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Resumo 

 

PELEGRINO, D.H. Estudo do consumo de energia elétrica em máquinas-

ferramentas. 2018.111 f. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Engenharia de 

Produção, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2018.  

 

Para lidar com o aumento dos custos de energia nos sistemas de produção e 

ações para minimizar impactos ambientais relacionados à geração de eletricidade 

através de combustíveis fósseis, o tema "consumo de energia" tornou-se um dos mais 

discutidos na indústria nos últimos anos (LI, 2015). Portanto, a redução do consumo 

de energia elétrica nos processos de fabricação é assunto fundamental para o 

segmento industrial nos dias atuais. Tal ação requer conhecimento sobre as 

demandas de energia de máquinas e todos os equipamentos envolvidos em um 

processo. Reduzir o consumo de energia nos processos de usinagem pode melhorar 

significativamente a produção de um modo sustentável (SCHUDELEIT; ZÜST; 

WEGENER, 2017). Para diminuir a demanda energética em processos de usinagem 

particularmente em máquinas-ferramentas (MFs), dados de consumo de energia 

devem ser obtidos para ajudar no planejamento de processos e também contribuir 

para melhorar a eficiência energética da máquina como um todo. Além disso, para 

atender à crescente demanda do mercado por máquinas mais eficientes e a 

competitividade global no setor de manufatura, fabricantes de MFs estão enfrentando 

grandes desafios para melhorar a produtividade e reduzir o consumo de energia (BEN 

JDIDIA et al., 2018). Considerando o aumento do preço da energia e a 

sustentabilidade industrial, o presente trabalho apresenta um estudo detalhado do 

consumo de energia em um centro de torneamento e sugere estratégias para reduzir 

o consumo de energia nas MFs. Os resultados obtidos, até agora, indicam que adaptar 

o comportamento operacional das MFs por meio de modos de operação inteligentes, 

adaptando a demanda de energia aos requisitos do processo específico parece ser 

um bom procedimento para reduzir o consumo de energia, tornando os processos e 

máquinas mais eficientes, melhorando assim a sustentabilidade dos processos de 

usinagem. 

Palavras chave: Máquinas-ferramentas. Consumo de energia. Eficiência energética. 
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Abstract 

 

PELEGRINO, D.H. Assessment of energy consumption in machine tools. 2018. 

111 f.  Dissertação (Mestrado) – Departamento de Engenharia de Produção, Escola 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

To deal with rising energy costs in production system and significant demands 

for minimizing environmental impacts related to the electricity generation using fossil 

fuels, the theme "energy consumption" has become one of the most discussed topics 

in the manufacturing industry in recent years (LI, 2015). Therefore, the reduction of 

energy consumption in manufacturing processes is a fundamental issue for the 

industrial segment nowadays. Such subject requires knowledge about the energy 

requirements from machines and all the involved equipment. Reducing energy 

consumption in machining processes can significantly improve sustainability in 

manufacturing (SCHUDELEIT; ZÜST; WEGENER, 2017). To reduce energy demand 

in machining processes, particularly in machine tools (MTs), energy consumption data 

must be obtained to help process-planning and contribute to improve machine 

efficiency. Moreover, to meet growing market demand for more efficient machines and 

global competitiveness in the manufacturing sector, MTs manufacturers are facing 

major challenges to improve productivity and reduce energy consumption (BEN 

JDIDIA et al., 2018). Considering the increasing energy requirements and industrial 

sustainability, the present research presents a comprehensive study of energy 

consumption in a Two-spindle Turning center and suggests strategies to reduce 

energy consumption in MTs as a whole. The results obtained, so far, indicates that 

optimizing the operational behavior of MTs through smart operation modes by adapting 

the power demand to the current production requirements seems to be a good 

procedure to reduce the energy consumption, making the processes and machines 

more efficient as well as improving environmental performance of machining 

processes. 

