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RESUMO 

A eficiência energética consiste em obter o melhor desempenho na produção de um 

serviço com o menor gasto de energia. Exemplo de ação, nesse âmbito, é a modernização de 

equipamentos e processos com o objetivo de reduzir o consumo energético. Para incentivar a 

eliminação de desperdícios, assim como  reduzir os custos e os investimentos setoriais, foi 

criado em 1985 o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). Como parte 

desta iniciativa do governo federal, foi elaborado o Selo Procel, que orienta o consumidor na 

compra de produtos, sinalizando aqueles com melhores níveis de eficiência energética. 

Também estimula o desenvolvimento tecnológico de produtos mais eficientes e, como 

consequência, a preservação ambiental. 

 

Palavras-Chave: Eficiência energética, Sustentabilidade, Novas tecnologias. 

 

ABSTRACT 

Energy efficiency is to obtain the best performance in the production of a service with 

the least expenditure of energy. As an example of action, is the modernization of equipment 

and processes to reduce their consumption. To encourage the elimination of waste, as well as 

reduce the costs and sector investments, it was created in 1985 the National Program for Energy 

Conservation (Procel). Within this initiative the federal government was prepared Procel Seal, 

which guides the consumer to purchase products, signaling those with better energy efficiency 

levels. It also stimulates the technological development of more effective products and as a 

consequence the environmental preservation. 

 

Keywords: Energy Efficiency, Sustainability, New Technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A energia é um insumo fundamental para assegurar o desenvolvimento econômico 

e social de um país. A racionalização de seu uso apresenta-se como alternativa de baixo 

custo e de curto prazo de implantação. Em alguns casos, economias significativas podem 

ser obtidas apenas com mudanças de procedimentos e de hábitos, mudanças essas que 

também impactam positivamente o meio ambiente.  

Uma empresa que deseja alcançar uma estrutura de custos racionalizada e tornar-

se mais competitiva não pode admitir o desperdício ou usar a energia de forma ineficiente 

e irresponsável. É necessário, pois, incentivar todos os empregados a obter o produto ou 

a fazer o serviço com a melhor qualidade possível e o menor consumo de energia. 

Na maioria das empresas, a preocupação com a “Gestão de Energia”, geralmente, 

é de caráter pontual (restrita a um departamento, área, setor), não tem continuidade e é 

delegada para escalões inferiores da organização. Isso não quer dizer que a Gestão da 

Energia Elétrica seja negligenciada, na verdade, muito esforço nesse sentido já foi 

realizado e muitos resultados relevantes foram colhidos. Existe a consciência de que, cada 

vez mais, o tema “Gestão Energética” merece a atenção e o empenho da direção das 

empresas e de todos os seus níveis hierárquicos. 

Atualmente, em nosso País e no mundo, estamos assistindo a importantes 

transformações e participando delas no que concerne à preocupação com a preservação 

do meio ambiente. É importante que as empresas procurem se antecipar às mudanças que 

ocorrerão quanto às exigências de um novo mercado consumidor, o qual dará preferência 

e reconhecerá produtos de empresas  comprometidas com a preservação do meio 

ambiente e com o não desperdício. Por exemplo, quando houver a necessidade de executar 

algum poço artesiano, seja pessoa física ou jurídica, o contratante entra em contato com 

a empresa especializada.  

 

2. CONCEITOS BÁSICOS 

 

Os conceitos apresentados nesse tópico foram retirados dos livros e manuais a 

seguir: 

 MANUAL PROCEL – Conservação de Energia Elétrica;  

 MANUAL COPEL – Eficiência energética na indústria; 

 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – Teoria & Prática; 

 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS. Gestão Energética – Guia Técnico. 

 

O correto gerenciamento energético de qualquer instalação requer o pleno 

conhecimento de determinados aspectos, são eles: 

 os sistemas energéticos existentes; 

 os hábitos de utilização da instalação; 

 os mecanismos de aquisição de energia; 
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 a experiência dos usuários e técnicos da edificação. 

 

A implementação de medidas isoladas, não coordenadas e não integradas a uma 

visão global de toda instalação ou carentes de uma avaliação de custo versus benefício, 

pode não produzir os resultados esperados e minar a credibilidade de um programa de 

eficiência  energética, dificultando a continuidade do processo junto à Direção e aos 

ocupantes da planta. 

Por isso, o primeiro passo é conhecer como a energia elétrica é consumida na 

instalação, acompanhar o custo e o consumo de energia elétrica por produto ou serviço 

produzido, mantendo um registro cuidadoso. Os dados mensais e históricos são de grande 

importância para a execução do diagnóstico, podendo ser extraídos da conta de energia 

elétrica. Esses dados poderão fornecer informações preciosas sobre a contratação correta 

da energia e sobre o seu uso adequado, bem como permitir que se analise o seu 

desempenho, subsidiando tomadas de decisões com vistas à redução dos custos 

operacionais. 

