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“Energia é aquilo que permite uma mudança 
na configuração de um sistema, em oposição 
a uma força que resiste a esta mudança”. 

(James Clerk Maxwell) 



RESUMO 
 

A eletricidade é indispensável para a sociedade atual, uma vez que está 
presente em diversas atividades do cotidiano das pessoas. Os altos valores de tarifas 
cobradas pela energia elétrica, aliada a questões de cunho ambiental, encontram-se 
como principais razões pela busca incessante de vários setores, dentre os quais se 
destaca a indústria, pela conservação e uso eficiente da energia elétrica. Conhecer a 
forma como a energia está sendo consumida nunca foi tão importante para evitar 
desperdícios que possam acarretar prejuízos econômicos. Este trabalho visa 
apresentar um estudo de caso sobre a viabilidade do uso da automação em uma 
planta industrial para a criação de uma ferramenta de gestão de consumo de energia. 
Através da utilização de controlador lógico programável (CLP), foram criadas lógicas 
e telas em sistema supervisório através do qual foi possível acompanhar uma medição 
estratificada, com apoio de gráficos e alarmes de consumo excessivo, visando 
embasar e subsidiar possíveis ações pontuais na correção das causas que colaboram 
para o mau uso da energia elétrica, sejam elas de natureza comportamental ou de 
equipamentos e sistemas. 

 
Palavras chaves: Energia Elétrica; Conservação e Eficiência Energética; 

Automação Industrial; Gestão de Consumo.  
 
 
 
 

   



ABSTRACT 
 

Electricity is indispensable for today's society, since it is present in many 
activities of people's daily lives. The high tariffs charged by electric energy, coupled 
with environmental issues, are the main reasons for the incessant search of several 
sectors of society, among which the industry stands out, for the conservation and 
efficient use of electric energy. Knowing how energy is being consumed has never 
been so important to avoid waste that could lead to economic losses. In view of the 
above, this paper aims to present a case study on the feasibility of using the available 
automation in an industrial plant in the creation of an energy consumption management 
tool. Through the use of programmable logic controller (CLP) create logic and 
supervisory screens in which it is possible to follow a stratified measurement, 
supported by graphics and alarms of excessive consumption, aiming to support and 
subsidize possible punctual actions in the correction of causes, whether of a nature 
Behavioral, equipment, or systems that collaborate for the misuse of electric energy. 
 
 Keywords: Electric Energy, Energy Conservation and Efficiency, Industrial 
Automation, Consumer Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

No ano de 2001, o Brasil passou por uma grande crise energética causada pela 
combinação da falta de investimentos no setor elétrico e um período de escassez de 
recursos hídricos. Naquela ocasião o país passou por um programa de racionamento de 
energia elétrica. A fragilidade do Sistema Elétrico Brasileiro ficava ainda mais evidente 
através da ocorrência dos indesejados apagões. Aquele cenário de racionamento e 
desligamentos de grandes proporções trouxe à tona discussões das mais diversas sobre 
o uso racional de energia elétrica (BARROS; BORELLI; GEDRA, 2010).  

 
Mais recentemente, apesar do país não ter vivido um novo programa de 

racionamento de energia elétrica, os elevados custos com a eletricidade têm levado 
os consumidores a buscar alternativas para reduzir o consumo de energia ou fazê-lo 
de forma mais eficiente.  

 
A necessidade da conservação da energia elétrica levou o tema a ser discutido 

em todos os setores da sociedade. O uso consciente da energia e o combate ao 
desperdício foram amplamente discutidos em escolas nos mais variados níveis de 
ensino, com o intuito de difundir novos hábitos e sensibilizar o maior número possível 
de pessoas.  

 
Pela sua característica de expressivo consumo e, consequentemente, elevados 

custos com a utilização de energia elétrica, o setor industrial aparece como importante 
agente de desenvolvimento e utilização de tecnologias e boas práticas relacionadas à 
redução do desperdício de energia em todos os níveis de produção.  

 
Os professores e pesquisadores da Escola Federal de Engenharia de 

Itajubá/MG, autores de obra publicada em parceria com o Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), esclarecem o seguinte: 

 
“(...) usar bem a energia é uma forma inteligente de gerir 

adequadamente as demandas e melhorar a produtividade em qualquer 
contexto, com benefícios ambientais e econômicos, tanto em escalas locais 
como para toda a nação”. (MOREIRA;HADDAD;HORTA, 2001) 
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Na busca da eficiência e da conservação da energia elétrica houve grandes 
investimentos por parte das indústrias em novas tecnologias de automação de 
diversos sistemas de produção. Porém, pensar que a automação por si só será 
suficiente para influenciar na otimização do consumo de energia de uma determinada 
planta é uma ideia equivocada. Para ser eficiente neste aspecto, a automação deve 
compreender um sistema que seja operacional e otimizado, capaz de fornecer dados 
através do monitoramento de grandezas que levem à tomada de decisões e por 
consequência a uma melhor gestão no consumo de energia elétrica e nos custos de 
produção. 

 
A medição de consumo de energia elétrica de uma planta industrial de forma 

não automatizada nem estratificada dificulta a tomada de decisões e ações para 
gestão do consumo. 

 
Neste contexto, o presente trabalho pretende apresentar uma proposta do uso 

da automação como ferramenta para a gestão do consumo de energia elétrica de uma 
planta industrial.  

 
A planta utilizada trata-se dos serviços auxiliares gerais de uma usina 

hidrelétrica, localizada nesta cidade. A escolha deve-se ao fato da semelhança entra 
a planta e uma indústria convencional no que diz respeito às características das 
cargas, forma de suprimento e pela planta ter sido submetida a um processo recente 
de automação e modernização de seus sistemas. Será exposta com detalhes neste 
trabalho a constituição destes serviços, no que tange as fontes de alimentação, os 
diversos centros de distribuições, centros de cargas, quadros de cargas, quadros de 
distribuições, centro de motores, transformadores e cargas diversas. 

 
Será exposto o modelo de medição atual, que é feito manualmente, 

acompanhado somente por medição geral e, contrapondo-se, será apresentada a 
proposta de medição online no qual o consumo de energia é estratificado por 
subsistemas, quadros de cargas, quadros de distribuições e centros de motores, haja 
vista os mesmos já possuírem a infraestrutura necessária para tal fim, contando com 
medidores de grandezas conectados em rede de dados industrial. Deste modo, 
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espera-se fornecer ao gestor uma análise mais detalhada de onde acontecem as 
perdas de energia. 

 
Justifica-se que a falta de ações de conservação de energia dentro da planta 

industrial objeto de estudo deve decorrer da inexistência de uma ferramenta para 
gestão de energia. 

 
Supõe-se que a planta objeto de estudo ofereça condições para implementar 

um sistema de gestão com baixo investimento uma vez que encontra-se com seus 
sistemas já automatizados e que através da implantação de um sistema para gestão 
de consumo de energia elétrica espera-se obter ganhos em eficiência energética.  

 
Acredita-se que, uma vez realizada a medição do consumo de forma 

estratificada, os desvios no consumo de energia elétrica poderão ser detectados com 
maior facilidade. O gestor terá a possibilidade de realizar comparativos, verificar 
através de gráficos as variações no consumo de cada painel monitorado, gerenciando 
assim, uma linha de investigação de problemas específicos de consumo, sugerindo 
alterações em procedimentos e possíveis melhorias em seus sistemas. Desse modo 
a automação já existente será capaz de fornecer os dados necessários para uma 
melhor gestão do consumo. 

 
No campo acadêmico, o Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica prepara 

o discente para a vida profissional nos seus mais diversos segmentos, desse modo, 
ressalta-se a relevância desse projeto no sentido de propiciar a aplicação da 
aprendizagem acadêmica em situações práticas, aproximando o conhecimento 
difundido pela faculdade e a realidade fática. 

 
O interesse pela temática está relacionado diretamente com a experiência 

profissional da pesquisadora, uma vez que trabalha na área correlacionada ao tema 
e acompanhou diretamente o processo de automação da instalação industrial que 
será utilizada como objeto de estudo.  

 
Para tanto, objetivando especificar o assunto em foco, este trabalho de 
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conclusão de curso será dividido em 7 (sete) capítulos. Inicialmente abordar-se-á a 
fundamentação teórica e nos demais a metodologia da pesquisa empregada, a análise 
dos resultados na pesquisa de campo e a conclusão. 

 
Através da pesquisa exploratória, foi utilizada a pesquisa bibliográfica para uma 

melhor compreensão acerca da energia, conservação e eficiência energética, a matriz 
energética, o sistema elétrico brasileiro e sua estrutura tarifária, a automação 
industrial, através de livros, monografias, normas específicas e artigos científicos 
publicados na internet. 

 
Em continuidade, através do estudo de caso, será apresentada a metodologia 

utilizada para o levantamento de cargas, a criação de lógicas e telas de supervisório, 
bem como a especificação de dispositivos e equipamentos necessários para a 
implementação da ferramenta. 

 
Finalizando, os últimos capítulos trazem os resultados obtidos através das 

medições realizadas e utilizadas no desenvolvimento da ferramenta e as conclusões 
com sugestões de melhorias e a análise crítica sobre a viabilidade do projeto. 
 



21 
 
2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 
Este trabalho tem como objetivo apresentar um modelo de sistema de gestão 

para conservação de energia elétrica utilizando tecnologias de automação industrial. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar o levantamento de informações das Instalações Elétricas objeto de 
estudo; 

- Estudar e definir como será a aquisição dos dados na rede industrial da planta; 
- Desenvolver tela de supervisão, com as informações relevantes para a gestão 

proposta; 
- Construir uma lógica no PLC para monitoramento das grandezas e definir 

alarmes; 
- Especificar, caso necessário, dispositivos para possibilitar a medição; 
- Analisar os dados coletados para elaborar sugestões para uma possível 

gestão da conservação de energia da planta. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao longo do tempo, a energia foi definida de diversas formas. Dentre as 
definições encontradas, a que pode ser mais bem aplicada ou considerada completa 
seria a apresentada por Maxwell, em 1872, de acordo com o magistério de Nogueira 
(2001, cap. 1, p.2), a saber: “a energia é aquilo que permite uma mudança na 
configuração de um sistema, em oposição a uma força que resiste a esta mudança”. 

 
A energia, assim como definida por Maxwell, apresenta-se fisicamente de 

diversas formas dentre as quais podem se destacar a energia nuclear, a energia 
química, a energia térmica, a energia mecânica e a energia elétrica. Este trabalho 
destaca a energia elétrica e propostas de ação para a sua conservação, através do 
desenvolvimento de uma ferramenta capaz de monitorá-la em uma planta industrial.  

 
Para Neto e Carvalho (2013), a energia elétrica merece um destaque especial 

quando são considerados fatores como industrialização e urbanização nos países em 
desenvolvimento. O índice de desenvolvimento de uma região relaciona-se 
diretamente com o seu consumo de energia elétrica. Logo, é perceptível que o 
consumo ocorre de forma diferente nos mais variados níveis e localidades. As áreas 
mais desenvolvidas apresentam um maior consumo de energia elétrica. 

 
Com o objetivo de proporcionar um bom entendimento deste trabalho, serão 

apresentados a seguir alguns aspectos relevantes a respeito do Setor Elétrico 
Brasileiro, como as principais fontes de geração de energia elétrica e a sua 
participação na matriz elétrica brasileira, os grupos consumidores e suas respectivas 
demandas em termos percentuais e tópicos relacionados à conservação de energia. 
 
3.1. SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO (SEB) 

A indústria da eletricidade é dividida em segmentos com atribuições distintas, 
sendo eles: geração, transmissão, distribuição e consumo, conforme apresenta a 
figura 1. 
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Figura 1 - Esquema simplificado dos segmentos físicos da indústria da eletricidade. 

 Fonte: ABRADEE, 2017  
O segmento da geração, como o próprio nome diz, é responsável por gerar e 

injetar a eletricidade no sistema de transporte, composto pela transmissão e 
distribuição, para ser levada aos consumidores. 

 
Uma usina hidrelétrica pode ser considerada uma indústria, pois segundo a 

definição da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ADRABEE) 
2017, “O termo indústria geralmente designa o conjunto de atividades que visam à 
manipulação de matérias-primas para a produção de bens de consumo”.  O bem 
produzido pela indústria na eletricidade é a energia elétrica, que apesar de não ser 
um bem material é utilizado de forma indireta na produção de diversas outras formas 
de transformação energética, seja luz, calor ou movimento por exemplo. 

 
Uma vez que a energia elétrica, produto da indústria da eletricidade, não é um 

bem material e palpável, não pode ser armazenada de forma economicamente viável, 
logo um ponto significativo é a necessidade de equilíbrio constante entre a produção 
e o consumo deste produto. Deste modo, um desequilíbrio nesta relação implica em 
risco para o sistema que podem culminar com desligamentos em cascatas, 
comumente chamados de apagões. 

3.1.1. GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

O Brasil dispõe de uma matriz elétrica de origem predominantemente renovável, 
com destaque para a geração hidráulica que responde por 64,0% da oferta interna. As 
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fontes renováveis representam 75,5% da oferta interna de eletricidade no país, que é a 
resultante da soma dos montantes referentes à produção nacional mais as importações, 
que são essencialmente de origem renovável. O gráfico apresentado na figura 2 
proporciona a estrutura da oferta interna de eletricidade no Brasil em 2015. 
 

Figura 2 - Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte 

 
Fonte: BEN, 2016  

Segundo dados do BEN 2016 fonte fundamental de geração de energia elétrica 
no Brasil é a hidráulica devido ao alto potencial hidráulico do país, embora tenha 
apresentado uma redução de 3,7% na comparação com o ano anterior. Esta redução 
ocorreu em parte devido a fatores hidrológicos desfavoráveis que assolaram o Brasil 
no período, acompanhados de interferências decorrentes da crise econômica vigente 
no país. 

 
O quadro apresentado através da figura 3 comprova a importância a geração 

hidrelétrica na matriz elétrica nacional, uma vez que representa a maior capacidade 
instalada em MW dentre as demais fontes. 
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Figura 3 - Capacidade Instalada (MW) de Geração Elétrica por fonte 

 
Fonte: BEN, 2016 

 
Como já citado anteriormente, a energia elétrica é um bem não palpável, portanto 

não possui uma forma viável economicamente de armazenamento, então o consumo e a 
produção possuem uma relação direta. O que é produzido é imediatamente consumido, 
logo uma queda na produção representa uma queda no consumo. Para um melhor 
entendimento de como é utilizada a energia elétrica produzida no Brasil, o relatório do 
BEN 2016 traz de forma estratificada por setor de consumo de acordo com a utilização. 

 
A tabela apresentada na figura 4 apresenta a composição setorial do consumo 

de eletricidade e evidencia que apesar do segmento industrial ter registrado uma 
queda de 5,0% no consumo de eletricidade em relação ao ano anterior, ainda é o 
maior consumidor de toda a produção gerada. O consumo é apresentado em termos 
de toneladas equivalentes de petróleo (tep). 
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Figura 4 - Composição Setorial do Consumo de Eletricidade 

 
Fonte: BEN, 2016, p.34 

 O fluxo de energia elétrica retirado do BEN 2016 que tem como ano base 2015 
apresentado na figura 5, mostra todas as formas de geração de energia elétrica com 
seus respectivos percentuais de contribuição, bem como, os principais consumidores 
com seus percentuais de consumo. Ainda na figura 5, uma informação desperta a 
atenção no fluxo de energia elétrica apresentado. Trata-se das perdas, as quais 
atingem 15,1% de toda a energia gerada no país. 

