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Definição

• A eficiência energética consiste em obter o 
melhor desempenho na produção de um 
serviço com o menor gasto de energia. 

• Como exemplo de ação, está a modernização 
de equipamentos e processos no sentido de 
reduzirem seu consumo. 



Definição

• Estima-se que anualmente 10% de toda energia 
gerada no Brasil seja desperdiçada (ABESCO). 
Energia suficiente para abastecer os estados do 
Rio de Janeiro e Ceará por um ano ou 
compensar o aumento da demanda nacional 
por dois anos.



Grato pela atenção!





Incentivos  - Lei 9.991/2000
Art. 1 º As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de

energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de,
no mínimo, 0,75% (*) de sua receita operacional líquida em pesquisa e
desenvolvimento do setor elétrico e, no mínimo, 0,25% (*) em programas de
eficiência energética no uso final...

(*) Percentuais modificados pela Lei 12.212 de 2010
Art. 2º As concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção

independente de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o
montante de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional
líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico...”.

Art. 3º As concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia
elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no
mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional líquida em
pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico,...”.



Payback simples x  Taxa de retorno





Calculo de Eficiência Energética



Não é meu trabalho!





ISO 50001:2013
• A série de normas 50000 da ISO é uma das novas 

ferramentas para melhoria do desempenho 
energético. 

• Ela nasceu da discussão sobre gestão da energia 
em alguns países, em 2005, que levou 
posteriormente ao envolvimento de várias partes 
interessadas e comunidade internacional, 
determinando em 2007 a necessidade de uma 
nova norma internacional. 

• Em 2008 a ISO aprovou a proposta dos Estados 
Unidos e Brasil para conduzir esta tarefa, por meio 
de seu Comitê Técnico TC 242.



ISO 50001:2013  Objetivos 
• Habilitar a organização a estabelecer sistemas e processos para 

melhoria do desempenho energético, entendido como 
resultados mensuráveis relacionados à eficiência energética, 
uso e consumo de energia;

• Promover um uso mais eficiente das fontes de energia 
disponíveis;

• Conduzir a redução das emissões de gases de efeito estufa e 
outras emissões ambientais associadas;

• Conduzir a redução do custo da organização com energia;



ISO 50001:2013  Politica Energética
• Identificação dos requisitos legais e outros aplicáveis à gestão de 

energia;

• Estabelecimento de objetivos, metas e programas de gestão de 
energia;

• Documentação de controle;

• Definição de responsabilidades, autoridades, recursos, 
competências, treinamento, conscientização e comunicação;

• Estabelecimento de procedimentos de controle sobre projeto, 
aquisição e operação da organização;

• Monitoramento e medição;

• Tratamento de não-conformidades, com as respectivas 
correções, ação corretiva e ação preventiva;

• Realização de auditorias internas do Sistema de Gestão de 
Energia (SGE);

• Revisão do SGE pela alta administração da organização.



ISO 50001:2013  Certificação





FIAT É A PRIMEIRA MONTADORA 
BRASILEIRA CERTIFICADA NA ISO 50001

• Segundo a montadora, desde 
1994, para cada veículo produzido a 
redução do consumo de energia 
chegou a 57%.

• Investiu R$ 30 Milhões.

• Em função das melhorias realizadas, a 
energia que deixou de ser consumida na 
fábrica de Betim (MG) seria suficiente 
para abastecer durante um ano uma 
cidade de 80 mil habitantes. 



Potencial de vendas-Monitoração



Industria Brasileira



Economizar energia!

1-Trocar equipamentos de maior 
rendimento.
2- Mudança na Filosofia 
operacional com 
comprometimento 
2- Mudar os estados das  
variáveis do processo.
3- Controlar variáveis de Processo

Potencial 



Processo
Mudanças na 
operação

Potencial 



Caso 1- Unidades Hidráulicas – Ind. Borracha
• 47 Máquinas 

Construtoras

• Bombas de 25 HP

• Ciclo : 1 pneu para 
cada 12 minutos.

• Bomba utilizada 3 
minutos

• Substituição por 
Power Flex 753

• Pay back = 26 meses

• R$ 435.000,00



Caso 2- Ind.Borracha – Torres de Resfriamento
• 10 Torres

• Bombas de retorno 
15 HP

• Ventiladores :15 HP

• Modulação da 
velocidade em 
função da 
temperatura

• Substituição por 
Power Flex 753 e CLP

• Pay back = 32 meses

• R$ 387.000,00



Caso de sucesso- Chillers



Caso 3- Ind. Borracha- Desmi / Poços
• 2 Desmi / 5 Poços

• Bombas de poços : 50 HP

• Bombas desmi : 15 HP

• Ventiladores :7,5 HP(4x)

• Agitadores: 3HP(2x)