Keywords: Machine tools. Energy consumption. Energy efficiency.  
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1 INTRODUÇÃO 

A busca pela redução de consumo de energia elétrica e recursos naturais tem 

ganhado mais espaço em todos os campos de pesquisa e na sociedade, 

principalmente na indústria e no comércio, onde este tema é bastante atual e 

relevante, tanto em termos de custos, quanto de consciência ecológica (BEN, 2016). 

Nessa abordagem, um grande pilar neste sistema é a sustentabilidade, que visa 

diminuir os impactos ambientais e produzir inovando os processos para aumentar a 

produtividade com baixo custo. Além disso, a minimização dos recursos aplicados aos 

processos de usinagem tem sido denominada de green machining, a qual em uma 

tradução literal pode ser entendida como usinagem verde (do termo fabricação verde), 

mas em um sentido abrangente poderia ser a usinagem sustentável (DAVID A. 

DORNFELD, 2013).  

Atualmente, a indústria de manufatura tem desempenhado um papel vital para 

a economia global. O setor é responsável pela maior parte dos ganhos de 

produtividade das grandes economias, além de gerar empregos de alta qualidade e 

competências em negócios. Além disso, BEN JDIDIA et al.(2018) destaca que, com 

os avanços tecnológicos nos últimos anos em áreas como impressão 3D, robótica, big 

data, biotecnologia, novos materiais e outros, abrem-se desafios e oportunidades aos 

países em desenvolvimento. Essas novas tecnologias reconfigurarão modelos de 

negócios, e a distribuição internacional do trabalho. A emergência de redes complexas 

e globais de manufatura também transformará a forma de competir na economia 

mundial. Segundo os autores, há um novo tipo de interdependência entre empresas e 

países, e as economias que mais rapidamente identificarem setores-chave e 

reforçarem seu potencial de inserção global estarão mais propensas a verem as 

pressões se transformarem em oportunidades. Por outro lado, o setor industrial, 

apesar do grande potencial para a sustentabilidade, tem provocado impactos ao meio 

ambiente, os quais estão diretamente relacionados ao alto consumo de energia e à 

utilização de materiais renováveis e não renováveis (metais, materiais fósseis 

derivados do petróleo e água), resultando em uma tensão substancial sobre o uso dos 

recursos naturais. A fabricação, de modo geral, libera resíduos líquidos, sólidos e 

gasosos que podem resultar em danos ambientais, sociais e econômicos. Melhorar a 

eficiência energética em processos de usinagem pode gerar uma redução significativa 
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do impacto ambiental gerado na fabricação de produtos manufaturados. Portanto, a 

economia de energia tornou-se um problema mundial no setor de manufatura e a 

eficiência energética em processos de usinagem tem sido, e será, tema promissor no 

desenvolvimento da indústria 4.0. Por muito tempo a usinagem vem sendo uma das 

mais importantes técnicas de transformação de produtos e tem sido amplamente 

utilizada nas indústrias de manufatura. Consequentemente, esta tecnologia também 

demanda uma quantidade significativa de energia (MORADNAZHAD; UNVER, 2017). 

Produzir mais com menos energia é tema primordial na indústria e faz sentido 

economicamente e ambientalmente.  Segundo SAFAROV et al.(2017) o assunto 

tornou-se uma prioridade para o setor de manufatura em vários países. Em uma época 

de crise globalizada, as empresas bem-sucedidas estão em busca constante por 

melhoria contínua e inovações tecnológicas, processos e logística para diminuir o uso 

de energia e aumentar a competitividade. Exemplos incluem a aplicação de 

tecnologias de eficiência energética (tais como motores de velocidade variável e 

controles avançados de processo) e a adoção de mudanças no processo com objetivo 

de diminuir a utilização de energia. Alguns países também definem padrões de 

eficiência atendendo os requisitos ambientais e objetivos a fim de contribuir para um 

mundo sustentável. 