 
Figura 5 - Fluxo de Energia Elétrica 

 
Fonte: BEN 2016 / ano base 2015 
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3.1.2. A ENERGIA ELÉTRICA NA INDÚSTRIA 

Conforme apresentado anteriormente, dentre os consumidores de energia 
elétrica no Brasil o segmento industrial é o maior deles. Neste contexto, sendo a 
energia elétrica imprescindível para a indústria em seus diversos segmentos seja para 
força motriz, aquecimento direto ou calor de processo, a indústria tem despertado o 
interesse por medidas de eficiência energética que reduzam seus custos sem 
prejuízos com a produção.  

 
O Programa de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) tem desenvolvido 

através do programa Procel Indústria atividades com o intuito de fomentar ações que 
visem práticas eficientes do uso da energia elétrica. Segundo o Relatório dos 
Resultados Procel (2016, p.32): 

 
“Para instalações industriais e comerciais de grande porte, o programa tem 
como foco principal de suas ações, a otimização de sistemas motrizes, que 
compreende instalações elétricas, motores elétricos, transmissão mecânica, 
cargas acionadas, instalações mecânicas e uso final, uma vez que estes 
sistemas representam o maior consumo de energia elétrica e apresentam o 
maior potencial técnico de conservação de energia elétrica.”  

O Gráfico 1 apresenta o consumo final de eletricidade no Brasil e o consumo 
do setor industrial. 
 

Gráfico 1 - Evolução do consumo final de eletricidade na indústria e no país 

 
Fonte: (Autoria própria com base nos dados do BEN 2016) 
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De acordo com a afirmação de Garcia (2003), baseado nos ensinamentos de 
Howard Geller (1994), o Brasil apresenta um bom potencial de conservação de energia 
na indústria e medidas propiciadas por um gerenciamento de energia com ações 
conhecidas como monitoringandtargeting propicia sua redução, ou seja, ações que 
consistem em instalar diversos pontos de medição pela fábrica, com o intuito de que os 
consumos individuais de um setor, ou até de uma máquina, possam ser monitorados. 

 
Nesta seara, este trabalho vem através da ferramenta proposta apresentar a 

possibilidade de monitorar o consumo da planta industrial de forma estratificada, ou 
seja, em vários sistemas e subsistemas. Neste sentido, Jean-Jacques Marchais 
(2017) afirma que “é impossível gerir o que não se pode medir”. 

3.2. SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA 

Este subitem visa apresentar métodos existentes na busca da eficiência 
energética. Desde modo, serão apresentados, segundo a visão e ensinamentos de 
Luiz Augusto Horta Nogueira, os procedimentos para realização de auditoria 
energética e a norma ISO 50001:2011 que trata da implantação de sistema de gestão 
de energia. 

 
Não é objetivo desde trabalho apresentar a realização de implantação da norma e 

muito menos a realização de uma auditoria na planta industrial objeto de estudo. A 
relevância do tema em relação aos itens citados acima é apenas apresentar a ferramenta 
proposta neste trabalho como uma forma de colaborar, tornando a etapa de aquisição 
dos dados referentes ao consumo de energia elétrica mais rápida e eficiente.  

3.2.1. AUDITORIA ENERGÉTICA 

No Brasil e em vários outros países, diante do cenário de oferta de energia com 
inúmeras restrições de ordem financeira e ambiental, há uma tendência a acrescentar 
tais fatores aos custos energéticos. Isso configura perspectivas preocupantes de 
descompasso entre as disponibilidades e as demandas energéticas aumentando 
substancialmente a importância do uso racional de energia. 
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Diante desse cenário, o autor Luiz Augusto Horta Nogueira apresenta os 
métodos e procedimentos para a realização de auditoria energética, definindo assim: 

 
“[...] a abordagem sistemática dos fluxos energéticos em um dado sistema, 
de modo a determinar quem, quanto e como se está consumindo de energia 
e fundamentar a implantação de programa de uso racional de insumos 
energéticos” (NOGUEIRA, 2001, cap.3, p.94).  

Segundo esse autor, muitas vezes é importante diferenciar de forma clara a 
racionalização energética e o racionamento energético. Enquanto a racionalização 
busca o uso consciente, com bom senso, racional, aplicando a razão e o raciocínio 
para usar a energia corretamente, o racionamento ocupa-se de determinar porções, 
impor limites, cotas, uma fração do todo. De fato a ideia é desenvolver de modo 
racional o uso da energia. 

 
Neste âmbito, a difusão da importância da sustentabilidade dos sistemas 

energéticos e a elevação dos preços dos combustíveis na década de setenta fez com 
que a chamada “conservação de energia” fosse então considerada como um recurso 
energético suplementar, mostrando-se muitas vezes mais econômico que outras 
alternativas. 

 
Um dos impulsionadores das auditorias energéticas foi à criação em 1985 do 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL). Nessa fase, as 
auditorias energéticas eram orientadas a redução do consumo de energia elétrica.  

 
De acordo com o relatório de resultados PROCEL 2016, ano base 2015, os 

resultados energéticos obtidos pelas ações do programa contribuem para a eficiência 
dos bens e serviços, bem como possibilitam a postergação de investimentos no setor 
elétrico, reduzindo os impactos ambientais. 
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Figura 6 - Principais resultados energéticos das ações do PROCEL em 2015 

 
Fonte: PROCEL, 2016  

Frisa-se que, em qualquer ambiente onde se deseje uma concordância dos 
custos de investimentos e custos operacionais em bases corretas, a utilização eficiente 
e racional da energia é o objetivo a ser perseguido. Neste âmbito, NOGUEIRA (2001, 
cap.3, p.98) salienta que: “conservar a energia é se limitar a correta aplicação dos 
conceitos da engenharia e análise econômica” e que “[...] a operacionalização da 
conservação de energia passa necessariamente por uma mínima estrutura gerencial”. 

 
O primeiro e decisivo passo na busca da racionalização do uso da energia 

passa pela resposta obtida através de três questionamentos: “Quanta energia está 
sendo consumida? Quem está consumindo energia? E como se está consumindo 
energia, com qual eficiência?” (NOGUEIRA, 2001, cap.3, p.99). Apenas após esse 
diagnóstico será possível formular um Programa de Uso Racional de Energia 
adequado a realidade da empresa. 

 
Neste sentido, o citado autor destaca a importância da participação do 

PROCEL como patrocinador no desenvolvimento de várias metodologias unificadas 
para efetuar auditorias energéticas sendo as principais: o diagnostico energético, a 
auto avaliação dos pontos de desperdício de energia elétrica e o estudo de otimização 
energética. 

Ressalta-se que, as duas primeiras metodologias apresentam resultados mais 
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imediatos enquanto a última apesar de mais demorada é a mais indicada por ser mais 
abrangente. O auditor se libera para exercer cada vez mais atividades com finalidades 
críticas e criativas à medida que os avanços tecnológicos evoluem para a 
automatização de procedimentos de campo e com o uso cada vez mais frequente dos 
cálculos computacionais. 

 
Assim, a ferramenta proposta neste trabalho visa facilitar o acesso as 

informações relacionadas ao consumo de energia elétrica, estratificando este 
consumo, possibilitando a identificação de possíveis desvios e pontos de desperdício. 
 

Devido à íntima relação com o objeto de estudo deste trabalho será descrito de 
forma sucinta o subitem Estudos Energéticos Sistemas Elétricos. 

 
O Estudo Energético é a etapa na qual é feito o levantamento e a análise dos 

sistemas e cargas instaladas, para tanto são utilizados diagramas, características e 
realizado o estudo de perdas. Tratando-se dos sistemas elétricos, com base nos 
ensinamentos de Luiz Augusto Horta Nogueira, 2001, são descritas a seguir as etapas 
necessárias para a realização da auditoria iniciando pelo:  

 
 Levantamento da carga elétrica instalada; Análise das condições de 

suprimento, na qual deve ser verificada a qualidade do suprimento, 
harmônicos, fator de potência e o sistema de transformação;  

 Estudo do Sistema de Distribuição de energia observando desequilíbrios de 
corrente, variações de tensão, estado de conexões elétricas;  

 Estudo do Sistema de Iluminação através de luminometria, análise de 
sistemas de iluminação e condições de manutenção; 

 Estudo de Motores Elétricos e outros Usos Finais por meio de estudo dos 
níveis de carregamento e desempenho, bem como, condições de 
manutenção dos mesmos. 
 

Para que a auditoria seja bem sucedida, o auditor precisa conhecer a empresa 
e suas necessidades, ter também o acesso a alguns dados da empresa, a exemplo 
de faturas de energia e água ao longo de um ano; plantas e esquemas das instalações 
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atualizados; características elétricas dos equipamentos etc. A coleta de informações 
em campo e entrevistas com responsáveis pela empresa se faz necessário, bem 
como, a utilização de uma vasta gama de instrumentos, dentre os quais podem ser 
citados os termômetros digitais, tacômetros, luxímetros e medidores de velocidade do ar 
e de líquidos. A observação dos comportamentos dos funcionários também se faz 
necessário, pois, pode revelar muito quanto à possível desperdício. 

 
No Brasil há um grande número de empresas de serviços energéticos ou 

Energy Service Companies (ECO’s), que deram origem a Associação Brasileira das 
Empresas de Serviços de Conservação de Energia (ABESCO). Essas empresas são 
consideradas consultoras especializadas na promoção da racionalidade energética. 

 
Uma vez concluída a auditoria, na elaboração do relatório, o mesmo deve constar 

de uma síntese na qual sejam elencadas as ações com suas devidas prioridades. Deve-
se iniciar sempre pelos processos de menor eficiência com baixo investimento e retorno 
quase que imediatos, seguindo para os que necessitam de maiores mudanças de 
processos, investimentos elevados em sistemas ou instrumentos. 
 

“A razoável complexidade de algumas auditorias energéticas tem 
sugerido o desenvolvimento de técnicas utilizando inteligência artificial, 
em um pré diagnostico, para orientar e priorizar as ações de 
conservação de energia. (HORTA, cap.3, p.109). GRIFO NOSSO 

 
Observa-se que, os procedimentos de auditoria energética, buscam levar o 

consumidor a utilizar a energia de forma racional, desenvolvendo planos que visam a 
eficiência energética que é definida por (Capelli apud BARROS, BORELLI e GEDRA 
2010, p.12) como sendo:  
 
 “a metodologia de trabalho que visa otimizar a utilização a utilização de 
 energia elétrica por meio de orientações, direcionamentos, ações e controle 
 dos recursos humanos, materiais e econômicos, reduzindo os índices 
 globais e específicos da qualidade de energia necessária para a obtenção 
 dos mesmos resultados ou produtos”. 
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3.2.2. A GESTÃO DA ENERGIA E A ISO 50001:2011. 

Inegável que o fornecimento de energia tem sido um assunto constantemente 
debatido e motivo de inquietação entre os países, haja vista uma necessidade cada vez 
maior de administrar bem tal recurso em todas as suas fases, indo da geração, 
transporte ou transmissão, distribuição até o seu consumo. Assim, a sobrevivência das 
organizações e a economia global dependem da forma e importância como irão gerir 
esse tema. 

 
Neste âmbito, para melhor ilustrar, PINTO (2014) traz o seguinte entendimento 

sobre o que seja gestão de energia: 
 

“A gestão da energia pode ser entendida como o conjunto de procedimentos 
administrativos que permite à organização controlar o uso e consumo da 
energia de forma sistemática e desta forma melhorar o desempenho nos 
processos energéticos, envolvendo o transporte, armazenamento e 
conversão de vetores energéticos” (PINTO, 2014).   

O mesmo autor relata a importância dos benefícios provenientes da gestão de 
energia numa organização, a saber: 
 

“Através de uma boa gestão, a organização pode se assegurar que tem o 
conhecimento de como a energia é usada e pode criar um sistema que 
continuamente detecte e implemente medidas que objetivem reduzir o 
consumo e o custo com energia. Sistemas de gestão de energia, portanto, se 
mostram eficazes quando as organizações querem melhorar o desempenho 
energético (DE) para reduzir, além dos custos com energia, os seus efeitos 
climáticos” (PINTO, 2014).  
 

A utilização de normas para gerir energia proporciona possibilidades de ordenar 
as ações num sistema de gestão, tornando a eficiência energética mais íntegra aos 
sistemas de gerenciamento previamente existentes o que desencadeia um avanço 
continuado. 

 
Neste aspecto, destaca-se no âmbito energético o sistema de gestão de energia 

ISO 50001, uma vez que tal tema despertou a atenção dos membros da ISO: 
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“A ISO identificou a gestão da energia como uma das cinco principais áreas 
que requeriam o desenvolvimento e a promoção de normas internacionais. 
Muitos países perceberam esta necessidade e iniciativas foram tomadas na 
China, Irlanda, Coréia do Sul, Estados Unidos e na União Europeia com a 
sua EN 16001. E claramente, o principal usuário destas normas seria o setor 
industrial. Os benefícios esperados destas futuras normas são vários, 
incluindo principalmente, no longo prazo, um aumento de mais de 20% na 
eficiência energética das instalações industriais”. (PIÑERO, 2011)  

Segundo a International Organization Standardization (ISO), em 09 de junho de 
2011, foi publicada a norma ISO 50001, tendo o seu lançamento oficializado em 
15/06/2011, em Genebra, na Suíça. Tal norma fornece às empresas as estratégias de 
gestão que majoram a eficiência energética e, portanto, diminuem custos e melhoram 
a utilização de energia. Essa norma estrutura as empresas com uma base para a 
integração do desempenho de energia em suas práticas de gerenciamento. 

 
Simultaneamente, foi publicada no Brasil a ABNT NBR ISO 50001, no mesmo 

dia do lançamento internacional da ISO 50001 e assim afirma Álvaro Braga Alves 
Pinto, 2014: 

“Como secretária do PC-242, o Brasil teve um papel importante na construção 
do documento. Além de ter a ABNT compondo a mesa de coordenação das 
reuniões plenárias internacionais, a delegação brasileira esteve em todas as 
reuniões, com ativa participação nos debates e significativas contribuições”. 
(PINTO, 2014)  

A ISO 50001 traz alguns objetivos para a gestão de energia, tais como: auxiliar 
organizações a utilizar melhor seus recursos de consumo de energia a desenvolver uma 
comunicação prática e transparente na gestão de recursos energéticos; a promoção das 
melhores práticas de gestão e o fortalecimento de condutas positivas nesse processo; 
auxílio de instalações, avaliações e prioridade para implementar novas tecnologias 
eficientes de energia; a capacitar estruturalmente a empresa para que promova a 
eficiência energética através dos seus fornecedores, assim como por meio da gestão de 
energia promover projetos para redução da emissão de gases de efeito estufa, a 
integração holística com sistema de gestão ambiental, saúde, segurança, etc.; a melhorar 
a reputação da empresa fazendo com que todos os envolvidos se comprometam a 
reduzirem o consumo de energia; a demonstrar a capacidade de diminuição de impactos 
ambientais de modo a diferenciar a empresa das demais e oportunizar o acesso a novas 
oportunidades de negócio.  
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A melhoria do desenvolvimento energético favorece o crescimento no âmbito 
econômico e ambiental, uma vez que o propósito na norma é proporcionar tal melhora 
e tem por objetivo reduzir os impactos ambientais e custos com energia. 