Para se realizar o Diagnóstico Energético, alguns conceitos são necessários: 

 

Energia Ativa (EA) – é a energia capaz de produzir trabalho; a unidade de medida usada 

é o quilowatt-hora (kWh). 

Energia Reativa (ER) – é a energia solicitada por alguns equipamentos elétricos, 

necessária à manutenção dos fluxos magnéticos e não produz trabalho; a unidade de 

medida usada é o quilovar-hora (kvarh) (MANUAL PROCEL – Conservação de Energia 

Elétrica). 

Potência – é a quantidade de energia solicitada na unidade de tempo; a unidade usada é 

o quilowatt (kW). 

Fator de Potência (FP) – obtido da relação entre energia ativa e reativa horária, a partir 

de leituras dos respectivos aparelhos de medição, conforme a expressão:    

FP = cos(Arctg(kvarh/kWh)) = EA / √EA²+ER² 

Demanda – é a potência média, medida por aparelho integrador durante qualquer 

intervalo de 15 (quinze) minutos. 

Demanda Contratada – demanda obrigatória e continuamente colocada à disposição do 

cliente, por parte da concessionária, no ponto de entrega, conforme valor e período de 

vigência fixado em contrato. 

Carga Instalada – soma da potência de todos os aparelhos instalados nas dependências 

da unidade consumidora, os quais, em qualquer momento, podem utilizar energia elétrica 

da concessionária. 

Fator de Carga – relação entre a demanda média e a demanda máxima ocorrida no 

período de tempo definido. 

Tarifa de Demanda – valor em reais do kW de demanda, em um determinado segmento 

Horo-Sazonal. 

Tarifa de Consumo – valor em reais do kWh ou MWh de energia utilizada em um 

determinado segmento Horo-Sazonal. 
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Tarifa de Ultrapassagem – tarifa a ser aplicada ao valor de demanda registrada que 

superar o valor da demanda contratada, respeitada a tolerância. 

Horário de Ponta (HP ou P) – período definido pela concessionária e composto por três 

horas consecutivas, exceção feita aos sábados e domingos, terça-feira de Carnaval, sexta-

feira da Paixão, Corpus Christi, dia de Finados e os demais feriados definidos por lei 

federal (01/01, 21/04, 01/05, 07/09, 12/10, 15/11 e 25/12). Neste horário a energia elétrica 

é mais cara. 

Horário Fora de Ponta (HFP ou F) – são as horas complementares às três horas 

consecutivas que compõem o horário de ponta, acrescidas da totalidade das horas dos 

sábados e domingos e dos 11 (onze) feriados indicados acima. Neste horário a energia 

elétrica é mais barata. 

Curva de Carga do Sistema – a curva de carga do sistema elétrico para um dia típico. O 

horário de ponta (HP) representa o período do dia que o sistema demanda mais carga. 

 

Considerando que o sistema elétrico é dimensionado para atender a carga máxima, 

verifica-se que, para atender uma nova carga no HP, a concessionária teria que investir 

para aumentar a sua capacidade apenas para aquele período, enquanto para uma nova 

carga no HFP, não seria necessário nenhum investimento. Por meio da sinalização 

tarifária (preços mais elevados e mais baixos nos HP e HFP, respectivamente), pretende-

se que a curva de carga do sistema torne-se a mais plana possível ao longo do dia. 

 

Período Seco (S) – é o período de 7 (sete) meses consecutivos, compreendendo os 

fornecimentos abrangidos pelas leituras de maio a novembro de cada ano. 

Período Úmido (U) – é o período de 5 (cinco) meses consecutivos, compreendendo os 

fornecimentos abrangidos pelas leituras de dezembro de um ano a abril do ano seguinte. 

Segmentos Horários e Sazonais – identificados também como "Segmentos Horo-

Sazonais", são formados pela composição dos períodos úmido e seco com os horários de 

ponta e fora de ponta e determinados conforme abaixo: 

(PS) – Horário de Ponta em Período Seco; 

(PU) – Horário de Ponta em Período Úmido; 

(FS) – Horário Fora de Ponta em Período Seco; 

(FU) – Horário Fora de Ponta em Período Úmido. 

 

Estes períodos foram criados visando compatibilizar a demanda com a oferta de 

energia, isto é, por meio da sinalização tarifária (preços mais elevados e mais baixos nos 

períodos seco e úmido, respectivamente), mostra-se o custo da energia (Figura 1), 

conforme a lei de oferta e procura (MANUAL PROCEL – Conservação de Energia 

Elétrica). 
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Figure 1: Consumo de Energia Elétrica x Volume Água nos 

Reservatórios das Usinas 

Fonte: CURSO PEEE – Programa Educacional de Eficiência Energética Industrial. 