Uma tendência mundial é a busca por equipamentos de produção mais 

econômicos no consumo de energia, o que tem sido amplamente reconhecido como 

principal característica de projeto. Esta tendência se aplica também em MFs, 

equipamentos amplamente utilizados na manufatura. Diversas pesquisas têm sido 

realizadas no tema “eficiência energética em processos de manufatura” para melhor 

avaliação dos equipamentos e seu impacto no meio ambiente. VIJAYARAGHAVAN; 

e DORNFELD (2010) propuseram um sistema de monitoramento do consumo de 

energia em MFs. O trabalho sugere que, mais importante do que avaliar o consumo 

de energia na remoção de cavaco, é a avaliação do consumo de outros componentes 

da MF e também do estado em que se encontra, em preparação ou em modo 

automático, por exemplo. Uma arquitetura de software baseada em "MTConnect" foi 

desenvolvida para simulação, monitoramento e análise do consumo de energia. Para 

validar o software o autor não faz nenhum experimento de usinagem, mas utiliza 

dados de outros trabalhos em que a medição de consumo de energia foi realizada, e 

conclui que, usando parâmetros pré-definidos e técnicas de análise incorporadas no 

software, é possível tomar decisões para melhoria de processos em MFs. Este 
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trabalho aponta para a necessidade de se obter dados confiáveis de consumo das 

MFs para que sejam criadas estratégias para redução do consumo de energia e com 

isso a produtividade em um determinado processo seja mais eficiente, mas não faz 

nenhum experimento de medição de consumo de energia em MFs, o que seria 

essencial para conclusão do trabalho. Como uma forma de prever o consumo de 

energia em MFs, BEN JDIDIA et al. (2018) desenvolveram um modelo estatístico 

sobre a eficiência energética das MFs através de modelos matemáticos em função de 

parâmetros de trabalho como, velocidade de rotação do eixo-árvore, avanço dos 

eixos, profundidade de corte, força de corte, por exemplo. O trabalho conclui que, para 

determinar o consumo de energia em MFs, um modelo matemático para avaliar a 

eficiência energética dever ser analisado. O modelo estatístico pode ser obtido através 

de fundamentos teóricos e experimentos em função dos parâmetros utilizados. DIAZ 

et al. (2010) desenvolveram estratégias para reduzir o consumo de energia nos 

processos de usinagem, enfatizando a preocupação com questões ambientais e o 

aumento dos preços de energia elétrica ao longo do tempo. O trabalho classifica o 

consumo de energia em MFs em três categorias: consumo constante, variável e 

consumo para remoção de material. Utilizando dois tipos de MFs e alterando os 

parâmetros de usinagem como velocidade de avanço dos eixos, profundidade de corte 

e rotação do eixo-árvore, o autor conclui que é possível economizar em média 25% 

de energia, apenas observando estes parâmetros para melhor aplicação e ressalta 

que o primeiro passo para redução do consumo de energia em MFs é a criação de 

métodos que possibilitem mapear a demanda de energia nos processos de usinagem.  

As MFs têm como principal fonte de energia a eletricidade. Os principais 

componentes são: motor do eixo-árvore e servo-motores dos eixos lineares. Outros 

componentes como unidade hidráulica, bombas de refrigeração, lubrificação, 

trocadores de calor, transportador de cavaco entre outros, são considerados 

componentes periféricos. Reduzir o consumo de energia das MFs e, 

consequentemente os processos de usinagem, é ponto fundamental para diminuir o 

uso de energia na manufatura. Desligar componentes desnecessários durante a 

preparação da MF e diminuir o desperdício de tempo nos processos, por exemplo, 

são ações que podem ser implementadas para redução do consumo de energia.  
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1.1 Objetivos 

Neste trabalho, propõe-se o desenvolvimento de um método para medir e 

estudar o consumo de energia elétrica durante os vários modos de operação de uma 

máquina-ferramenta específica : um centro de torneamento com eixo-árvore direito e 

esquerdo. O objetivo proposto será abordado por meio das seguintes etapas: 

1.1.1 Objetivos Específicos 

1. Estudar o centro de torneamento como projeto na visão do fabricante e como 

produto final na visão do usuário em relação à demanda energética, 

identificando melhorias no projeto da MF a fim de possibilitar a criação de 

parâmetros confiáveis para projetos futuros que sejam mais eficientes e 

sustentáveis, contribuindo assim para o desenvolvimento de produtos de baixo 

consumo de energia; 