 
Desta maneira, infere-se dos ensinamentos a seguir: 

 
“A Norma tem como base a estrutura de melhoria contínua do ciclo do PDCA 
(Plan, Do, Check, Action) cuja tradução literal é Planejar, Fazer, Verificar, 
Agir. Como na tradução pode-se adotar sinônimos, para se manter a mesma sigla (PDCA) é comum se usar os termos “Desenvolver” na tradução de “Do” 
e “Checar” ou “Conferir” para “Check”, mas outros termos também são 
encontrados” (PINTO, 2014). 

 
Com a figura 7 se explana como esse método se aplica no desenrolar de um 

Sistema de Gestão de Energia: 
 

Figura 7 - Modelo do Sistema de Gestão da Energia para a Norma 

 
Fonte: Norma ABNT NBR ISO 50001:2011  

Um sistema de gestão da energia (SGE) pode ser entendido como um conjunto 
de fatores que se relacionam visando criar uma política e objetivos energéticos, bem 
como os processos e procedimentos para atingir tais fins. Para melhor esclarecer, a 
figura a seguir especifica requisitos e estabelece detalhes do SGE em uma 
organização.  
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Entre os requisitos estabelecidos pelo sistema de gestão da energia (SGE) 
cabe frisar a verificação como elemento de interesse ao tema abordado por este 
trabalho e, tal item a norma assim define: 
 

E.6.1) Verificação - Monitoração, medição e análise: “A organização deve 
garantir que as características-chave de suas operações que determinam o 
desempenho energético sejam monitoradas, medidas e analisadas em 
intervalos planejados. (ISO, 2011) 
 

Na sequência apresenta-se a figura 8 que trata detalhadamente sobre o 
processo de planejamento energético no âmbito de uma organização. 
 

Figura 8 -Diagrama conceitual de processo de planejamento energético 

 
Fonte: Norma ABNT NBR ISO 50001 

 
Observe-se que, a certificação da norma tem relação com a realização de todos 

esses requisitos. Já o certificado pode ser uma confirmação de que a empresa é 
cumpridora das suas obrigações no tocante à energia. 

 
No tocante ao desenvolvimento da revisão energética, Álvaro Braga Alves Pinto 

traz o seguinte ensinamento, a saber: 
 

“Para desenvolver a revisão energética a organização deve analisar o uso da 
energia baseado em medições e outras informações e identificar as áreas de 
significante uso e consumo de energia. Posteriormente, identificar e priorizar 
oportunidades para melhoria no DE incluindo, onde aplicável, o uso de fontes 
de energia alternativas ou renováveis” (PINTO, 2014). 
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Da citada Norma também se extrai entre seus requisitos os Indicadores de 
Desempenho Energético (IDE’s) definidos nesse mesmo regramento como valor ou 
medida quantitativa de desempenho energético conforme definido pela organização. 
Tais indicadores precisam ser adequados para acompanhamento e medição do 
desempenho energético, devendo haver revisão e comparação com a linha de base 
regularmente. 
 

Para Álvaro Braga Alves Pinto: 
 

“Os indicadores são a chave do processo de gestão da energia. A 
organização deve escolher, dentre os identificados, aqueles que efetivamente 
apontem a evolução do DE. Esta identificação e escolha são determinantes 
para o sucesso da gestão energética” (PINTO, 2014).  

A eficiência energética deve ser observada como o objetivo de que se alcance 
a sustentabilidade, por atender aos aspectos econômicos, ambientais e sociais, pois, 
visa a contenção de energia para que se reduzam custos e a exploração dos recursos 
naturais.  

 
Quanto à eficiência energética, Álvaro Braga Alves Pinto afirma os benefícios 

do uso de energias renováveis no campo as sustentabilidade energética: 
 

“A forma mais benéfica de se usar energia é com eficiência, e a EE junto com 
as energias renováveis complementam a missão da sustentabilidade 
energética. No entanto, embora as energias renováveis permitam baixo 
impacto ambiental na sua geração, a EE por sua vez permite a redução da 
geração, evitando todos os seus efeitos negativos, ainda que oriundos de 
energia renováveis” (PINTO, 2014).  

A norma ISO 50001 deve ser apresentada ao mundo empresarial e os seus 
administradores como um elemento que pode aumentar o lucro e aperfeiçoar a 
competitividade da organização, não se tratando de um empecilho capaz de trazer 
novos custos. 
 

A figura 9 traz um gráfico da redução contínua de custo numa organização com 
a implantação do Sistema de Gestão de Energia: 
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Figura 9 - Redução contínua do custo com um SGE 

 
Fonte: PINTO, 2014 

 
Depreende-se da figura 9 que o Sistema de Gestão de Energia ocasiona um 

decréscimo gradual e constante dos custos com energia, inicialmente com medidas 
simples de eficiência energética e, sequencialmente, por meio dos investimentos em 
equipamentos. Segundo Álvaro Braga Alves Pinto (2014), envolvem atividades 
comportamentais como treinamento, conscientização, comunicação etc. Por fim surgem as 
medidas com maiores despesas, como exemplo aquelas que envolvem intervenções 
diretas na planta da empresa.  
 

Deste modo, aplicar uma norma de eficiência de energia numa empresa é uma 
empreitada que carece de persistência e critérios bem definidos, para que não seja 
superada por outros projetos que tenha referência com a atividade fim da organização 
e aqueles que possibilitem retorno mais rápido.  

 
Note-se que há várias barreiras que geram obstáculos à implantação de programas 

ou simples atos de eficiência energética. Citam-se as seguintes barreiras apontadas como 
as principais: ausência de informações, riscos tecnológicos, ausência de pessoal 
qualificado, altos custos iniciais, ausência de linhas de financiamento, falta de prioridade 
para a energia, considerada custo fixo em empresas voltadas a outras atividades, falta de 
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credibilidade da consultoria energética, em termos de qualidade, acompanhamento dos 
resultados, levantamento de benefício-custo e de confidencialidade no tratamento das 
informações obtidas e a visão econômico-financeira de curto prazo, principalmente em 
culturas inflacionárias ou com altas taxas de juros. 
 

A Norma ISO 50001 poderá ser utilizada em qualquer tipo de organização, 
sendo que seu maior potencial de aplicabilidade por ser observado quando aplicada 
na indústria, onde são mais evidentes os benefícios. 
 

Restam claros os benefícios trazidos pela economia de energia, pois pode adiar 
algumas necessidades como: a construção de novas matrizes para geração, 
transmissão ou transporte e distribuição de energia. Isso permite a alocação de 
recursos para áreas mais necessitas e o desenvolvimento de práticas de preservação 
ambiental. 

 
O documento ISO Survey serve como base para a publicação da lista oficial 

com a relação dos certificados expedidos anualmente pela ISO 50001. Na tabela 
apresentada na figura 10 a seguir apresenta-se uma lista não oficial que é divulgada 
por profissionais voluntários com atualização somente até o ano de 2014. 

 
Figura 10 - Lista de países com Certificação na norma ISO 50001 

 
Fonte: PEGLAU, R. 2014 
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A justificativa mais plausível para demonstrar o baixo número de certificações 
no Brasil pode ser explicada pelas palavras de Álvaro Braga Alves Pinto, 2014.  
 

“a falta de experiência com de normas de gestão de energia, a pouca 
importância dada à EE (denotada na baixa intensidade das ações dos 
programas governamentais), a pouca dependência de importação de energia, 
a predominância de renováveis na matriz energética do país e a ausência de 
incentivos”. (PINTO, 2014) 
 

3.3. USINA HIDRELÉTRICA 

De forma sucinta, serão explanados os principais aspectos construtivos de uma 
usina hidrelétrica, uma vez que esta será a planta industrial adotada aqui como objeto 
de estudo. 

 
Entenda por planta industrial, os serviços auxiliares de uma usina hidrelétrica, 

localizada na cidade de Paulo Afonso, utilizada devido ao fato de ser sido submetida 
a um amplo processo de automação e devido às características de cargas se 
assemelharem com uma indústria convencional. 

 

3.3.1. ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

Uma Usina hidrelétrica é composta basicamente pelos seguintes elementos: 
 
- Condutos de adução da água, responsáveis pela condução da água até a 

turbina; 
- Casa de máquinas, onde estão localizadas as unidades geradoras, as turbinas 

e a maioria dos equipamentos auxiliares; 
- Canal de restituição que tem a função de restituir a água ao leito natural do rio; 
 
Frisa-se que, essa constituição estrutural pode sofrer variações quanto aos 

aspectos construtivos a depender de vários fatores que não são pertinentes ao 
trabalho aqui apresentado. 
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Figura 11 - Complexo Hidroelétrico de Paulo Afonso 

 
Fonte: (CHESF, 2017) 

 
Figura 12 - Perfil esquemático de usina hidrelétrica 

 
Fonte:Atlas parte II, cap.3- ANEEL 

 
O objeto de estudo deste trabalho está localizado na casa de força, ou comumente 

chamado de “Casa de Máquinas”. Como o próprio nome já esclarece é nesse ambiente 
que se encontram os geradores com todos os seus componentes elétricos, mecânicos e 
a turbina. No mesmo recinto são encontrados os sistemas auxiliares. 
 

Os sistemas auxiliares elétricos de uma usina hidrelétrica são responsáveis pelo 
fornecimento de tensão de alimentação de todos os sistemas periféricos ao gerador. 
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Figura 13 - Casa de força de Usina Hidrelétrica 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 
Cita-se os ensinamentos de Magela (2015, p.42) que descreve a importância 

dos sistemas auxiliares em corrente alternada, a saber:  
 

“As unidades geradoras (turbinas e geradores), os transformadores 
elevadores, os equipamentos hidromecânicos (comportas), os equipamentos 
de movimentação de cargas (pontes rolantes, pórticos, elevadores), os 
sistemas auxiliares mecânicos (drenagem, esvaziamento, ar comprimido, 
esgoto sanitário, água de serviço, resfriamento, proteção contra incêndio, 
ventilação, ar condicionado etc.) e a subestação operam com motores e 
outras cargas, tendo como fonte o sistema de corrente alternada em baixa 
tensão trifásico, com a tensão de alimentação nominal mais utilizada no valor 
de 380V ou 460V.”  

As fontes de suprimento de corrente alternada para os serviços auxiliares 
podem ser realizadas através de derivações em unidades geradoras, através de 
transformadores que reduzem a tensão ao valor de utilização. Outra forma possível é 
a utilização de linhas de transmissão conectada a usina através de transformadores 
de serviços auxiliares instalados em subestações da própria usina. 

 
Há ainda a possibilidade de utilizar a rede de distribuição local ou gerador diesel 

de emergência na falta das demais fontes. 
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Prioritariamente o suprimento é proveniente dos geradores, podendo na 
maioria das plantas automatizadas contar com mais de uma fonte, para garantir maior 
confiabilidade e flexibilidade na operação.  

 
Neste sentido, Magela (2015, p.431) define que: 

 
“O projeto de sistema de corrente alternada, [...], leva em consideração o número 
de fontes de suprimento, [...], o arranjo definido no diagrama unifilar da 
distribuição das cargas, o nível de automação para transferência automática das 
fontes e as redundâncias dos circuitos de alimentação de cargas”.  
 

No tocante as centrais hidrelétricas de grande porte, e a depender da distância 
compreendida entre a fonte de suprimento e o ponto de distribuição da tensão as cargas, 
deve-se avaliar a utilização de distribuição em média tensão (13.8KV) com a utilização 
de transformadores abaixadores mais próximos aos centros de cargas. 
 

Desta forma as quedas de tensão são minimizadas e a seção dos condutores 
serão reduzidos, podendo haver redução nos custos com os condutores dos 
alimentadores. 
 

Os sistemas de iluminação e tomadas, equipamentos de telecomunicação entre 
outros, também fazem parte dos sistemas auxiliares. O que difere esses sistemas dos 
demais, já citados, é o nível de tensão que neste caso é de 127V e 220V. 

 
Além dos sistemas de alimentação em corrente alternada, a usina hidrelétrica 

dispõe de um sistema de alimentação em corrente continua, composto por 
retificadores e bancos de baterias que tem como finalidade alimentar circuitos de 
controle, proteção, de iluminação de emergência entre outros. Nesse sistema a tensão 
de alimentação é de 125Vcc ou 250Vcc. 

 
Os retificadores dos bancos de baterias são alimentados pelo sistema de 

corrente alternada em 460V. Tem a finalidade de fornecer em sua saída a tensão 
necessária para suprir as cargas em corrente continua e manter as baterias 
carregadas e aptas para atender essas cargas caso de falta no fornecimento em 
corrente alternada. 
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Diante do exposto neste capitulo, fica clara a semelhança entre os sistemas 

auxiliares de uma usina hidrelétrica e uma planta industrial convencional. 
 

3.4. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

O homem ao longo do tempo percebeu que desenvolver métodos para 
solucionar problemas era além de cômodo uma forma de alcançar o sucesso. 
 

No passado não era possível realizar uma produção com grandes estoques ou 
excedentes, em razão da falta de ferramentas que permitisse uma produção em larga 
escala. Naquela época era produzido e vendido apenas o necessário, impossibilitando 
um comercio muito amplo.  
 

“A Revolução Industrial estabeleceu um marco transitório de uma sociedade, 
predominantemente, agrícola e organizada na produção de bens de consumo 
de forma artesanal, para uma sociedade, industrialmente, mais produtiva, 
voltada ao consumo e organizada dentro de um novo modelo econômico de 
sucesso financeiro, associados às novas técnicas contábeis e ao mercado de 
capitais. Uma sociedade comprometida com os avanços tecnológicos, 
pautados no aumento de qualidade de vida e o surgimento de novas frentes de 
trabalho juntamente com as diferenças sociais cada vez mais acentuadas”. 
(MIRANDA; RIBEIRO, 2012 apud SILVEIRA; SANTOS, 2009. p.4)  

A automação, por seu turno, necessitou do desenvolvimento de tecnologias, 
tais como a cibernética, a eletrônica e a física para se tornar realidade. Baseia-se no 
princípio de retroalimentação ou comumente chamado feedback. Para Moraes e 
Castrucci depreende-se a seguinte definição: 
 

“A automação implica de sistemas interligados e assistidos por redes de 
comunicação, compreendendo sistemas supervisórios e interfaces homem-
máquina que possam auxiliar os operadores no exercício de supervisão dos 
problemas que porventura venham a ocorrer.” (MORAES; CASTRUCCI, 
2001, p.16)  

A automação trouxe consigo várias consequências para a vida do homem. Os 
avanços tecnológicos podem ser vistos em todas as áreas da sociedade, seja na rapidez 
da produção de uma indústria, seja na saúde e na busca através de estudos científicos 
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da melhora na qualidade de vida das pessoas. Em contrapartida, esses avanços 
tecnológicos desencadearam o desemprego e a disparidade social crescente.  