• Modulação da velocidade em 
função do consumo da caldeira

• Substituição por Power Flex 753 e 
CLP e Rádio 

• Pay back = 46 meses

• R$ 293.000,00



Bombas
Ventiladores 

Dampers

Potencial 













Software
• Rs Metrix
• Factory Talk Server
• Factory Talk Client
• OPC

Hardware
• Powerflex 753/ 755
• Compaclogix/ Contrologix
• Panelview
• I/O Distribuído

Potencial de Vendas 



Refrigeração
HVAC

Potencial 



Primeira Lei da Termodinâmica



Transferência de Calor- Condução



Transferência de Calor- Condução



Ciclo de 
Refrigeração



Ciclo de 
Refrigeração





Evaporador



Evaporador



Compressor



Condensador















Perda devido ao nível inadequado de temperatura







Software
• Rs Metrix
• Factory Talk Server
• Factory Talk Client

Hardware
• Powerflex 753/ 755
• Compaclogix/ Contrologix
• Panelview
• I/O Distribuído

Potencial de Vendas 



Ar Comprimido
Potencial 



Ar Comprimido
• Ar comprimido é uma das formas de energia mais caras em uma planta 

industrial. 
• A eficiência global de um sistema típico de ar comprimido pode ser tão 

baixa quanto 10% a 15%.
• Por exemplo, um compressor consome aproximadamente 7 a 8 kW para 

produzir 1 kW de ar comprimido. 
• Para calcular o custo do comprimido produzido, usa-se a fórmula:



O AR É GRÁTIS,
MAS...

...O AR COMPRIMIDO
É CARO!

Equipamento

12%

Energia Elétrica

76%

Manutenção

12%

Ar Comprimido



Ar comprimido -



Ar comprimido -



Ar comprimido -



Ar comprimido -Atmosfera
• Compressores controlados por inversores de 

velocidades não apresentam rendimento constante 
na faixa de regulação. 

• Em um motor de 120 HP o rendimento cai de 94% 
para 86%.

• A instalação de conversores de frequência 
somente se justifica em compressores utilizados para 
atender a cargas variáveis, pois nos compressores 
para a carga básica não devem ser utilizados

• Uma das razões para o custo demasiadamente 
elevado do ar comprimido é o fato de os 
compressores nem sempre terem sido 
adequadamente dimensionados para as 
necessidades de variação de consumo da 
instalação. 



Ar comprimido –Utilização do calor



Software
• Rs Metrix
• Factory Talk Server
• Factory Talk Client

Hardware
• Power Flex 753/755
• Contrologix / Compaclogix
• Panelview
• I/O Distribuido

Potencial de Vendas 



Iluminação
Potencial 



Iluminação
• A iluminação é um dos fatores de

maior relevância no que tange ao
consumo de energia elétrica.
Chegando a ser responsável por
aproximadamente 20% de toda
energia consumida no país e por mais
de 40% da energia consumida pelo
setor de comércio e serviços.

• Como a energia elétrica é a maior
despesa da iluminação, a chave da
redução dos custos de iluminação é
diminuir a quantidade de eletricidade
para determinado nível de
iluminamento.

• Assim, o que se paga por energia
elétrica para sistemas de iluminação
está diretamente relacionado com a
eficiência luminosa da lâmpada
utilizada.

•



Rede DALI



Rede DALI/ KNX



VARIÁVEIS DE UM PROJETO EFICIENTE DE 
ILUMINAÇÃO

• TIPO DE LUMINÁRIA;

• TIPO DE REATOR (DESCARGA);

• COR TETO, PAREDE E PISO;

• CONTROLE AUTOMATIZADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO;

• TIPO DE LÂMPADA;

• APROVEITAMENTO DA ILUMINAÇÃO NATURAL.



Software
• Rs Metrix
• Factory Talk Server
• Factory Talk Client
• OPC

Hardware
• Compaclogix
• Panelview
• I/O Distribuído

Potencial de Vendas 



Transportadores
Potencial 



Pontes rolantes
Potencial 



Ponte Rolante – Motor de Anéis 



Ponte Rolante – Motor de Anéis 



Ponte Rolante – Inversores



Ponte Rolante – Conclusão

• Ajuste refinado durante as manobras da ponte;
• Redução dos níveis de ruído, nas imediações da ponte, devido à 

ausência de grandes chaveamentos eletromecânicos;
• Ausência de transitórios e de picos de corrente sobre os motores e 

sistema elétrico devido ao chaveamento de bancos de 
resistências.

• Entre outras, ainda podem-se ter como vantagens a redução das 
práticas de manutenção nos motores e acessórios da ponte. 

• Naturalmente, o consumo de energia será reduzido, não somente 
devido 
acionamento, mas também pela redução dos componentes 
elétricos acessórios instalados.