2. Definir os modos de operação da MF, a fim de obter o consumo de energia 

elétrica constante e variável; 

3. Identificar a principal fonte consumidora de energia na MF e propor melhorias 

nesta fonte para redução da demanda energética; 

4. Identificar melhorias no projeto e propor modos de operação que sejam 

adaptáveis à real necessidade de um processo, a fim de reduzir o consumo de 

energia elétrica em MFs; 
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1.2 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos: 

Capitulo 1 - INTRODUÇÃO – breve descrição do trabalho destacando os 

pontos principais. 

Capitulo 2 - REVISÃO DA LITERATURA – onde estão detalhados dados da 

matriz energética brasileira, geração de energia elétrica e principais 

consumidores, destacando a indústria como principal consumidor final. Há 

também a apresentação de forma sintetizada de diversos trabalhos realizados 

por pesquisadores que buscaram reduzir o consumo de energia elétrica em 

MFs. 

Capitulo 3 - TRABALHO EXPERIMENTAL – onde estão detalhados os 

materias, métodos e equipamentos: a MF, que neste caso é um centro de 

torneamento, o equipamento de medição e a peça modelo. Neste capítulo 

também são difinidos os modos de operação da MF, as grandezas físicas para 

realizar as medições em um processo específico de usinagem, bem como sua 

característica e condições de trabalho. 

Capitulo 4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES – apresentam-se os resultados e 

medições encontrados nos testes experimentais e suas respectivas 

ponderações. 

Capitulo 5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS - 

apresentam-se conclusões do trabalho e propostas para o desenvolvimento de 

trabalhos futuros. 

Capitulo 6 - REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA – Destacam-se as fontes 

consultadas para a confecção deste trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Matriz elétrica brasileira 

O Balanço Energético Nacional – BEN é o mais tradicional documento do setor 

energético brasileiro. Elaborado e divulgado anualmente pela Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE, o BEN será utilizado como base de informações para compreensão 

da matriz energética brasileira atual. O relatório é de fundamental importância para as 

atividades de levantamento, planejamento e acompanhamento do setor energético 

nacional. Este reúne em um único documento as séries históricas das diversas 

operações ligadas à oferta e demanda dos diferentes produtos energéticos, além de 

informações sobre reservas, capacidades instaladas e dados estaduais. A matriz 

energética brasileira refere-se ao conjunto de fontes energéticas disponíveis no país. 

Destaca-se que a matriz nacional é uma das mais limpas do mundo, em razão 

das condições naturais do território brasileiro. Destaca-se que o Brasil possui 

diferenciais estratégicos sustentáveis na sua produção de energia, tendo a matriz 

energética mais renovável do mundo industrializado. Segundo BEN (2016), estima-se 

que mais da metade da produção de energia nacional seja proveniente de fontes como 

recursos hídricos, biomassa e etanol, além de participações crescentes das energias 

eólicas e solares . Como exemplo, cita-se que as usinas hidrelétricas do país são 

responsáveis pela geração de mais de 60% da eletricidade nacional (Figura 2-1), 

enquanto na matriz elétrica mundial, para países industrializados, representam 

apenas 13% desta fração de energia produzida, caindo para 6% nas nações em 

desenvolvimento.  
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Figura 2-1-Matriz Elétrica Brasileira  

 

Fonte:  (BEN, 2016). 

Outro aspecto relevante da matriz elétrica brasileira é que, apesar do 

crescimento da produção nacional de petróleo e do aumento do uso de gás natural, 

ocorreu a reversão da tendência de redução da participação das fontes renováveis na 

matriz elétrica brasileira observada nos últimos anos. Em 1970, a participação de 

renováveis era superior a 58% em virtude da predominância da lenha, porém com a 

introdução de recursos energéticos mais eficientes, a participação de renováveis caiu 

em 2000 para em torno de 53%. Segundo os dados do BEN (2016), em 2015, a 

participação de renováveis na Matriz Elétrica Brasileira manteve-se entre as mais 

elevadas do mundo, com pequeno crescimento devido particularmente à queda da 

oferta interna de petróleo e derivados e também pela expansão da geração hidráulica. 