3.4.1. CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS 

Com o advento do Controlador Lógico Programável (CLP) foi possível a 
redução de custos em diversos seguimentos, desde os custos referentes a materiais 
como a mão de obra. Moraes e Castrucci (2001, p.17) destacam que “[...] talvez, a 
razão principal da aceitação dos CLP’s tenha sido a linguagem de programação 
baseada em diagrama Ladder (lógica de relés) e símbolos elétricos consagrados”. 

 
A linguagem ladder surgiu antes mesmo da criação dos CLP’s e servia para 

documentar gabinetes de relés. Os CLP’s tiveram que evoluir e conquistaram espaço 
também no tratamento de variáveis analógicas e malhas de controle, mas o ladder 
permaneceu. Credita-se a sobrevivência dos CLP’s ao conservadorismo que o rodeia 
e ao fato de ter comprovado sua aptidão na realização das tarefas mais árduas deste 
o início. Por sua vez, houve uma compreensão por parte dos fabricantes da 
importância dos softwares, os quais passaram a produzir sistema Supervisory 
Controland Data Aquisition (SCADA), sistemas em lotes (BATCH) e outros pacotes 
mais especializados. 
 

No mesmo sentido prosseguem os ensinamentos de Moraes e Castrucci (2001, 
p.16) afirmando que os controladores lógico programáveis CLP’s são de fundamental 
importância neste contexto, pois, “[...] tornaram a automação industrial propriamente 
dita uma realidade onipresente”. Ainda segundo os autores em apreço “[...] o CLP é 
um dispositivo digital que controla máquinas e processos. Utiliza uma memória 
programável para armazenar instrução e executar funções especificas [...]”. 
 

A evolução dos CLP’s continua com o surgimento dos sistemas híbridos que 
trouxeram consigo algumas melhorias tais como: arquitetura cliente – servidor; troca de 
cartões de entrada e saída a quente, ou seja, sem a necessidade de desenergização; a 
possibilidade de programar algoritmos de controle usando as linguagens International 
Electrotechnical Commission 61131-3 (IEC 61131-3) diretamente das estações de 
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supervisão. A IEC 61131-3 é a parte da norma que trata da padronização internacional 
de linguagens, estrutura de software e execução de programas em CLPs. 

 
Destacam-se as principais características do CLP, como sendo: linguagens de 

programação de alto nível; simplificação nos quadros e painéis elétricos; 
confiabilidade operacional; funções avançadas e a comunicação em rede. 
 

Figura 14 - Unidade Terminal Remota - Série Hadron 

 
Fonte: ALTUS, 2017 

 
A figura 14 representa um modelo de CLP utilizado com larga aplicação no 

segmento de energia elétrica, realizando supervisão e controle de sistemas de 
geração, transmissão e distribuição. 

 
A arquitetura de um CLP é composta basicamente por: uma fonte de alimentação; 

unidade central de processamento (UCP), memórias dos tipos fixo e volátil; dispositivos 
de entrada e saída e terminais de programação, ou seja, um CLP consiste em duas 
seções: a UCP ou também conhecida como CPU (central processingunit) e a interface 
de entradas e saídas. A CPU controla toda a atividade do CLP que é subdividida em 
processador e sistema de memórias. O sistema de entradas e saídas são conectados 
fisicamente aos instrumentos de campo e proporcionam uma interface entre a CPU e o 
meio externo. 

 
No que diz respeito ao funcionamento, a CPU lê as entrada se executa o programa 

aplicativo do usuário que tinha sido armazenado em sua memória e posteriormente 
atualiza as saídas e as memórias de dados conforme ilustra a figura 15. 
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Figura 15 - Ciclo de processamento 

 
Fonte: SOUZA, 2017 

 
Salienta-se que, na fase de implementação do software aplicativo é necessária 

utilização de um terminal de programação, que nada mais é que um computador ou 
um dispositivo portátil que permite a realização do autodiagnostico, alterações online, 
programação de instruções, monitoração entre outras tarefas, ou seja, neste momento 
o CLP encontra-se em modo programação (MODO.PROG). Já o modo de varredura, 
onde ocorre a atualização das entradas, o processamento das instruções do programa 
e a atualização das saídas são realizados através do ciclo de execução (Scan) em 
operação normal (MODO-RUN). 
 

Não é fácil conectar todos os dispositivos de campo na interface de E/S do CLP 
devido a diversos fatores, fazendo-se necessário a utilização de unidades remotas, 
que comunicam-se com o CLP por meio de cabos, estabelecendo uma rede de 
remotas do tipo Mestre escravo. 
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Figura 16 - Transferências de dados de E/S discretas, no ciclo de processamento do CLP com 
"Estações Remotas” 

 
Fonte: MORAS; CASTRUCCI, 2001, p.39  

Anteriormente já citada, a linguagem em diagrama Ladder é amplamente 
utilizada em PLC na automação, devido à facilidade de entendimento dentre outros 
fatores. O autor Marco Antônio Ribeiro (2001, p.83) assim define: 
 

“Diagrama ladder é uma representação ordenada em forma de escada de 
componentes e conexões de um circuito elétrico. O diagrama ladder é 
também chamado de diagrama elementar ou diagrama de linha. O termo 
ladder (escada) se aplica porque ele parece com uma escada, contendo 
degraus. É o diagrama básico associado com o controle lógico programado”. 

3.4.2. PIRÂMIDE DA AUTOMAÇÃO 

Para que a automação torne-se possível é imprescindível uma estruturação e 
definição de qual nível de necessidade a planta industrial deve ser submetida. Os autores 
Moraes e Castrucci (2001) destacam que são possíveis cinco diferentes níveis: 
 
 Nível 1: é considerado o chão de fábrica ou nível das máquinas, pois está ligado 

diretamente aos dispositivos de campo. 
 Nível 2: é caracterizado pelo existência de algum tipo de supervisão e interface 

homem-máquina; 
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 Nível 3: é caracterizado pela existência de banco de dados com informações 

pertinentes ao processo produtivo da planta e sua possibilidade de controle; 
 Nível 4: é responsável pela programação e planejamento da planta. Nesse 

plano é que pode ser encontrado o termo Gerenciamento da Planta; 
 Nível 5: encontra-se o grau de administração dos recursos da empresa. Nesse 

nível de automação são utilizados softwares para gestão de vendas e auxílio 
na tomada de decisões para o gerenciamento de todo o sistema. 

 
A figura 17 apresenta os diferentes níveis de controle de automação industrial, 

desde os equipamentos e dispositivos em campo até o gerenciamento corporativo da 
empresa, construindo assim a chamada pirâmide de automação industrial. 
 

Figura 17 - Pirâmide de automação industrial 

 
Fonte: SANTOS, 2017 

 
Assim, cabe salientar que a planta industrial objeto de estudo deste projeto 

encontra-se no nível três (3). Este nível destina-se a supervisão dos processos 
executados por uma determinada célula de trabalho em uma planta. Na maioria dos 
casos também obtém suporte de um banco de dados com todas as informações 
relativas ao processo. 

 
A utilização do CLP traz como seus aliados dois fatores muito importantes para 

o mundo atual: economia (recursos materiais e mão de obra) e facilidade (modificação 
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de controles realizada através de softwares). 

 
A importância dos avanços tecnológicos ocorridos ao longo do tempo em 

detrimento da automação é ressaltada por Moraes e Castrucci: 
 

“O aprimoramento da tecnologia empregada nos computadores e na 
comunicação influenciou profundamente o modo como são organizados os 
sistemas computacionais e, portanto, os sistemas de automação.” (MORAES; 
CASTRUCCI, 2001, p.93)  

Dentre as razões para a utilização da automação industrial, a redução de custos 
de produção é sempre muito esperada. É nesse contexto que nos últimos tempos 
discursos cada vez mais frequentes associam a automação a conservação de energia 
em plantas industriais. 
 

Considerando que os custos referentes ao consumo de energia elétrica na 
indústria tornaram-se elevados, o investimento em novas tecnologias tem sido 
elevado, objetivando trazer a curto e longo prazo uma redução deste consumo e 
consequentemente no custo da produção.  

 
O investimento em opções tecnológicas é uma das várias medidas apontadas 

pelo PROCEL para redução do desperdício de energia através das alternativas de 
ação no uso final e na gerência pelo lado da demanda (GLD). 

 
No mesmo sentido, em consonância com os objetivos deste trabalho, vários 

autores lecionam o seguinte: 
 

“As decisões de investimento em alternativas e projetos de economia e uso 
eficiente da energia passam, necessariamente, por uma análise de 
viabilidade econômica. Tais questões podem se apresentar de duas formas: 
ou deseja-se decidir sobre a escolha entre duas alternativas mutuamente 
excludentes, ou deseja-se conhecer a economicidade de uma dada 
alternativa.” (BORTONI; SANTOS, 2001,cap.5, p.149) 
 É cogente destacar que, a automação advinda dos avanços tecnológicos no 

mundo moderno ocorre nos sistemas auxiliares da usina hidrelétrica de forma 
semelhante a qualquer outra planta industrial.  
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3.4.3. INSTRUMENTAÇÃO 

A Instrumentação Industrial é a ciência que estuda, desenvolve técnicas e 
aplicações para adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, 
registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais. 

 
Em um processo industrial, diversas variáveis são monitoradas e usadas para 

controlar outras ou a própria variável. Não obstante, em um mesmo processo 
industrial, outras variáveis diferentes podem ser utilizadas. 

 
O Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) define: 

 
“Sensor: Elemento dum sistema de medição que é diretamente afetado por um 
fenômeno, corpo ou substância que contém a grandeza a ser medida.” 
“Transdutor de medição: Dispositivo, utilizado em medição, que fornece uma 
grandeza de saída, a qual tem uma relação especificada com uma grandeza 
de entrada”.  
“Instrumento de medição: Dispositivo utilizado para realizar medições, 
individualmente ou associado a um ou mais dispositivos suplementares”. (VIM, 
2012)  

A figura 18 retrata um CLP com as variedades de elementos de entradas e saídas, 
nas mais variadas formas de sensores e atuadores possíveis no campo. 
 

Figura 18 -Exemplo de entradas e saídas do CLP 

 
Fonte: BARBOZA, 2017 
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3.4.4. INSTRUMENTOS INTELIGENTES 

Diante do exposto no item anterior, observa-se a importância dos sensores para 
o funcionamento da automação industrial. Devido a essa importância os sensores vêm 
sendo objeto de constantes evoluções tecnológicas, principalmente na busca para 
solucionar ou minimizar problemas relacionados a erros de medição; disponibilidade 
e confiabilidade; atrasos de medição; distância do ponto de medição; ambiente de 
medição; interferência no processo e preço. 
 

Neste sentido, surgem os chamados instrumentos inteligentes que através da 
utilização de tecnologia digital apresentam um novo conceito de instrumento que 
aliado a sistemas digitais como microprocessadores ou microcontroladores são 
capazes de manipular computacionalmente as informações medidas e transmiti-las da 
melhor forma possível. 

 
De acordo com LATUFO; GARCIA (2009, apud BRIGNELL, 1996, p.11-15) os 

“instrumentos inteligentes são aqueles que modificam seu comportamento interno 
para aperfeiçoar sua habilidade para coletar dados do mundo físico e os comunicar 
de uma maneira correspondente ao sistema que os recebe”. 

 
Com o advento dos instrumentos inteligentes faz-se necessário o entendimento 

do conceito de microprocessador, uma vez que é a principal tecnologia por traz desta 
inovação. 

 
Marco Antônio Ribeiro (2001, p.136) afirma que: 

 
 “O prefixo micro significa que o processador é fabricado em um chip 
semicondutor, onde há um circuito eletrônico com larga escala de integração 
(LSI), ou seja, há milhões de componentes passivos e ativos eletrônicos 
dentro de um extrato semicondutor medindo alguns poucos centímetros”.  

Salienta-se que não existe um computador e sim uma unidade de processamento 
central integrados com circuitos de entrada/saída (I/O), memórias de vários tipos e os 
periféricos. Desde modo é formado um microprocessador controlador. 
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O microprocessador tem embutido em seu circuito a função de multiplexagem e 
isso possibilita que os sinais analógicos do processo sejam convertidos em digitais, que 
é convertido de volta em analógico para atuação dos elementos finais de controle. Deste 
modo, cada microprocessador pode controlar dezenas de malhas convencionais. 

 
Para Marco Antônio Ribeiro (2001, p.137):  

 
“O microprocessador revolucionou a instrumentação eletrônica. O uso de 
microprocessador em instrumentos aumentou drasticamente sua exatidão, 
expandiu suas capacidades, melhorou sua confiabilidade e forneceu uma 
ferramenta para desempenhar tarefas não imagináveis até então”.  

As mudanças tecnológicas transformaram os instrumentos microprocessado 
sem muito mais versáteis e com melhor desempenho em todos os seus aspectos, 
sendo atualmente capazes de fornecer procedimentos computacionais mais 
eficientes, podendo analisar a estatística dos resultados, os resultados linearizados e 
corrigidos e as funções programáveis. 

 
Desse modo, pode-se perceber que o advento dos microprocessadores mudou 

radicalmente a ideologia do projeto do instrumento. A multifuncionalidade foi estendida 
e expandida em programas flexíveis; o consumo de energia muito reduzido; a 
adaptação fácil a interfaces; padrão de bus para sistemas integrados; a facilidade de 
controle por causa da interface; operação e uso mais simples, economizando tempo; 
o tamanho miniaturizado e confiabilidade maior, por ter poucos componentes, e 
componentes mais confiáveis por causa do encapsulamento que o torna imune à 
umidade e temperatura, são as principais vantagens apresentadas por essa 
tecnologia segundo Marcos Antônio Ribeiro, 2001. 

 
As várias vantagens apresentadas anteriormente favorecem a majoradas 

aplicações possíveis para o instrumento microprocessado, sendo esta a melhor solução 
quando da necessidade de um instrumento versátil, multifuncional, de baixo custo, 
quando os sistema de medição necessitar de interface com sistemas digitais ou ainda 
quando houver a necessidade de transformações funcionais matemáticas, como 
linearização, conversão de resultados, compensação através de cálculos complexos.  
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Figura 19 - Exemplos de instrumentos microprocessados 

 
Fonte: PRESYS, 2017 

 
Prosseguindo, frisa-se que dada a continuidade aos instrumentos 

microprocessados, existe um controlador inteligente conhecido como single loop e também 
por single station. 
 

“O controlador single loop é o instrumento microprocessado com todas as 
vantagens relacionadas acima inerentes à sua natureza que pode ser usado 
para controlar uma única malha (daí o nome, single loop)” (RIBEIRO, 2001). 
 
 O controlador inteligente é uma solução de baixo custo quando da necessidade 

de controle de apenas uma malha. Apresentam algumas características que o tornam 
atrativo, dentre as quais se pode destacar o seu pequeno tamanho, as funções de 
controle realizadas através da variedade de funções matemáticas, a capacidade de 
programação temporal e sequenciamento de operações e em alguns modelos a 
possibilidade de auto sintonia. 
 

