução no consumo de energia elétrica, sendo assim, é correto afirmar 

que a aplicação da EE traz aumento de produtividade.  
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

O questionamento de pesquisa deste trabalho foi identificar qual a relação 

entre a produtividade e a eficiência energética em uma empresa do setor gráfico na 

Paraíba, ou seja, quanto o aumento na eficiência energética impacta na 

produtividade desta empresa. 

Com o intuito de responder esse questionamento foram seguidos três 

caminhos: revisão bibliográfica, pesquisa de campo e análise dos resultados. A 

revisão bibliográfica apresentada serviu como base para a execução desta pesquisa, 

tanto para o desenvolvimento como também para as análises de resultados.  

Foi levantada a produtividade da empresa caso, em seguida levantado o perfil 

energético e o potencial de melhorias existentes para estimar novos índices de 

produtividade em face da aplicação da EE.  

Sobre a produtividade, relacionou-se a produção de papel impresso (T) com o 

consumo de energia elétrica, tendo como unidade de medida para o numerador o T 

e para o denominador o MWh. Assim, partir da análise histórica do índice de 

produtividade, o maior índice foi encontrado em agosto de 2014, com 3,14 (T/MWh), 

e o menor índice em março de 2014, com 0, 39 (T/MWh).  

Essas variações apontaram que a produtividade é afetada pela sazonalidade, 

confirmada a partir do teste t e o teste F, que indicaram uma relação significativa 

entre as variáveis. E o coeficiente de determinação indicou que 63,2% da variação 

do consumo de energia é explicada pela variação da produção. Por outro 

lado,36,8% da variação da energia consumida não ser explicada pela produção, 

indica que há outros fatores do processo que não afetam a produção e que explicam 

aquele consumo, havendo uma margem de potenciais ações que podem ser 

realizadas para reduzir o consumo de energia sem que a produção seja afetada. 

Nesta pesquisa foram abordadas apenas dimensões onde existem 

alternativas de aplicação da EE na empresa, sendo elas: gestão energética, sistema 

motriz, sistema de iluminação, sistema de refrigeração e sistema de ar comprimido, 

a fim de verificar os pontos de perdas energéticas existentes na empresa caso e as 

potencialidades de melhorias do consumo energético. 
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Deste modo, a análise destas dimensões indicou que: gestão energética, 

sistema motriz, sistema de iluminação, sistema de refrigeração e sistema de ar 

comprimido, são responsáveis por 84,54% do consumo total de energia elétrica, 

sendo: Gestão energética (6,00%), sistema motriz (21,20%), sistema de 

iluminação (8,38%), sistema de refrigeração (27,36%) e sistema de ar comprimido 

(21,60%). 

Sobre a gestão energética, observou-se que a empresa já atua em 

programas de conscientização dos funcionários e na operacionalização por meio 

de software de monitoramento e medição do consumo de energia, além de 

colocar em prática os conceitos da ISO 50001, sobre o sistema de gerenciamento 

energético. Entretanto, na empresa ainda não existe formalmente uma política 

energética consolidada conforme sugere a norma ISO 50001 que indica, em seu 

modelo de sistema de gerenciamento, o uso do ciclo PDCA.  

Com relação ao sistema motriz, 70% dos motores são acionados por 

inversores de frequência, do restante observou-se a existência da utilização de 

exaustores do sistema de aparas, onde não existe a utilização deste tipo de 

acionamento e que sua implantação seria viável por serem motores de grande 

porte. Este sistema possui 13 motores com potência total de 422,9 kW (575,0 CV) 

com modificação do sistema de acionamento destes motores, estima se 

uma redução de 35,7% no consumo. 

No sistema de iluminação ocorreu a substituição simulada da tecnologia 

utilizada por lâmpadas com tecnologia LED, esta mudança representou uma 

redução de 66,5%. Como as lâmpadas com tecnologia LED possui um custo 

diferenciado, foi calculado a viabilidade econômica para implantação desta 

modificação, sendo calculado um payback simples de 25,1 meses. 

Sobre o sistema de iluminação, as principais medidas foram: modulação, 

manutenção e funcionamento das unidades de refrigeração, estimamos uma 

redução de 2,0% no consumo de energia elétrica das unidades de refrigeração. 

Para o sistema de ar comprimido as medidas foram: retirada de 

vazamentos, más utilizações, e modulação do sistema, tais medidas ocasionaram 

uma redução de 25% no consumo de energia elétrica da central de ar 

comprimido. 
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Após a implantação das melhorias apresentadas, os percentuais de 

redução em relação ao consumo total de energia elétrica, foram de: gestão 

energética (6,00%), sistema motriz (7,57%), sistema de iluminação (5,57%), 

sistema de refrigeração (0,55%) e sistema de ar comprimido (5,40%), 

correspondendo a uma economia de 9,39% no consumo total de energia elétrica 

da referida empresa. 

Com a definição dos novos valores de consumo dos sistemas estudados, 

foram definidos os novos valores de produtividade, que a partir da redução do 

consumo de energia (recurso), registrou um aumento de 10,39% em comparação 

a produtividade inicial. 

A empresa teve uma produção média no período estudado de 1108 T/mês, 

deste incremento de produtividade de 10,39%, representa 115,1 T/mês, podendo 

a produção total ter passado para 1223 T/mês; teve um consumo médio mensal 

de 733,40 MWh de energia elétrica, com um valor médio de R$ 180,00 / MW, 

aplicando uma redução de 9,39%, proporcionaria uma economia anual de 

aproximadamente R$150.000,00, excluído os impostos.  

Em 2016 o faturamento da empresa foi de R$105 milhões, a energia 

elétrica teve um impacto de 4,5% no faturamento da empresa, ou seja, representa 

R$ 4,725 milhões anuais, com as ações propostas, estimamos uma redução de 

9,39% neste valor, representando uma economia anual da ordem de R$ 445 mil 

reais. 

Assim a estimativa de redução anual total será de R$ 560 mil, somando a 

redução na conta energia elétrica com a redução do impacto no faturamento da 

empresa. 

Pode-se concluir que quando há aumento da eficiência energética, há 

aumento de produtividade em uma relação diretamente proporcional, o que 

impacta no aumento de competitividade da empresa. 

A eficiência energética é uma opção de se utilizar menos recursos 

“energia” para realizar o mesmo serviço ou trabalho, a mesma quantidade de 

iluminação, refrigeração, aquecimento, transportes, etc. Para que se introduza a 

eficiência energética é preciso haver escolhas. Essas escolhas passam pela 

preservação de recursos naturais, pela diminuição do desperdício, pela busca de 

alternativas tecnológicas mais eficientes, entre outras. 
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Uma das contribuições da dissertação, para indústria brasileira, é 

enumeração de medidas que podem propiciar ganhos de eficiência energética 

nos diversos tipos de equipamentos da empresa caso, com indicações, das 

economias de energia que podem ser obtidas.  
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