Tomando como base dados do BEN (2016), observa-se que a participação 

atual de fontes renováveis na matriz energética brasileira é três vezes maior que a 

média mundial e o país tem a possibilidade de manter este cenário a longo prazo, 

principalmente pelo crescimento da hidroeletricidade (Figura 2-2). Destaca-se que 

aumentos expressivos também são possíveis e esperados na participação da 

cogeração a partir da biomassa de cana-de-açúcar e na produção dos 

biocombustíveis etanol e biodiesel. O fato é que na visão do Governo Federal, dentre 

as economias industrializadas, o Brasil é hoje o país que reúne as melhores condições 
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para realizar uma transição energética para a chamada “Economia Verde”, com 

sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

Figura 2-2 - Participação de renováveis na matriz energética  

 

Fonte: (BEN, 2016). 

2.2 Produção de Energia Primária no Brasil  

Segundo a ANP (2017), em 2006 o Brasil conquistou sua autossuficiência na 

produção de petróleo, assim como recentemente aumentou consideravelmente suas 

reservas comprovadas de petróleo graças às descobertas na chamada camada do 

“pré-sal”15. Este é outro ponto merecedor de destaque na matriz elétrica brasileira.   

De acordo com BEN (2016), observa-se também que nas últimas décadas a produção 

de energia primária do país cresceu em diversas direções. Num contexto macro, pode-

se afirmar que o atual suprimento de energia brasileiro praticamente não depende de 

variáveis externas e isto gera um ambiente econômico de tranquilidade com relação 

à segurança energética do país. Na Figura 2-3 estão apresentados os dados da 

produção de energia primária no Brasil.  Apesar de se observar melhoras estruturais 

no setor energético nos últimos anos, é fato que o país ainda enfrenta dificuldades, 

por exemplo, as restrições no suprimento de gás natural boliviano e atrasos no 

cronograma de construção de novas usinas hidrelétricas. No entanto, de acordo com 

BEN (2016), a expectativa do Governo Federal para o longo prazo é que o Brasil 
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estará muito bem posicionado globalmente em termos de matriz energética nos 

próximos anos. 

Figura 2-3 - Produção de Energia Primária  

 

Fonte: (BEN, 2016). 

2.3 Baixa Emissão de Gases do Efeito Estufa 

Talvez o aspecto mais relevante da matriz elétrica brasileira e seu maior 

diferencial no futuro seja a baixa emissão de gases do efeito estufa. Diante da 

crescente preocupação mundial com as mudanças climáticas, em especial o 

aquecimento do planeta, a emissão de gases de efeito estufa se tornou questão 

central na pauta econômica e ambiental futura. Na área de produção de energia, em 

comparação ao resto do mundo, o Brasil se destaca justamente por apresentar 

reduzidos índices de emissão de gases, graças à alta parcela de fontes renováveis 

em sua matriz elétrica (Figura 2-4). Mas, segundo BEN (2016), o país deve se preparar 

para um horizonte de longo prazo, pois  a forma e estrutura que se dará a expansão 

do consumo interno de energia são fatores que terão papel fundamental no volume 

das emissões de gás carbônico (CO2). De acordo com o BEN (2016), apesar deste 

cenário positivo com potencial aumento da participação de fontes renováveis na matriz 

elétrica nacional, os níveis de emissões do Brasil deverão se ampliar nos próximos 
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anos. Projetam-se emissões totais de cerca de 502 milhões de toneladas de CO2 em 

2020 (Figura 2-5). 

Figura 2-4 - Comparativo de Emissões de CO2 

 

Fonte:  (BEN, 2016) 

Figura 2-5 - Evolução das emissões de CO2  

 

Fonte:  (BEN, 2016). 