Figura 20 - Linha de controladores digitais single loop 

 
 

Fonte: PRESYS, 2017 
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Outro instrumento favorecido com o advento dos microprocessadores são os 
transmissores inteligentes ou comumente chamados de transmissores smart. 
Segundo Ribeiro (2001, p.146): 
 

“Para diferenciar o transmissor convencional daqueles em que são aplicadas 
correções no sinal do sensor primário, usando um microprocessador para 
manipular a informação que está incorporada na memória ou daqueles em 
que um microprocessador é usado em conjunto com um sensor secundário 
para derivar correções para o sinal do sensor primário, usa-se o termo smart 
(sabido)”.  

Nesses transmissores podem ser implementadas as funções de ajuste ou 
reajuste de zero e largura de falha, detalhes da localização e aplicação, bem como, 
rotinas de diagnóstico para dar aviso de mau funcionamento. 

 
Figura 21 - Transmissores Inteligentes Manométricos/Absoluto/Diferenciais -  SÉRIE SMART CONTROL 

 
Fonte: RUCKEN,2017  

3.4.5. MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS – MGE 

O medidor de grandezas elétricas (MGE) utilizado nos painéis do sistema 
auxiliar objeto deste trabalho é do modelo PM710 de fabricação da Schneider Electric, 
versão básica com mais uma porta RS 485 para comunicação Modbus. O medidor 
encontra-se instalado em todos os painéis com alimentação em 440VAC e 220VAC 
distribuídos ao longo da planta.  
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É possível monitorar diversas grandezas utilizando apenas um medidor, dentre 
as quais podemos mencionar as potências, corrente, tensão, fator de potência, 
consumo de energia elétrica, etc., desde que realizadas as devidas adequações nos 
painéis, tais como: a instalação dos transformadores de tensão (TP) e 
transformadores de corrente (TC) para medição. 

 
A possibilidade de comunicação em rede faz deste medidor uma ferramenta 

compacta e versátil para alimentadores ou cargas críticas. Os PowerLogic são unidades 
de monitoramento de potência para redes alta tensão (HV) e baixa tensão (LV). 

 
Tal unidade possui display grande, no qual é possível monitorar todas as três 

fases e neutro ao mesmo tempo. O visor anti-reflexo apresenta grandes caracteres de 
11 mm de altura e backlighting, elemento poderoso para uma fácil leitura, mesmo em 
condições de iluminação extremas e ângulos de visão dificultosos. 

 
O fabricante apresenta como principais características destacadas as que 

estão elencadas na sequência: 
 
 Requer apenas 50 mm atrás da superfície de montagem; 
 Grande iluminação retro iluminada com gráficos de barras integrados; 
 Uso intuitivo; 
 Potência e demanda de corrente, leitura THD e min / max na versão básica; 
 Classe de energia 1 conforme definido pela IEC 61036. 
 

O Power Logic Power Meter PM700 proporciona como benefício a possibilidade 
de reduzir custos de energia, melhorada qualidade deste recurso, além de aprimorar 
a continuidade do serviço para uma gestão otimizada da sua instalação elétrica e uma 
qualificada produtividade. 

 
Dentre as suas possíveis aplicações encontram-se a instrumentação de painel, 

a subfaturação e a alocação de custos, o monitoramento remoto de uma instalação 
elétrica e o monitoramento harmônico (THD). 
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Figura 22 - Exemplo de aplicações do MGE 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

3.4.6. REDES INDUSTRIAIS 

As redes industriais são um ponto alto da automação industrial, pois elas 
interligam os equipamentos e permitem o fluxo de dados entre os mesmos. São as 
responsáveis por interligar os níveis de automação desde o chão de fábrica até a 
gestão da empresa, sendo assim o seu nível de confiabilidade é fundamental para 
garantir a operação e gestão de uma planta automatizada. Neste contexto, Lugli e 
Santos esclarecem que: 
 

“As redes industriais são conhecidas como redes determinísticas, pois 
possuem tempos exatos para o trafego das informações (conhecidos como 
tempo de varredura).” (LUGLI; SANTOS, 2013, p.23)  

Existem três tipos de topologias de redes que são empregados na indústria e 
são expostos na figura abaixo: 
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Figura 23 -Topologia de rede industrial 

 
Fonte: VSVASCONCELOS, 2011 

 
- Barramento 
Nesta topologia o sistema fica vulnerável a uma quebra de um componente da 

rede, pois quando há defeito em um ponto, os seguintes perdem a comunicação. Por 
esta razão tal topologia é a menos empregada na indústria atualmente, dependendo 
da aplicação. 

 
Dentre vários exemplos de redes que seguem essa topologia os autores, 

Moraes e Castrucci exemplificam a ethernet como sendo a mais conhecida: 
 

“O IEEE 802.3, vulgarmente conhecido como Ethernet, é um exemplo de rede 
em barra com controle descentralizado que opera a 10 ou 100Mbps. 
Computadores em uma Ethernet podem solicitar transmissão quando 
quiserem, pois, se dois ou mais pedidos se confrontam, cada computador 
aguarda um intervalo de tempo aleatório e tenta retransmitir.” (MORAES; 
CASTRUCCI, 2001, p.100) 

 
- Estrela  
Na topologia estrela todos os nós estão ligados a um ponto central e caso haja 

um problema em um desses nós, a rede permanece funcionando normalmente, porém 
se o problema acontecer no ponto central da rede toda a rede estará comprometida.  
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- Anel 
Esta última topologia é talvez a mais utilizada na indústria devido a sua 

capacidade de redundância, pois ela consiste em um anel e quando há um problema 
em um ponto deste anel os demais elementos da rede são alcançados pelo outro lado, 
criando assim uma redundância no tráfego de dados. Para sistemas onde a perda da 
rede pode criar uma situação de risco ou até prejuízo financeiro é utilizado um duplo 
anel para assegurar a confiabilidade da rede.  
 

Figura 24 - Topologia de rede industrial em anel Ethernet 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 
A figura 24 traz outra visão de topologia da rede industrial duplo anel utilizada 

na planta industrial apresentada neste trabalho. 

3.4.7.  SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL DISTRIBUIDO (SDCD) 

 O advento do microprocessador tornou possível o surgimento do sistema de 
controle digital distribuído (SDCD), como o próprio nome diz, consiste de vários 
módulos, todos ligados juntos por meio de um barramento de dados ouhighway. Neste 
sistema cada módulo pode operar de forma independente, sendo responsável por 
funções distintas, a exemplo o módulo de controle de malhas, que lineariza sinais não 
lineares e gera alarmes quanto do limite estabelecido para a medição ou outro módulo 
responsável por gerar telas importantes para a operação da planta. Deste modo, uma 
falha de componente pode resultar na perda de apenas uma função do módulo. 
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Marco Antônio Ribeiro (2001, p.170) ratifica esta informação ao definir: “A 

filosofia do sistema de controle digital distribuído é a de dividir os equipamentos em 
vários módulos funcionalmente distintos: processo, controle, operação, 
gerenciamento e comunicação”. 

 
O termo sistema distribuído é literalmente possível, uma vez que o sistema 

pode ser distribuído geográfica e fisicamente na planta, ou seja, é possível 
descentralizar a operação das grandes salas de comando, utilizando pequenas 
estações de controle interligadas juntas e os dados de processo de cada uma podem 
ser enviados, via barramento de dados, para um centro principal de operações para 
toda a planta. 
 

A interação ou interface com o processo é realizado através de equipamentos, 
que possuem como características a padronização, a flexibilidade e altíssima 
densidade dos sinais manipulados simultaneamente. Concebido para manipular 
diretamente os sinais provenientes do processo, a exemplo os sinais analógicos de 
corrente (4 a 20mA), RTD, termopares, inclusive com habilidade de gerar sinais de 
saída. Já a interface com o controle segundo RIBEIRO (2001, p.172) pode ser 
realizada de duas maneiras:  
 

“1.malhas críticas são controladas convencionalmente por meios analógicos, 
incorporando estações de controle e painéis clássicos. 
2.malhas que envolvem computação matemática, intertravamento, lógica e 
sequencial são controladas por controladores a microprocessadores [...]”. 
 

 Segundo cita Ribeiro (2001), a principal desvantagem do SDCD é o alto custo, 
uma vez que é um sistema imenso, pouco flexível, pesado, sendo sua aplicação 
justificável apenas para grandes complexos industriais com grande suporte financeiro. 
Outras desvantagens são elencadas ainda pelo autor, a exemplo de problemas com 
falta de padronização de linguagem, de protocolos de comunicação e do sistema de 
interligação. 
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Dentre as vantagens, o número de informação, bem como, a possibilidade de 
tratamento destas informações, maior facilidade de automatização de tarefas e 
rotinas, maior precisão da informação e maior flexibilidade entre outras. 

3.4.8. SISTEMA SUPERVISÓRIOS E INTERFACES HOME-MÁQUINA (IHM) 

Devido à complexidade de alguns sistemas automatizados, a atividade de 
analisar o funcionamento da planta apenas através do programa do CLP torna-se 
impossível. Desta dificuldade surge a necessidade de uma interface que seja amigável, 
eficiente e capaz de permitir a supervisão e controle de vários pontos da planta em 
questão. Esta interface é chamada de Sistema Supervisório ou Interface Homem-
Máquina (IHM). 

 
A figura 25 apresenta um exemplo real de sistema supervisório da sala de 

comando de Sala de Comando de Usinas Hidrelétricas, composto por quatro estações 
de operação que apresentam suas informações em uma tela de vídeo comum. 
 

Figura 25 - Sala de comando 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

 
A IHM converte as informações do CLP em sinais gráficos de fácil entendimento 

por aproximar a parte virtual à realidade do operador do equipamento. O CLP, por sua 
vez, através da programação lógica existente no seu interior e dos comandos dos 
operadores, faz o controle da planta. As informações são enviadas para a IHM através 
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de tags. Cada equipamento animado num supervisório está alocado a uma TAG (as 
tags são variáveis numéricas ou alfanuméricas envolvidas na aplicação), elas podem 
estar ligadas a entradas e saídas do CLP ou a memórias internas na lógica do mesmo, 
outros tipos de TAGs também podem ser citados. 
 

Neste sentido, pode-se citar o tag do tipo Device, quando a informação se 
origina no CLP, do tipo DDE quando os dados tem origem em um servidor ou do tipo 
Memory quando encontra-se no próprio sistema supervisório.  
 

O sistema supervisório opera basicamente em dois modos, sendo, o de 
Desenvolvimento utilizado para a criação de telas este como o próprio nome diz é utilizado 
pela equipe de desenvolvimento (manutenção e engenharia) para a criação e animação de 
objetos que representam equipamentos. O outro é o modo Run Time que é o modo de 
operação onde as telas criadas anteriormente rodam em tempo real apresentando a equipe 
de operação a situação atual da planta neste modo não é possível modificar ou visualizar 
a lógica da aplicação ficando restrito o uso no nível operacional.  
 

“Os sistemas supervisórios permitem que sejam monitoradas e rastreadas 
informações de um processo produtivo ou instalação física. Tais informações 
são coletadas através de equipamentos de aquisição de dados e, em 
seguida, manipulados, analisados, armazenados e, posteriormente, 
apresentados ao usuário. Estes sistemas também são chamados de 
Supervisory Controland Data Aquisition (SCADA)” (ALTUS, 2009).  

O sistema supervisório, de forma simplificada, pode ser resumido em: sensores 
e atuadores, rede de comunicação, estações remotas (aquisição e controle) e de 
monitoramento central (sistema computacional SCADA). 

 
O software utilizado para o desenvolvimento e operação da planta industrial 

apresentado neste trabalho é o Elipse E3. 
 
Moraes e Castrucci (2001) recomendam que sejam consideradas nove etapas 

durante o planejamento de um sistema supervisório.  
 
A etapa inicial diz respeito ao entendimento do processo. Nesta etapa, faz-se 
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necessário um levantamento minucioso sobre todas as informações necessárias do 
processo de automação. Devem ser levantadas quais as variáveis devem ser 
controladas, monitoradas, quais informações são relevantes na tomada de decisão. A 
etapa seguinte trata da tomada dos dados, na qual se deve ter a preocupação em 
apresentar apenas as informações essenciais evitando assim prejudicar o trafego das 
informações nos sistemas que envolvam redes. 
 

Para o trato das variáveis (tags), principalmente em sistemas de médio e 
grande porte, se faz necessário a elaboração de um banco de dados contendo o fluxo 
do processo, lista de endereços de registros no CLP, alarmes entre outras 
informações. 

 
É fundamental a escolha da forma de varredura (scan), ou seja, a velocidade 

de leitura das variáveis, bem como, desenvolver um sistema de nomes dessas 
variáveis e utilizar pastas de arquivos para organizá-las. 

 
O banco de dados do E3 é utilizado para armazenar as informações do projeto 

referentes aos históricos, formulas e alarmes. Possui suporte a MDB (Microsoft 
Access), Oracle e Microsoft SQL Server. Este último é utilizado na planta industrial em 
questão. 

 
A definição dos alarmes é outra etapa muito importante no processo de 

elaboração do supervisório, pois devem ser levadas em considerações as proposições 
quanto às condições de acionamento dos alarmes, a escolha e notificação, envio de 
mensagens e providencias de ações. O alarme deve ter como principal função chamar 
atenção do operador para uma modificação do estado do processo. 
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Figura 26 - Tela de comando e alarmes 

 
Fonte: SOFTWARE ELIPSE, 2017 

 
Observa-se na figura 26, a tela na qual é possível realizar comandos, 

supervisionar status e valores das grandezas analógicas (tensão), bem como os 
alarmes previamente definidos para a supervisão deste sistema. 

 
Na etapa de planejamento da hierarquia de navegação entre telas é 

fundamental a boa organização da navegação, pois torna o sistema claro e em 
conformidade com a realidade, orientando o usuário. O desenho das telas também é 
muito importante, pois ajuda os usuários e aumenta a eficiência do sistema 
supervisório. Deve-se atentar para uma padronização de cores, botões, símbolos e 
até disposições destes nas telas evitando induzir o operador ao erro.Um modelo de 
hierarquia de telas é apresentado na figura 27. 
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Figura 27 - Exemplo de tela padronizada de sistema supervisório 

 

Fonte: SOFTWARE ELIPSE, 2017 

 
Os gráficos de tendência mostram como determinadas variáveis se 

comportaram ao longo tempo, os dados plotados podem ser acompanhados em 
tempo real, amarrados ao tempo de scan dos PLCs. Indicadores com cores diferentes 
ajudam no momento da comparação entre os dados. 

 
Outro ponto relevante é o acesso e a segurança do sistema supervisório. O 

sistema supervisório elipse apresenta uma configuração de acesso onde você pode 
determinar quem acessa e que nível de acesso que este usuário terá, sendo assim 
cada usuário acessará apenas dentro de suas limitações e este acesso é registrado 
no sistema. 

 
A última etapa recomendada pelos autores trata do padrão industrial, no qual 

cita que a predominância em sistemas supervisórios é o padrão Windows ws, baseado 
no padrão Microsoft de interface homem-máquina devido a facilidade de 
aprendizagem por parte do usuário e a capacidade de integração com outros produtos 
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tipo Windows como, por exemplo, Excel. 