 

DEC – Duração Equivalente de interrupção por unidade Consumidora. Trata-se do tempo 

médio que cada unidade consumidora da região ficou sem energia, no período de 1 mês. 

DIC – Duração de interrupção Individual por unidade Consumidora. É o tempo real que 

cada unidade consumidora ficou sem energia no período de 1 mês. 

FEC – Frequência Equivalente de interrupções por unidade Consumidora. Trata-se do 

número de vezes, em média, que cada unidade consumidora ficou sem energia, no período 

de 1 mês. 

FIC – Frequência de interrupção Individual por unidade Consumidora. É o número de 

vezes que cada unidade consumidora ficou sem energia no período de 1 mês. (CURSO 

PEEE – Programa Educacional de Eficiência Energética Industrial). 

 

 

3. ESTUDO DE CASO JUNQUEIRA CAMPRESSORES LDTA. 

 

Nosso estudo tem como objetivo demostrar as melhorias e economias obtidas em 

relação à eficiência energética em um ambiente industrial, tendo como exemplo o estudo 

de caso realizado na Junqueira Compressores Ltda., empresa pioneira em fabricação de 

compressores para GNV, localizada em Minas Gerais e com filiais em São Paulo e Rio 

de Janeiro. Tabelas e planilhas forma utilizadas para demostrar que é possível diminuir 

até 15%  do custo com energia elétrica. Com a economia obtida, a empresa poderá investir 

em melhorias para reduzir mais ainda os custos, como, por exemplo, investindo em 

tecnologias modernas. Ressalta-se que todos os procedimentos estão de acordo com as 

orientações do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL. 
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3.1 Pesquisa 

 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso realizado, em 2015, na fábrica da 

Junqueira Compressores Ltda., com o objetivo de minimizar os valores cobrados nas 

faturas de energia elétrica. Foi feito o levantamento de carga em toda fábrica, o qual foi 

utilizado no estudo para análise do custo pago pelo funcionamento dos referidos 

equipamentos e aparelhos, além de ajudar a analisar se a implantação da eficiência 

energética seria recomendável. Para elaboração desse trabalho foram realizadas as 

seguintes etapas: 

 análise de contrato de fornecimento de energia com a concessionária; 

 levantamento de carga elétrica através de medições; e 

 análise das faturas mensais de energia elétrica. 

A seguir são detalhadas as etapas principais do método. 

 

3.2 Análise de Contrato de Fornecimento de Energia com a Concessionária  

 

Os dados da Tabela 1 foram retirados do contrato de energia da Junqueira com a 

concessionária; esses dados têm como base o meio do ano de 2014 e o início no ano de 

2015, de acordo com a conta de energia. Para termos acesso a esses dados, tivemos que 

assinar um termo de responsabilidade para não divulgação dos dados da empresa. 

 

Tabela 1 – Dados da empresa de junho/2014 a maio/2015  
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A análise de contrato de fornecimento de energia entre a Junqueira e a Companhia 

Energética – CPFL tem como objetivo adequar a modalidade e adotar a melhor tarifa para 

a empresa de acordo com o horário de funcionamento e a demanda a ser contratada por 

ela. Considerando que a empresa adotava uma política antiga e não utilizava algum tipo 

de medição ou acompanhamento dos dados das demandas, a análise das demandas 

contratadas de ponta e fora de ponta mostram ser possível obter bons resultados de 

economia.   

 

   

Figura 2 – Gráfico das demandas de ponta 

 

Analisando gráfico acima (Figura 2), concluímos que a demanda contrata no 

período de ponta era sempre acima da registrada, assim podemos reduzir o contrato com 

a concessionária. 

 

 
Figura 3 – Gráfico das demandas fora de ponta 
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Já por meio do gráfico da demanda fora (Figura 3), podemos verificar que em 50% 

dos meses analisados houve a ultrapassagem da demanda fora de ponta, o que gerou, 

assim, multa.  

Por intermédio da tabela 2, abaixo, por um lado, mostramos que há a possibilidade 

de redução em todos os meses da demanda contratada pela empresa, consequentemente 

reduzindo o valor do contrato. Por outro lado, quanto à demanda fora de ponta, temos 

apenas os meses de julho e agosto com a possibilidade de redução da demanda. Além 

disso, há apenas 4 meses bem contratados e 50% dos meses com multa por ultrapassagem 

de demanda; por essas razões, trabalhamos os meses com multas para adequar o contrato 

da empresa.  