2.4 Principais Produtos Energéticos Brasileiros 

A produção de energia eólica nacional alcançou 21.626 GWh em 2015, 

representando um aumento de 77,1% em relação ao ano anterior. Já a capacidade 

eólica instalada no país expandiu 56% em relação a 2014 e 2015. O Banco de 

Informações da Geração (BIG), da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
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informou que o parque eólico nacional cresceu 2.745 MW, alcançando 7.633 kW ao 

término de 2015 (BEN, 2016). 

Alavancado pelas políticas públicas de incentivo à produção de biodiesel, o 

volume total de B100 (biodiesel puro) produzido no país aumentou 15,1% de 2014 

para 2015, atingindo 3.937.269 m³ de produto disponível para o mercado interno 

(BEN, 2016). 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a 

produção de cana-de-açúcar em 2015 alcançou 660,5 milhões de toneladas, um montante 

4,5% superior ao registrado no ano anterior. 

A produção de açúcar no ano de 2015 teve queda de 3,5%, favorecida pelo 

mercado internacional, enquanto o etanol aumentou em 6%, produzindo-se um 

montante de 30249 mil m³. O álcool hidratado representou cerca 61,8% do total 

produzido em 2015, equivalente a um volume estimado de 18684,6 mil m³, aumento 

de 14,7% em relação ao ano anterior. Já para o álcool anidro, produto misturado à 

gasolina, registrou-se queda de 5,4% na sua produção, totalizando 11.564,6 mil m³ 

em 2015 (BEN, 2016). 

A produção de energia elétrica atingiu 581,5 TWh em 2015, resultado 1,5% 

inferior ao período no ano anterior. Deste montante, as centrais de serviço público 

contribuíram com 83,4% da geração total enquanto os chamados auto-produtores 

contribuíram com o percentual restante da produção. A produção de energia hidráulica 

recuou em 3,7% em relação ao ano anterior, a geração pública de eletricidade 

proveniente de combustíveis representou 26% do total nacional contra 26,8% em 

2014. Considerando-se o conjunto de todas as fontes utilizadas, a geração de 

eletricidade pelos auto-produtores representou 16,6% do total produzido. Já as 

importações líquidas de eletricidade foram de 34,4 TWh, as quais, somadas à geração 

interna permitiram uma oferta nacional de energia elétrica da ordem 615,9 TWh, 

representando uma queda de 1,3% em relação ao ano anterior (BEN, 2016). 

A produção nacional de petróleo cresceu 8% em 2015, atingindo a média de 

2,44 milhões de barris diários, dos quais 93,4% são de origem marítima. Em relação 

aos estados produtores, o Rio de Janeiro foi responsável pela maior parcela: 67% do 

montante anual. Já a produção terrestre continua sendo liderada pelo Estado do Rio 

Grande do Norte, com 31% do total. A produção de xisto reduziu em 8%, atingindo um 

total de 0,27 milhões de m³. Os principais motivos do crescimento da produção 

brasileira de petróleo em 2015 foram o aumento acelerado da produção da plataforma 
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P-58 na Bacia de Campos e da plataforma FPSO Cidade de Mangaratiba, no pré-sal 

da Bacia de Santos e a antecipação do início da operação da plataforma FPSO Cidade 

de Itaguaí, na Bacia de Santos (BEN, 2016). 

A produção média diária de gás natural durante o ano foi de 96,2 milhões de 

m³/dia, enquanto o volume de gás natural importado foi de 50,4 milhões de m³/dia. 

Com isto, a participação do gás natural na matriz energética nacional atingiu o patamar 

de 13,7%. A demanda industrial por gás natural registrou uma expansão de 2,5% em 

relação ao ano anterior, com destaque para os setores de ferro gusa e aço (18,1%) e 

química (9,9%).  

Na geração térmica a gás natural (incluindo autoprodutores e usinas de serviço 

público), houve um decréscimo de 2,0%, atingindo o patamar de 79,5 TWh. Em 2015 

o gás natural destinado à geração de energia elétrica alcançou na média 50,4 milhões 

m³/dia, representando uma redução de 2,4% ante 2014 (BEN, 2016). 