 
A automação evoluiu muito, trazendo mais inovações que vão rapidamente 

sendo superadas pela evolução em busca de outras. Todos os processos de produção 
existentes serão futuramente envolvidos pela automação, o que irá aumentar a mão de 
obra qualificada dentro de um mercado mais competitivo. As pesquisas têm sido o 
diferencial no âmbito da automação para melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

 
Diante do exposto acerca da presença da automação nas diversas áreas, que 

o presente trabalho busca usá-la como ferramenta primordial para a gestão do 
consumo de energia. O fato da planta industrial analisada já ter sido submetida a um 
grande processo de automação favorece a implementação desta ferramenta. 
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4. METODOLOGIA 

Na oportunidade, discorrer-se-á, sobre a metodologia de pesquisa que será 
utilizada no desenvolvimento deste trabalho. Primeiramente, pela pesquisa 
bibliográfica, passando-se pelos detalhes da pesquisa de campo a ser aplicada e 
posteriormente a análise dos dados e apresentação dos resultados. 

 
Isto posto, objetivando explorar e fundamentar teoricamente, o trabalho será 

desenvolvido através de um levantamento bibliográfico, com fundamento em autores 
nas áreas correspondentes ao tema. 

4.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

No tocante ao levantamento bibliográfico, fundamento importante para a 
construção do conhecimento, cita-se Godoy que define o seguinte sobre o assunto: 
 

“O levantamento bibliográfico é à base do referencial teórico de qualquer 
monografia, em qualquer nível. Fazer um levantamento bibliográfico significa 
pesquisar/selecionar textos compatíveis com o tema escolhido que irão 
apoiar as afirmações e explanações a serem desenvolvidas. Esta é a fase em 
que o aluno começa a se transformar em um pesquisador” (GODOY, 2011). 
 

Nos ensinamentos de Lakatos (2010, p.166), “a pesquisa bibliográfica, ou de 
fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema 
de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográficos etc., [...]”. 
 

Prosseguindo, a pesquisa bibliográfica foi crucial para o trabalho aqui exposto, 
uma vez que fundamentou as informações necessárias sobre a Energia; o Sistema 
Elétrico Brasileiro, a Usina Hidrelétrica e seus sistemas auxiliares como planta 
industrial; a Estrutura Tarifaria a luz da Resolução ANEEL 414; a importância e a 
crescente preocupação com as formas e tecnologias, dentre as quais a Automação 
Industrial, utilizadas na busca pela conservação da energia, bem como, a norma 
internacional de Sistema de Gestão de Energia ISO 50001:2011, tópicos pertencentes 
a estruturação desta monografia. 
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Deste modo, desenvolveu-se uma apuração teórica com o objetivo de embasar 
a presente monografia no campo doutrinário com foco na Gestão do Consumo de 
Energia Elétrica, perante o auxílio de livros, Normas, Resoluções, monografias e 
artigos científicos publicados na internet. 

 
Salientam-se os ensinamentos dos professores e pesquisadores da Escola 

Federal de Engenharia de Itajubá, autores do livro Conservação de Energia: Eficiência 
Energética de Instalações e Equipamentos. Obra que contribuiu imensamente para o 
desenlace desta monografia. 

4.2. PESQUISA DE CAMPO 

Prosseguindo, o trabalho aqui proposto trata-se de uma pesquisa classificada 
como do tipo exploratória, com base em Oliveira, amparado na definição de Malhotra: 

 
“(...)a pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário definir 
o problema com maior precisão. O seu objetivo é prover critérios e 
compreensão. Têm as seguintes características: informações definidas ao 
acaso e o processo de pesquisa flexível e não-estruturado. A amostra é 
pequena e não-representativa e a análise dos dados é qualitativa. As 
constatações são experimentais e o resultado, geralmente, seguido por 
outras pesquisas exploratórias ou conclusivas” (MALHOTRA, 2001). 
 

Na sequência, este trabalho será complementado com o estudo de caso através do 
levantamento das informações concernentes as instalações elétricas e industriais 
automatizadas da empresa objeto de estudo e os detalhes a respeito dessa pesquisa 
exploratória. 
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5. ESTUDO DE CASO 

Nesta seção será apresentado o estudo de caso. Primeiramente, serão 
apresentados em o levantamento das cargas da indústria objeto de estudo deste 
trabalho e em seguida as atividades de medição e análise do consumo energético, 
assim como as ações para automatização das medições e sugestão de 
gerenciamento e conservação de energia elétrica. 

 
Conforme mencionado no Referencial Teórico deste trabalho, os sistemas 

auxiliares elétricos de uma usina hidrelétrica são responsáveis pelo fornecimento de 
tensão de alimentação de todos os sistemas periféricos ao gerador. Assim como 
qualquer outra planta industrial, os sistemas auxiliares de corrente alternada de uma 
usina hidrelétrica tem sua alimentação provida através de diversos centros de cargas 
gerais, quadros de distribuição, centros de motores, entre outros, com níveis de tensão 
de 440V e 220V. 
 

Inicialmente foi verificada a forma como se dá a medição de consumo de 
energia atualmente utilizada pela empresa. Foi constatado que a medição de consumo 
ocorre através de leitura manual realizada pelos operadores no dia 26 de cada mês, 
sendo encaminhada através de e-mail para os responsáveis. Não foi possível verificar 
nenhuma ação direta decorrente desta medição no que tange o tema gestão de 
consumo. 

 
A leitura é realizada nos medidores de grandezas elétricas instalados em dois 

painéis responsáveis pelo fornecimento de energia para três usinas e outras cargas 
comuns ao sistema como todo. 
 

Durante o trabalho de pesquisa de campo, na configuração dos serviços 
auxiliares gerais, as fontes de alimentação eram providas pela subestação abaixadora 
em 13.8KV (SE_ABX-I, SE_ABX-II), através dos disjuntores CA4-2 e CA3-2. 

 
A figura 28 e a figura 29 apresentam os referidos painéis, com os cubículos dos 

disjuntores em tensão de 13.8KV e o detalhe da medição do MGE. 
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Figura 28 - Cubículos painel CA4 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

 
Figura 29 - MGE do cubículo do disjuntor CA4-2, medição de energia em destaque 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

Constatada a medição realizada de forma global ao sistema auxiliar geral, 
iniciaram-se as etapas necessárias para a formulação do modelo de gestão de 
consumo de energia sugerido neste trabalho. 
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5.1. ÁNALISE DA ESTRUTURA DO SISTEMA AUXILIAR DA UNIDADE 

INDUSTRIAL EM ESTUDO. 
 

Nesta seção será realizado o detalhamento da planta com as informações 
relevantes sobre a definição dos painéis, quadros e centros de cargas, bem como, as 
fontes e seus devidos transformadores de alimentação. 

 
Na figura 30 apresentam-se o Centro de distribuição (CD3) e os dois 

transformadores (13800/440VAC) que alimentam suas entradas.  
 

Figura 30 - Transformadores 13.800/440V e painel de distribuição CD3 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 
O diagrama da tela de supervisório apresentado na figura 30 mostra com 

detalhes a alimentação proveniente dos dois transformadores através dos disjuntores 
CD3-1 e CD3-2, cada um alimentando uma barra independente, mas com a 
possibilidade de interligação automática através do disjuntor CD3-3. 

 
É possível observar os valores de tensão de cada barra, que são fornecidos 

através do medidor de grandezas elétricas (MGE) através de rede MODBUS, bem 
como, os painéis supridos por cada barra. O painel CD3 é responsável por toda a 
distribuição em 440VAC da planta, isto inclui os painéis: centro de motores (CM); 
centro de cargas (CG); transformadores para alimentação de painéis de distribuição 
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em 220VAC (TD).  
 

Figura 31 - Tela painel CD3 do sistema supervisório 

 
Fonte: SOFWARE ELIPSE, 2017  

Figura 32 - Painel Centro de Distribuição 440VAC - CD3 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

Além de fornecer alimentação para os painéis citados, o painel CD3 também é 
responsável pela alimentação de outras cargas de grande porte que não estão ligadas 
diretamente as unidades geradoras, mas sim ao funcionamento da instalação como 
um todo garantindo o funcionamento dos sistemas da usina hidrelétrica, sendo eles: 
os retificadores do sistema de corrente contínua; os pórticos rolantes; as bombas do 
sistema de drenagem; a bomba do sistema de esgotamento; centrífuga; compressores 
do sistema de ar comprimido; e quadros de alimentação para serviços gerais. Na 
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sequência de figuras apresentadas a seguir é possível visualizar algumas dessas 
cargas. 
 

Figura 33 -Cargas diversas do painel CD3 

  
Fonte: Autoria própria, 2017  

Figura 34 - Compressores do Sistema de Ar dos Reguladores de Velocidade 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

Os painéis CM’s, quatro no total, sendo um para cada unidade geradora, são 
alimentados por dois disjuntores do CD3.  
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Figura 35 - Centro de Motores- CM12 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

A imagem apresentada na figura 35 é um exemplo de centro de motores (CM’s), 
que são os painéis responsáveis pelo suprimento de todas as cargas consideradas 
prioritárias para o funcionamento das unidades geradoras, ou seja, são cargas 
alimentadas em 440VAC que estão relacionadas com o funcionamento direto da 
unidade como, por exemplo: compressores para suprimento de ar comprimido para 
frenagem; bombas de circulação de óleo dos mancais; bombas de óleo do sistema de 
regulação; transformador de excitação inicial; sistema de aquecimento do air-housing; 
bomba do sistema de injeção forçada de óleo e sistema de lubrificação; registros 
motorizados entre outros.  
 

Os CM’s por serem painéis considerados fundamentais ao gerador, possuem 
alimentação através de duas fontes providas pelo painel CD3, ou seja, dois 
disjuntores, localizados em barras distintas do painel garantido assim maior 
confiabilidade. Possui automatismo controlado por lógica para seleção e comandos 
de abertura e fechamento dos disjuntores de entrada. Algumas destas cargas estão 
apresentadas através das figuras abaixo. 
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Figura 36 – (a)Registro Motorizado e (b) Bomba de Circulação de óleo 

 
 
 

Fonte: Autoria própria, 2017  
Figura 37 - Bombas do Regulador de Velocidade 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

Figura 38 - Compressor do Sistema de Frenagem do Gerador 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)     (b) 
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Outro painel importante é o Centro de Cargas (CG). São dois painéis 
responsáveis pela alimentação das 24 bombas de circulação de água de resfriamento 
dos transformadores elevadores, e dos motores de acionamento das quatro (4) 
comportas de restituição das unidades geradoras. Este painel também recebe 
alimentação através de dois disjuntores cada, provenientes de barras distintas do CD3. 

 
Conforme apresentado na figura 39 o painel CG 11, possui interligação 

automática controlada por controlador lógico programável (CLP) na falta de uma das 
fontes. A figura 39 apresenta a tela do sistema supervisório no qual se pode verificar 
a presença da medição de tensão que ocorre por meio dos MGE’s.  
 

Figura 39 - Tela do painel CG11 do Sistema Supervisório 

 
Fonte:SOFTWARE ELIPSE, 2017  

Na sequência de figuras a seguir são apresentados o painel instalado, as bombas 
de circulação dos transformadores elevadores, uma das principais cargas deste painel, 
bem como, os gabinetes dos motores das comportas de restituição da Usina. 
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Figura 40–(a) Painel Centro de Cargas CG11 e (b) Bomba de circulação de água do sistema de 
resfriamento do transformador Elevador 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2017 
 

Figura 41 - Comportas de Restituição da Usina 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 Os sistemas de iluminação e tomadas, equipamentos de telecomunicação entre 
outros, também fazem parte dos sistemas auxiliares. O que difere esses sistemas, dos 
demais já citados, é o nível de tensão que neste caso é de 127V e 220V. 

 
Através de dois transformadores de 440/220V, alimentados pelo painel CD3, 

sendo um por cada barra, o quadro de distribuição (QD5) fornece tensão 220VAC trifásica 
para diversos painéis de iluminação e tomadas de pequeno porte espalhados na 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

(a)     (b) 
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instalação. A utilização de duas fontes de alimentação assegura maior confiabilidade no 
sistema que também dispõe da possibilidade de interligação automática. 

 
As figura 42, 43 e 44 apresentam respectivamente os transformadores, o painel 

QD5 e a tela do sistema supervisório com a configuração do sistema de alimentação 
em 220Vac da Usina. 

 
Figura 42 - Transformadores do sistema de alimentação 220V – TD9 e TD10 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

 
 

Figura 43 - Quadro de Distribuição 220VAC - QD5 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 
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Figura 44 - Tela do painel QD5 do Sistema Supervisório 

 
Fonte: SOFTWARE ELIPSE, 2017  

Além dos sistemas de alimentação em corrente alternada, a usina hidrelétrica 
dispõe de um sistema de alimentação em corrente contínua, composto por 
retificadores e bancos de baterias que tem como finalidade alimentar circuitos de 
controle, proteção, de iluminação de emergência entre outros. Nesse sistema, a 
tensão de alimentação é de 125Vcc ou 250Vcc. 

 
Os retificadores dos bancos de baterias são alimentados pelo sistema de 

corrente alternada em 460V. Tem a finalidade de fornecer em sua saída a tensão 
necessária para suprir as cargas em corrente contínua e manter as baterias 
carregadas e aptas para atender essas cargas caso de falta no fornecimento em 
corrente alternada. 

 
Nesta planta, este sistema é composto por três (3) retificadores, dois quadros 

de consumidores (QC), quatro (4) quadros da unidade (QU) e dois bancos de baterias, 
conforme mostra a figura 45 (b). 
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Figura 45 – (a) Quadros da Unidade e (b) Bancos de Baterias do Sistema de Alimentação em 
125VCC da Usina 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2017  
5.2. LEVANTAMENTO DE CARGA DA PLANTA 

O levantamento detalhado dos quadros e painéis dos sistemas auxiliares desta 
Usina Hidrelétrica, os quais já possuem o medidor de grandezas elétricas instalados, 
bem como, as suas respectivas cargas: motores auxiliares, moto bombas, moto 
exaustores, grupos de resistências de aquecimento, sistemas de iluminações e 
tomadas, dentre outros. Para este levantamento ocorreu uma pesquisa no arquivo 
técnico da empresa, bem como, as informações disponíveis nas telas do sistema 
supervisório desta Usina Hidrelétrica. 
 

Esta etapa de levantamento foi iniciada no painel CD3, onde foram observadas as 
fontes de alimentação provenientes de dois transformadores de 1500KVA de potência, com 
relação de transformação de tensão de 13,8KV/0,46KV com ligação em delta no primário 
e estrela aterrada no secundário conforme é possível visualizar na figura 46. 

 
O diagrama ilustrado na figura 46 apresenta uma das fontes de pesquisa 

utilizada no levantamento de quadros, painéis e carga da planta. Este diagrama faz 
parte do acervo técnico digital da empresa. Neste, é possível identificar as fontes de 
alimentação com seus respectivos transformadores e formas de ligação, os 
disjuntores de entrada e saídas com seus valores de corrente nominal, bem como as 
respectivas cargas instaladas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a)    (b) 
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Figura 46 - Diagrama unifilar do painel CD3 

 Fonte: Acervo técnico da empresa, 2017 
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Figura 47 - Exemplo de diagrama trifilar utilizado no levantamento de cargas 

 Fonte: Acervo técnico da empresa, 2017 
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Ainda no acervo técnico da empresa foram utilizados os diagramas trifilares, 
exemplificado na figura 47, no qual é possível verificar de forma detalhada a 
disposição das cargas com seus respectivos valores de potência. Essa atividade foi 
realizada em todas as cargas desse painel, bem como em todos os painéis 
relacionados que compõem os sistemas auxiliares da usina. 