Software
• Rs Metrix
• Factory Talk Server
• Factory Talk Client

Hardware
• Powerflex 753/ 755
• Compaclogix/ Contrologix
• Panelview
• I/O Distribuído

Potencial de Vendas 



Motores
Potencial 



Motores – Vida Útil



Motores Alto Rendimento

http://ecatalog.weg.net/tec_cat/retornoinvestmotor_web.asp



Sobre dimensionamento de motores

Rendimento (%) Fator de Potência

50% 75% 100% 50% 75% 100%

95.4 95.8 96.2 0.70 0.80 0.84

Rendimento (%) Fator de Potência

50% 75% 100% 50% 75% 100%

95.4 95.8 96.2 0.70 0.80 0.84



Caso 5- Ind. Borracha- Tuber 10+10
• 17 motores de 25 HP ( 

orginalmente)

• 12 motores de 7,5 HP e 5 
motores de 15HP

• Desenvolvimento de 
engenharia de controle e 
adequação dos motores

• Substituição por Power Flex 753 
e CLP Pay back = 46 meses

• R$ 167.000,00

• Redução de 65% de energia

• Payback : 52 meses



Sistemas em DC Bus
Potencial 



DC Bus- Configuração Caso Arjo Wiggins-
Máquina de Papel

• Drive   system  - multi- motores

• Regeneração  entre drives

• Original  drives DC

• 32 Drives 

• R$ 485.000,00

• Redução de 75% de energia

• Payback : 60 meses



DC Bus- Configuração Caso TEKNO 
Linha de Pintura 

• Drive   system  - multi- motores

• Regeneração  entre drives

• Original  drives DC

• 27 Drives 

• R$ 510.000,00

• Redução de 87% de energia

• Payback : 72 meses



DC Bus- Configuração Caso TEKNO 
Linha de Pintura 

• Drive   system  - multi- motores

• Regeneração  entre drives

• Original  drives DC

• 27 Drives 

• R$ 510.000,00

• Redução de 87% de energia

• Payback : 72 meses



Caso 7- Ind. Auto Prensa Fagor
• 01 motor de 450 HP

• Original Siemens  com 
Resistência de frenagem

• Ciclo de 50% ( Motorização e 
frenagem )

• R$ 183.000,00

• Redução de 45% de energia

• Payback : 9 meses



Caso 7- Ford Prensa Fagor



Software
•Rs Metrix
•Factory Talk Server
•Factory Talk Client

Hardware
•Powerflex 753/ 755
•Compaclogix/ Contrologix
•Panelview
•I/O Distribuído
•Power Flex AFE
•Power Flex DC Bus

Potencial de Vendas 



Criação da rede de 
Eficiência Energética
REE 

Potencial 



Antena 
Radio

Propagação da onda de radio

Contorno da fabrica

PROJETO WIRELESS BACKBONE NETWORKPROJETO WIRELESS BACKBONE NETWORK



Antena



Antena



TÍTULO TÍTULO TÍTULO TÍTULO TÍTULO TÍTULO



� Motores consomem 65% da eletricidade total da indústria

� Na média, 60% dos sistemas de ventilação são sobredimensionados

� A maioria dos chillers são sobredimensionados entre 50–200%

� 30% da energia utilizada em prédios são desnecessárias ou

ineficientes

� A eficiência média de sistemas de ar comprimido é de 15%

� A maioria das melhorias na eficiência energética nas plantas

industriais está em como a energia é gerenciada e não na

aplicação de novas tecnologias.

Considere…

A maioria das iniciativas de melhoria
energética conduzem a uma redução de 

15% no uso da energia!



Tendências em Energia na Indústria

$0.0012/unid

0.23 
BTU/UNIT

Passado
•“O financeiro paga a 

conta mensalmente”
•Energia como acréscimo
•Programas de Energia

são vistos como
secundários

•Medição apenas para
contas

•Custo amortizado em
todas unidades de forma 
igual

Passado
•“O financeiro paga a 

conta mensalmente”
•Energia como acréscimo
•Programas de Energia

são vistos como
secundários

•Medição apenas para
contas

•Custo amortizado em
todas unidades de forma 
igual

Presente
•Um time interno define os

custos e “a fruta mais
baixa”

•Uso de consultores para
áreas específicas de 
conhecimento

•Expresso em $/metro 
quadrado

•Medição e controle
automático dos 
principais equipamentos

•Dividido por
departamento / turno

Presente
•Um time interno define os

custos e “a fruta mais
baixa”

•Uso de consultores para
áreas específicas de 
conhecimento

•Expresso em $/metro 
quadrado

•Medição e controle
automático dos 
principais equipamentos

•Dividido por
departamento / turno

Futuro
•Modelos em tempo real 

definem a produção e 
compras otimizados

•Expresso em $/peça ou
BTU/peça

•Medição e controle por
toda a planta

•Enegia como custo do 
produto na lista de 
materiais para definição
das margens reais de cada
produto.

Futuro
•Modelos em tempo real 

definem a produção e 
compras otimizados

•Expresso em $/peça ou
BTU/peça

•Medição e controle por
toda a planta

•Enegia como custo do 
produto na lista de 
materiais para definição
das margens reais de cada
produto.

$7.23/m2

$0.03/GAL