 

Tabela 2: Demandas  

 
 

Nessa etapa foi feita análise do contrato vigente do período, tendo como principais 

focos a adequação de demanda em kW (quilowatt), a correção das multas e a modalidade 

tarifária. Após estudos e modificação do horário do expediente da empresa, foi refeito o 
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contrato de fornecimento de energia com a concessionária local, neste caso a CPFL, a fim 

de adequar a demanda de acordo com as necessidades e modificar a modalidade tarifária 

para horo-sazonal verde.  

A modalidade tarifária horo-sazonal é caracterizada por apresentar preços 

diferenciados de demanda e consumo de energia elétrica de acordo com as horas do dia 

(ponta e fora ponta) e períodos do ano (seco e úmido). A tarifa verde é uma das 

modalidades de tarifa horo-sazonal, estruturada para aplicação de tarifas diferenciadas de 

consumo de energia elétrica de acordo com as horas do dia e os períodos do ano, bem 

como de uma única tarifa de demanda de potência (Resolução N° 456 de 29 de novembro 

de 2000). 

 

3.3 Levantamento da Carga Elétrica através de medições 

 

O levantamento de carga elétrica neste estudo engloba as lâmpadas, os 

condicionadores de ar e o maquinário da empresa. 

Na Tabela 3, mostra-se o levantamento da carga de iluminação existente na 

empresa. Esta tabela informa tipo de luminária, horas de uso, quantidade de luminárias, 

potência da lâmpada (W), número de reatores por lâmpada, dissipação no reator (W), 

número de lâmpadas total, número de reatores total, potência total (kw) e consumo em 

kwh/mês. 

 

Tabela 3 - Levantamento de cargas totais de iluminação  

 
 

Observa-se que, na empresa, há 732 lâmpadas, com potência total de 34,8 kW, o 

que resulta num consumo total de 7.659,3 kWh por mês. 

Na sequência, a Tabela 4 ilustra o levantamento de carga em relação à 

climatização existente. Nesta consta o tipo de condicionador de ar, horas de uso, 

quantidade de aparelhos, potência (W), potência total (kW) e consumo em kwh/mês. 
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Tabela 4 – Cargas totais do sistema de refrigeração 

 
 

3.4 Análise das Faturas Mensais de Energia Elétrica  

 

Essa análise tem como objetivo acompanhar o consumo mensal de energia elétrica 

da fábrica, juntamente com os seus custos, para evitar que ocorra aumento injustificado. 

Caso este ocorra, devem ser tomadas as providências cabíveis e as medidas corretivas.  

 

 
Figure 4 – Gastos com o consumo da energia mensais 

 

A análise das faturas é uma das principais ferramentas usadas como indicador da 

redução do consumo. É por meio dessa análise que se pode verificar se os resultados da 

implantação da eficientização energética foram alcançados, ou seja, se houve a redução 

de custos para menos. 

  

CONCLUSÕES 

 

O trabalho foi desenvolvido em razão da necessidade real da empresa de 

economizar energia elétrica, já que, nos últimos meses, esta vinha aumentando 
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consideravelmente, o que elevou o custo de produção e, consequentemente, encareceu o 

produto; esse processo resultou na perda de mercado devido ao aumento do preço do 

produto.  

Ressalta-se que os pesquisadores tiveram total liberdade para elaboração do 

estudo, o qual foi apresentado para diretoria da empresa e aprovado para ser colocado em 

prática, já que se alcançou resultados satisfatórios, os quais estão de acordo com as 

orientações do PROCEL. 

Foi feito novo contrato de fornecimento de energia com a concessionária local, 

além da implantação do sistema de manutenção dos referidos equipamentos, ações que 

permitiram se obter redução inicial de 25% do valor presente na fatura de energia elétrica 

da empresa. Ademais, elaborou-se um projeto para a troca das lâmpadas citadas na tabela 

3 por lâmpadas de LED, de acordo com pesquisas feitas e foi possível alcançar a 

diminuição de aproximadamente 60% no consumo das lâmpadas. Já os aparelhos do 

sistema de climatização da empresa, por serem antigos, consomem muito mais do que os 

aparelhos que possuem o selo PROCEL. Com a troca desses por outros mais eficientes 

que funcionam com a temperatura adequada, é possível reduzir consideravelmente os 

gastos com energia elétrica. 

Por fim, um acompanhando das faturas mensais ainda será realizado, para que, 

quando os projetos aqui citados forem finalizados, possa-se calcular o quanto foi a real 

diminuição nos valores de consumo e de gastos nas faturas, e também o tempo que a 

empresa levará para reaver seu investimento. Tanto o projeto de iluminação e a compra 

de novos equipamentos de climatização já estão com licitação abertas para viabilizar os 

dois projetos sugeridos. 
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