 
Na figura 48 é possível verificar em detalhe o esquema de ligação de um dos 

medidores de grandezas elétricas (MGE), instalado neste painel, que representa de forma 
semelhante a instalação nos demais painéis. No detalhe também é possível verificar a 
forma de comunicação entre o MGE e a UA_AUX, em rede MODBUS RS485. 
 

Figura 48 - Detalhe na ligação do MGE 

 
Fonte: Acervo técnico da empresa, 2017  

Outra importante fonte utilizada durante o levantamento de carga foi as telas 
dos serviços auxiliares da usina, obtidas no sistema supervisório. A figura 49 e figura 
50apresentam respectivamente a tela do painel Centro de Distribuição de número 3 
(CD3) com o status de suas cargas e a tela da lista de cargas a qual apresenta o 
descritivo da carga. 
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Figura 49 - Diagrama Unifilar Painel CD3 - Tela Supervisório 

 
Fonte: SOFTWARE ELIPSE, 2017 

 
Figura 50 -Detalhe da tela da Lista De Cargas do Painel CD3 - Sistema Supervisório 

 
Fonte: Supervisório SOFTWARE ELIPSE, 2017  

As figuras representam algumas das telas acessadas no levantamento das 
cargas dos painéis dos sistemas auxiliares da usina hidrelétrica, realizado através do 
sistema supervisório.  

 
Durante a etapa de levantamento de cargas, através de inspeções em campo, 

verificou-se que os referidos painéis não dispõem de transformadores de corrente 
(TC) de medição instalados, o que inviabilizou a aquisição dos valores de consumo 
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de energia por painéis através da rede para análise e definição dos valores do alarmes 
da tela de gestão de consumo. As especificações dos TC’s necessários, bem como, 
o orçamento dos mesmos encontram-se apresentado posteriormente. 
 

Para a definição dos alarmes, foram utilizadas as informações referentes ao 
consumo de energia elétrica, obtidas através de medições realizadas com a utilização 
do analisador de qualidade de energia elétrica da marca Fluke 435, bem como, do 
software FlukeView para análise dos dados. O analisador foi instalado no painel CD3 
nas duas entradas de alimentação do painel e posteriormente em todas as cargas, 
disjuntores de alimentação, dos painéis que dispunham do medidor de grandezas 
elétricas instalados. 
 
5.3. MONITORAMENTO DAS GRANDEZAS 

O analisador foi utilizado no painel CD3 uma vez que este é o painel de entrada 
de todas as fontes de alimentação em corrente alternada da usina. Inicialmente foi 
instalado por um período de 24horas nos disjuntores de entrada CD3-1 e CD3-2, 
configurando o consumo geral de toda a planta industrial. Na sequência, o instrumento 
foi instalado, também por um período de 24horas em cada um dos disjuntores de 
cargas. Foram monitoradas apenas as cargas referentes a alimentação de painéis que 
possuem o medidor de grandezas elétricas (MGE) instalado, sendo eles: CM12, 
CG11, CG12, QD5. A sequência da instalação do medidor é apresentado no quadro 
1. 

 
Quadro 1 - Sequência de instalação do analisador de qualidade de energia nos painéis 

ANALISADOR DE GRANDEZAS ELETRICAS 
PAINEL INSTALADO RETIRADO ARQUIVO 

CD3-2 (TG9) 15/05/2017 – 16:10h 16/05/2017 – 16:10h Dataset8 
CD3-1 (TG10) 16/05/2017 – 16:15h 17/05/2017 – 16:15h Dataset3 
QD5-1 (TD9) 17/05/2017 – 16:20h 18/05/2017 – 16:30h Dataset1 
QD5-2(TD10) 18/05/2017 – 16:30h 19/05/2017 – 16:40h Dataset9 

CG11-1 24/05/2017 – 17:32h 25/05/2017 – 17:32h Dataset5 
CG11-2 25/05/2017 – 17:35h 26/05/2017 – 17:40h Dataset01 
CG12-1 29/05/2017 – 16:30h 30/05/2017 – 16:32h Dataset2 
CG12-2 30/05/2017 – 16:40h 31/05/2017 – 16:40h Dataset4 
CM12 01/06/2017 – 09:35h 01/06/2017 – 11:10h Dataset1 
CM12 01/06/2017 – 11:15h 02/06/2017 – 11:20h Dataset8 

Fonte: Autoria própria, 2017 
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As figuras 51 e 52 apresentam fotos da instalação do analisador de qualidade 
de energia 

 
Figura 51 - Fotos instalação do Analisador de Qualidade de Energia 

 
Fonte: Autoria própria, 201 

 Figura 52 - Analisador de qualidade de energia - QUALIMETRO instalado no painel CD3 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 
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5.4. TELA DE GESTÃO DE CONSUMO INTERNO 

A tela intitulada Gestão de Consumo Interno foi construída utilizando para tal o 
software ELIPSE o mesmo utilizado no desenvolvimento de todo o Sistema 
supervisório da planta. O sistema de supervisão foi desenvolvido através do software 
E3 Studio onde são feitas as telas para o monitoramento central (Scada).  
. 

Figura 53 - Exemplo de objetos utilizados e seus respectivos endereços/tags para formação e 
animação das telas 

 
Fonte: SOFTWARE E3 STUDIO, 2017 

 
Figura 54 - Tela em construção 

 
Fonte: SOFTWARE E3 STUDIO, 2017 
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Com as informações dos equipamentos, são montadas as telas utilizando os 
endereços (tags) correspondentes a cada grandeza analógica ou informação digital 
de estado tipo ligado ou desligado, servindo para animação visual e alarmes conforme 
ilustrado através da figura 53 e figura 54 
 
 
5.5. LÓGICA DE SET POINT DE ALARME 

A aquisição dos dados do MGE apresentados na tela é realizada através de 
rede MODBUS RS485 que utiliza o modulo AL 2005 instalado no CLP da unidade 
autônoma de auxiliares nº03 (UA_AUX_S3).  

 
O software MODSCAN é responsável pelo monitoramento da rede MODBUS 

rede que interliga o medidor de grandeza elétrica (MGE) ao PLC. Este software serve 
apenas para auxiliar no desenvolvimento. 

 
A figura 55 apresenta de forma ilustrativa como ocorre a comunicação do MGE 

com a UA. 
 

Figura 55 - Diagrama simplificado de comunicação do MGE 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  
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Figura 56 -Bastidor da UA_AUX 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 
 

Figura 57 - Detalhe do Modulo de comunicação do MGE com a UA

 
 

Fonte: Autoria própria, 2017  
As figuras 56 e 57 representam respectivamente a UA_AUX em funcionamento 

e o detalhe do módulo responsável pela comunicação com o MGE também em 
funcionamento. 

 
O MGE-PM710 inclui o registrona tabela de dados medidos. No caso da 

Energia total que é objeto de interesse deste trabalho esse registro, ou comumente 
chamada de palavra é identificada com o número 4000, sendo uma variável do tipo 
Long, conforme apresentado na figura 61 retirada da tabela de registros fornecida no 
manual pelo fabricante. 
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Figura 58 - Tabela de registros 

 
Fonte: SCHNEIDER, 2008 

 
O detalhe das conexões realizadas no MGE é apresentado na figura 59, onde 

é possível visualizar os pontos de medição de tensão trifásica que é realizada através 
da utilização de transformadores de tensão (TP) que reduzem o nível de tensão do 
barramento do painel ao nível de alimentação do instrumento e proteção realizada por 
fusíveis. É possível observar também os pontos de conexão reservados a instalação 
da medição realizada por transformadores de corrente (TC) que se encontra fora de 
uso, caracterizando a subutilização do equipamento. 
 

Figura 59 - Detalhe das conexões do MGE 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  
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O desenvolvimento da lógica se deu através da utilização do software MasterTool 
XE responsável pela aquisição dos dados do instrumento para o PLC. 

 
A lógica foi desenvolvida em linguagem Ladder uma vez que toda a automação 

disponível na planta segue este padrão. O desenvolvimento, bem como, os testes 
simulados de toda a lógica de set points foram realizados em laboratório através de 
bancada de teste de CLP, com entradas e saídas digitais disponíveis para validá-la. 

 
A figura 63 representa, uma amostra da etapa de desenvolvimento da lógica. 

O monitoramento dos MGE’s de painéis auxiliares (CD3, QD5, CG11, CG12) é 
realizado por um CLP instalado na UA_AUX, já os MGE’s dos CM’s são monitorados 
por CLP’s individuais de cada máquina, uma vez que esta carga é exclusiva para cada 
unidade. Deste modo, a lógica está dividida em dois procedimentos.  
 

Figura 60 - Desenvolvimento da lógica de set point dos alarmes 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

O primeiro procedimento nomeado de P.GESTAO.000, refere-se a lógica de 
Set points dos painéis, quadros e centros de cargas auxiliares e sua implantação deve 
ser realizada no CLP da UA_AUX. O outro procedimento, de nome P.G_CM.002, é 
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um exemplo de procedimento que deve ser implantando em cada UA de unidade 
geradora, sendo necessária apenas a adequação das memórias, entradas e saídas 
analógicas e digitais. 

 
Para a realização da simulação com a bancada de ensaios para a lógica, fez-

se necessário a criação de um procedimento de teste, P.TESTAR.001, que foi utilizado 
apenas durante a simulação, representando as entradas e saídas digitais necessárias. 
As medições dos MGE’s foram simuladas, implementando valores diretamente na 
memória de referência, uma vez que a bancada não possui entradas analógicas como 
mostra figura 61. 
. 

Figura 61 - Ensaio da lógica simulado em laboratório 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

Os softwares utilizados já se encontram disponíveis e com as licenças 
atualizadas na planta da empresa, facilidade encontrada devido ao fato da usina 
hidrelétrica ter realizado um processo de modernização e automação dos seus 
sistemas, inclusive os serviços auxiliares, objeto de interesse deste trabalho. 
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A utilização dos softwares foi autorizada pela empresa e o documento encontra-
se anexado no órgão competente desta instituição de ensino. 

 
Como relatado anteriormente, devido ao fato dos painéis não possuírem os 

TC’s instalados, tornou-se necessário o dimensionamento dos mesmos para 
possibilitar a futura implantação da ferramenta de gestão. Para a realização do 
dimensionamento foram utilizados os documentos e diagramas dos painéis que estão 
disponíveis no acervo técnico da planta, bem como, consulta a fabricantes através de 
orçamentos. 

 
O quadro 2, a seguir, apresenta de forma resumida os referido painéis que 

necessitam da instalação dos TC’s;a corrente nominal; a quantidade; a dimensão das 
barras a qual o TC deverá ser instalado. 
 
 

Quadro 2 -Dados utilizados para a especificação dos TC's 
ESPECIFICAÇÃO DOS TC’s 

PAINEL IN V QUANT. TIPO DE INSTALAÇÃO 
CD3 2700A 440 6 Cabo 5X240mm 

CM10 630A 440 3 Barra 40mm X 10mm 
CM11 630A 440 3 Barra 40mm X 10mm 
CM12 630A 440 3 Barra 40mm X 10mm 
CM13 630A 440 3 Barra 40mm X 10mm 
CG11 250A 440 6 Cabo 120mm 
CG12 250A 440 6 Cabo 120mm 
QD5 1000A 220 6 Cabo 2X240mm 

Fonte: Autoria própria, 2017  
Os dados coletados e tabelados no quadro acima foram utilizados na 

especificação dos TC’s, verificando junto aos fabricantes o tipo; os valores de corrente 
comerciais disponíveis, bem como, um orçamento prévio de fornecimento que será 
apresentado nos resultados deste trabalho. 

 
Assim, com a estrutura bibliográfica apresentado na pesquisa e, em harmonia 

com os dados coletados durante o estudo de caso chegar-se-á a uma análise 
conclusiva quanto ao modelo de gestão para conservação de energia elétrica através 
de tecnologias de automação industrial. 
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(a)      (b) 

6. RESULTADOS E ANALISE DA PESQUISA 

Este capítulo vem apresentar os resultados obtidos durante as várias etapas 
deste projeto. 

 
Cabe ressaltar que a análise dos gráficos apresentados neste capítulo não tem 

a intenção de verificar ou sugerir a modalidade tarifária da instalação. A medição com 
o analisador tem a função de estabelecer os valores de set points de consumo 
excessivo, necessários para a elaboração da lógica para os alarmes e da tela do 
supervisório e apresentar as possíveis medições que seriam realizadas através do 
MGE, se os mesmos não estivessem subutilizados pela falta dos TC´s de medição. 

 
O levantamento das cargas foi utilizado nesta etapa como justificativa para 

algumas situações encontradas nas medições realizadas com o analisador e 
apresentadas através dos gráficos a seguir. 
 
 Medições na entrada 2 do painel de distribuição (CD3-2) 

 
Gráfico 2–Painel CD3-2(a) Resumo das grandezas medidas (b) Potência Ativa 

  
 

Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 
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(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

Gráfico 3 - Painel CD3-2(a) Potência Aparente (b) Potência Reativa 

     
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 

Gráfico 4 – Painel CD3-2Fator de Potência 

  
 Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 

Gráfico 5 - Painel CD3-2 (a) Tensão (b) Corrente 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 
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(a)      (b) 

Através da análise prévia realizada nos gráficos obtidos através da instalação 
do analisador de qualidade de energia nas entradas nº 2 do painel CD3, é possível 
observar um consumo dentro da normalidade, apresentando cargas estáveis ao longo 
das 24h de apuração. As cargas apresentam-se com um discreto desequilíbrio entre 
as fases, fator de potência dentro da norma, com consumo de energia reativa 
predominantemente indutiva na entrada nº 02, o que pode ser explicado ao analisar o 
quadro de carga com prevalência de motores e a alimentação de transformadores. A 
potência é estável durante todo o período com pequenas variações devido aos 
motores das bombas do sistema de esgotamento e drenagem da instalação. 

 
Atribui-se o ruído apresentado no gráfico de tensão ao tipo de conector (jacaré) 

utilizado no instrumento de medição que não proporciona um contato perfeito, 
proporcionando essa leve oscilação.  
 
 
 Medições na entrada de n1 do painel de distribuição (CD3-1) 
 Gráfico 6 - Painel CD3-1(a) Resumo das grandezas medidas (b) Potencia Ativa 

 

  
 

Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017  
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(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) (b) 

Gráfico 7 –Painel CD3-1(a) Potência Aparente (b) Potência Reativa 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 

 
Gráfico 8 -Painel CD3-1 - Fator de Potência 

  
 Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017  

Gráfico 9 -Painel CD3-1 (a) Tensão (b) Corrente (FLUKE, 2017) 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 
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(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

A análise dos gráficos da entrada 2 do painel CD3 apresenta igualmente a outra 
fonte um discreto desequilíbrio de potência entre as fases, com fator de potência 
dentro do estabelecido na norma, com consumo de energia reativa com 
predominância capacitiva o que merece uma atenção especial, com estudo 
aprofundado sobre a carga que possa estar favorecendo esta característica uma vez 
que não pode ser determinada através do quadro de cargas. As cargas trifásicas 
também são estáveis e permanecem desta forma ao longo do dia com pequenas 
oscilações pelo mesmo motivo citado para a outra entrada. 

 
 Medições na entrada de nº1 do quadro de distribuição (QD5-1) 

 
 Gráfico 10 - Painel QD5 -1 (a) Resumo das grandezas medidas (b) Potencia Ativa 

  
 

Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 
  

Gráfico 11 -Painel QD5 -1 (a) Potência Aparente (b) Potência Reativa 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 
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(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

Gráfico 12 -Painel QD5 -1 - Fator de Potência 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017  

 
Gráfico 13 - Painel QD5 -1(a) Tensão (b) Corrente 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017  

A leitura foi realizada incluindo a alimentação do transformador de 440/220Vac 
com ligação em estrela aterrada. 

 
Os gráficos obtidos na medição da entrada nº1 do painel QD5 de alimentação 

em 220V trifásico apresentou as situações mais inesperadas dentre as demais. 
 
A potência encontra-se em completa situação de desequilíbrio entre as fases, 

com fator de potência muito abaixo dos valores estabelecidos na norma em duas 
fases. Um alto valor de consumo de energia reativa com predominância capacitiva nas 
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(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

fases L1 e L2, e predominância indutiva na fase L3. 
 

Uma das explicações possíveis para o desequilíbrio apresentado é o fato do 
quadro ser o responsável pela distribuição dos painéis de iluminação e tomadas de 
toda a instalação com cargas predominantemente monofásicas, com distribuição 
realizada de forma equivocada. Para determinação destas causas se faz necessário 
um estudo mais aprofundado, o que pode ser apenas sugerido neste trabalho. 

 
 Medições na entrada de nº2 do quadro de distribuição (QD5-2) 

 
Gráfico 14 -Painel QD5 -2 (a) Resumo das grandezas medidas (b) Potência Ativa 

  
 

Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 
 

Gráfico 15 -Painel QD5 -2 (a) Potência Aparente (b) Potência Reativa 

  
 

Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 



101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

Gráfico 16 -Painel QD5 -2 - Fator de Potência 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 

 
Gráfico 17 - Painel QD5 -1 (a) Tensão (b) Corrente 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017  

A análise dos gráficos da medição realizada na entrada nº02 do quadro QD5, 
levou em consideração a alimentação do transformador de 440/220Vac com ligação 
em estrela aterrada.  

 
Nesta fonte, as potências encontram-se com desequilíbrio entre fases e fator 

de potência abaixo da norma nas fases L2 e L3. Apresenta-se um consumo de energia 
reativa com predominância indutiva, sendo que a fase L2 o valor é aproximadamente 
40% maior que as demais. Há prevalência de cargas monofásicas, o que é sugestivo 
de estudo de melhoria nesta distribuição. 
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 (a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a)       (b) 

 Medições entrada de nº1 do centro de cargas de distribuição (CG11-1) 
 
Gráfico 18 - Painel CG11 -1 (a) Resumo das grandezas medidas (b) Potencia Ativa 

 (a)       (b) 
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 

 
Gráfico 19 - Painel CG11 -1 (a) Potência Aparente (b) Potência Reativa (FLUKE, 2017) 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 

 
Gráfico 20 - Painel CG11 -1 - Fator de Potência (FLUKE, 2017) 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 
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(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

Gráfico 21 -Painel CG11 -1 (a) Tensão (b) Corrente 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017  

O centro de cargas CG11-1 apresentou um pequeno desequilíbrio de potência 
entre as fases, acompanhado pelo fator de potência abaixo do valor considerado 
satisfatorio. Os gráficos das potências e da corrente não apresentam variação devido 
ao fato da carga ser composta basicamente por bombas de circulação de água de 
resfriamento dos transformadores elevadores e permanecerem  ligada durante todo o 
período da medição. Este fato também justifica o consumo de energia reativa com 
predominância indutiva. 
 
 Medições entrada de nº2 do centro de cargas de distribuição (CG11-2) 
 
Gráfico 22 - Painel CG11 -2 (a) Resumo das grandezas medidas (b) Potência Ativa 

  
 

Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 
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(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

Gráfico 23 - Painel CG11 -2 (a) Potência Aparente (b) Potência Reativa 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 

 
Gráfico 24 - Painel CG11 -2 - Fator de Potência 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 

 
Gráfico 25 -Painel CG11 -2 (a) Tensão (b) Corrente 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 
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 (a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a)      (b) 

A análise do consumo do centro de cargas CG11-2 é análoga ao CG11-1, devido 
as cargas semelhantes em regime de trabalho permanente. O pequeno desequilíbrio e o 
fator de potência abaixo dos valores normatizados são sugestivos de melhorias 
 
 Medições na entrada do Centro de Motores (CM12) - Giro excitado do 
gerador 

 
Os gráficos apresentados na medição do centro de motores realizaram-se em 

um período de 1h25min, destes, aproximadamente 60min se deram com gerador 
girando excitado. O centro de motores CM12 apresentou a melhor situação dentre os 
quadros e painéis analisados. 
 
Gráfico 26 - Painel CM12/MR (a) Resumo das grandezas medidas (b) Potência Ativa 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 

 
Gráfico 27 - Painel CM12/MR (a) Potência Aparente (b) Potência Reativa 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017  



106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

(a)      (b) 

Gráfico 28 - Painel CM12/MR- Fator de Potência 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 

 
Gráfico 29 - Painel CM12/MR - (a) Tensão (b) Corrente (FLUKE, 2017) 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017  

Os gráficos do CM12 mostram que a potência está equilibrada entre as fases; fator 
de potência satisfatório, ou seja, o mais próximo de 1; baixo consumo de reativo com 
predominância indutiva devido aos motores principalmente das bombas do regulador de 
velocidade e circulação de óleo do mancal. 

 
A variação apresentada nos gráficos das potências e do fator de potência é 

explicado pelo fato de que o gerador em giro, apresenta maior perda de pressão no 
sistema de regulação de velocidade, necessitando assim a entrada das bombas do 
reservatório de óleo para realizar a pressurização do sistema durante um período e 
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(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

realizar a circulação do óleo em outro período, ocorrendo de forma cíclica intercalando 
um aumento e redução da potência. 
 
 Medições na entrada do Centro de Motores (CM12) - Gerador parado 
 
Gráfico 30 - Painel CM12/MP (a) Resumo das grandezas medidas (b) Potência Ativa 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017  

 
Gráfico 31 - Painel CM12/MP - (a) Potência Aparente (b) Potência Reativa 

  
 

Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017  
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(a)      (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 

Gráfico 32 - Painel CM12/MP - Fator de Potência 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017 

 
Gráfico 33 - Painel CM12/MP(a) Tensão (b) Corrente 

  
Fonte: Autoria própria, através do software FlukeView, 2017  

A título de comparação foi realizado durante um período de 24horas a medição 
do consumo do painel CM12 com a máquina parada durante todo o período e a analise 
destes, apresentou um comportamento semelhante aos anteriores com gerador em 
giro excitado. Potência em equilíbrio nas fases, fator de potência satisfatório; baixo 
consumo de reativo com predominância indutiva com a mesma explicação 
anteriormente utilizada. 

 
A diferença fica a cargo dos gráficos das potências e do fator de potência, uma 

vez que o gerador parado perde menos pressão no sistema de regulação de 
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velocidade, solicitando a entrada das bombas desse sistema em períodos mais 
espaçados e por um tempo menor de pressurização. 

 
Uma vez conhecidos os valores de consumo de energia dos painéis da planta 

industrial através dos dados obtidos com o analisador de qualidade de energia, estes 
foram utilizados na implementação dos set points sugeridos para a lógica de alarmes, 
conforme apresentado no quadro 3. 

 
Inicialmente os set points de alarmes de consumo excessivo dos painéis foram 

determinados para valores diários de consumo, com possibilidade de ajuste através da 
tela de set points disponível no supervisório apresentada posteriormente neste capítulo. 
Cabe salientar que estes são valores de partida dos set points, uma vez que o consumo 
verificado em um MGE pode variar conforme a configuração do painel, foi necessário 
implementar através da lógica a dinâmica de incremento destes valores. 
 

Quadro 3 -Set points sugeridos para implementação dos alarmes 
SET POINT (KWh) 

PAINEL LEITURA (24h) (+) 5% 
CD3-1 2147,00 2254,00 
CD3-2 3326,00 3492,00 

QD5-1 (TD9) 508,60 534,00 
QD5-2 (TD10) 691,90 726,00 

CG11-1 654,60 687,00 
CG11-2 649,50 681,00 

CM12 - MP 656,40 689,00 
CM12 - MR (1h25') 29,25 4,00 

Fonte: Autoria própria, 2017 
 
Os testes relacionados à tela de supervisão intitulada “Gestão de Consumo 

Interno” foi realizado através da instalação da mesma em uma das estações de 
operação local (EOL) e atendendo ao que propunha. Nesta foi possível visualizar a 
medição de consumo de energia geral de toda a planta através das entradas dos 
painéis CA4 e CA3 e a tensão do painel CD3 via rede. Não foi possível verificar o 
consumo dos demais painéis devido a falta dos TC´s de medição nos painéis, mas a 
tela encontra-se pré-disposta para a medição após a implantação dos mesmos. 
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A ferramenta de gráfico histórico foi estabelecida para consumo mensal, porém 
sua visualização não foi possível devido ao fato da grandeza em questão não estar 
disponível pela ausência dos TC’s conforme relatado anteriormente. 
 

Através das figuras 62e 63 é possível observar as medições citadas e o modelo 
de tela de ajuste dos set points dos alarmes. 
 

Figura 62 -Tela de Gestão de Consumo 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

Figura 63 -Tela de set point de alarmes em desenvolvimento 

 Fonte: Autoria própria, 2017 
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Já a figura 64 apresenta um exemplo de gráfico histórico semelhante ao 

disponibilizado na tela de gestão de consumo interno, bastando para tanto selecionar 
qual o painel deverá ser estratificado. 
 

Figura 64 -Exemplo de Gráfico Histórico 

 
Fonte: SOFTWARE ELIPSE, 2017  

 
Conforme citado no capítulo referente à metodologia neste trabalho o 

desenvolvimento e os testes da lógica de set points de alarmes desenvolveu-se em 
laboratório com resultados satisfatórios. Os alarmes foram verificados em todas as 
condições de configurações possíveis dos painéis, dentre os quais, interligações e 
unidade geradora em giro, tornando assim os valores de set points dinâmicos. Através 
da figura 69 é possível verificar apenas um detalhe da lógica que está disponível no 
apêndice deste trabalho. 
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Figura 65 - Linhas da lógica de set points de alarme de consumo excessivo 

 
Fonte: Autoria própria, 2017  

Em caso de implantação da lógica no sistema supervisório da planta já em 
funcionamento, seria necessário uma análise da lista de memórias disponíveis para 
realizar a adequação das mesmas, evitando possíveis conflitos. 

 
A lógica contempla todas as possibilidades de configurações dos painéis, quadros 

e centros de cargas, bem como, contempla com especial atenção a incrementação do 
set points devido a condição de unidade girando. É supervisionado o estado da unidade 
geradora, e caso esteja girando, os set points tanto do painel CD3 como do CM relativo 
a máquina em questão, incrementa a cada 10minutos um valor ao set point inicial, 
evitando assim que ocorra alarme indevido devido ao aumento natural de carga que 
ocorre nesta condição. 

 
Com o intuito de verificar o custo para aquisição dos transformadores de corrente 

(TC’s) necessários para a implementação da ferramenta de gestão de consumo de 
energia, foi solicitado um orçamento prévio ao fabricante KRON MEDIDORES, contendo 
os valores comerciais de corrente para atender a necessidade de cada painel, bem como, 
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o modelo, as dimensões, classe de exatidão. 
 

Cabe salientar que os custos apresentados no quadro 4 referem-se apenas a 
aquisição dos equipamentos, não estão incluídos os custos referentes a mão de obra 
de instalação por exemplo, uma vez que a empresa possui uma equipe de 
manutenção elétrica capacitada para realizar tal trabalho, reduzindo ainda mais os 
custos com a implantação. Este orçamento não representa que o trabalho tem o intuito 
de fazer uma análise de viabilidade econômica e sim apenas apresentar de forma 
resumida os valores necessários para aquisição dos TC’s necessários para 
implementação da ferramenta. 

 
Quadro 4 - Dimensionamento e custo dos TC's 

IN  (COMERCIAL) PREÇO UNIT. (C/ IMPOSTO) CUSTO POR PAINEL 
3000/5A R$     478,50 R$     2.871,00 
700/5A R$     204,60 R$    613,80 
700/5A R$ 204,60 R$     613,80 
700/5A R$     204,60 R$     613,80 
700/5A R$     204,60 R$     613,80 
250/5A R$     158,40 R$     950,40 
250/5A R$     158,40 R$     950,40 

1000/5A R$     238,43 R$     1.430,55 
TOTAL   R$  8.657,55 

Fonte: Autoria própria com base nos dados fornecidos pela KRON Medidores, 2017 
 

6.1. SUGESTÕES DE MELHORIAS 
A análise dos dados obtidos com o monitoramento realizado através da 

instalação do analisador de qualidade de energia permitiu sugerir as seguintes ações 
para a melhoria na gestão de energia: 

 Adquirir e programar a instalação dos transformadores de corrente 
(TC’s) nos painéis e quadros que disponibilizam a medição de consumo através do 
MGE, favorecendo assim a implantação da ferramenta de gestão; 

 Estudar a distribuição das cargas do quadro QD5, a fim de corrigir o 
desequilíbrio de potência apresentado nas fases; 

 Realizar uma análise detalhada em todos os painéis que 
apresentaram fatores de potência abaixo dos valores estabelecidos na Resolução 
ANEEL no 456, de 29 de novembro de 2000.  
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7. CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou uma proposta de modelo de sistema de gestão de 
conservação de energia elétrica utilizando-se a automação industrial, através do qual 
é disponibilizado de forma estratificada o consumo de energia na planta, permitindo 
identificar desvios em pontos específicos através da análise dos dados fornecidos e 
possibilitando uma investigação mais criteriosa para identificação de falhas no 
processo.  

 
A ferramenta apresentada visa fornecer aos gestores da planta industrial 

automatizada dados detalhados do consumo de energia em vários subsistemas instalados, 
o que não existe atualmente na instalação objeto de estudo deste trabalho.  

 
Com a utilização do sistema proposto foi possível identificar problemas pontuais 

de consumo, tais como desequilíbrio de potências devido a painéis de cargas 
monofásicas, sugestivo de distribuição inadequada destas cargas. Deste modo, as 
decisões para melhoria da eficiência e conservação energética poderiam ser restritas 
e bem direcionadas, não necessitando abranger toda a planta industrial. 

 
Cabe salientar que a proposta de modelo de gestão de conservação e eficiência 

energética apresentada neste trabalho é voltada para plantas industriais já 
automatizadas, pois acarreta um baixo custo de implantação, uma vez que utiliza 
recursos já disponíveis para aquisição de dados. 

 
Neste sentido, após análise dos resultados, verificou-se a viabilidade da 

ferramenta de gestão de consumo de energia proposta, desde que respeitada às 
necessidades de adequação apresentadas.  
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