No Brasil se utiliza o carvão vapor para geração de energia elétrica apenas nos 

Estados que produzem o mesmo, sendo estes o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. A demanda de carvão vapor para este uso final aumentou em 9,4% em 2015 

em relação ao ano anterior. No caso do carvão metalúrgico, registrou- se uma queda 

de 4,7% no consumo do setor siderúrgico em 2015 em decorrência da desaceleração 

do setor (BEN, 2016). 

Segundo informa o BEN (2016), o país consumiu um total de 260,7 Mtep em 

2015. O consumo final, energético e não energético, recuou 1,9% em relação ao ano 

anterior, destaque para a queda significativa de 3,1% e 2,6% nos consumos dos 

setores industrial e de transporte, respectivamente.  

2.5 Consumidor final 

Indústria: o segmento industrial respondeu com um decréscimo de 2,7 milhões 

de tep em valores absolutos, liderando a redução da demanda energética no ano de 

2015. Isto ocorreu principalmente em virtude da queda dos consumos de carvão 

vegetal (6,5%) e eletricidade (5,0%) no setor siderúrgico e do bagaço de cana (3,9%) 

em decorrência da queda na produção de açúcar.  

Transporte: o segmento de transporte, com uma redução de 2,3 milhões de 

tep, registrou a segunda maior diminuição da demanda energética. Isto ocorreu 
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principalmente em virtude da queda de 4,3% do consumo de óleo diesel, 

consequência da menor atividade do setor de transporte de carga.  

Foi registrado um recuo de 9,7% na produção de gasolina, enquanto o consumo 

deste combustível reduziu 9,5%. Estas reduções foram compensadas pela produção 

e consumo de etanol, que cresceram respectivamente 5,8% e 18,6% em relação ao 

ano anterior. Além disso, o recuo do mercado de venda de automóveis leves contribuiu 

para redução da demanda de combustíveis. Estas substituições foram responsáveis 

pela evolução do percentual renovável na matriz de consumo do setor de transporte, 

de 18% para 21% em 2015.  O consumo final de eletricidade no país em 2015 registrou 

uma queda de 1,8%. Os setores que mais contribuíram para esta redução foram o 

residencial (0,7%) e o industrial (5,0%) (Figura 2-6). 

Figura 2-6 - Quem usou a energia no Brasil 

 

Fonte:  (BEN, 2016). 

2.5.1 Consumo de energia pela indústria brasileira 

Segundo o BEN (2016), aproximadamente 1/3 da energia elétrica gerada para 

a sociedade brasileira é consumida no segmento industrial (Figura 2-7) para 

atendimento energético de seus processos produtivos.  
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Figura 2-7 - Fluxo Elétrico – ano base 2015 

 

  Fonte:  (BEN, 2016). 

O consumo de energia elétrica no setor industrial totalizou 196,6 TWh em 2015, 

um recuo em relação ao ano anterior. Segundo BEN (2016), a redução no consumo 

industrial em 2015 equivale à potência de uma usina hidrelétrica de 2.200 MW de 

capacidade instalada. Os dados também indicam que o consumo em dezembro de 

2015 foi o menor do ano, com retração de 0,6%. O consumo da indústria apresentou 

quedas mensais ao longo de 2015, que foram intensificadas no segundo semestre. O 

último trimestre do ano fechou com recuo de 7,7%, o maior do ano e o mais forte já 

registrado para o período em toda a série de consumo iniciada em 2004. O Sudeste 

foi a região com o maior recuo na demanda de energia elétrica na indústria: de 5.256 

GWh, o equivalente a uma usina hidrelétrica de 1.200 MW de capacidade instalada. 

São Paulo (metalurgia, automotivo e produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos) e Minas Gerais (metalurgia, química e automotivo), primeiro e segundo 

maiores consumidores industriais do país, estão entre os estados com as maiores 

reduções de consumo em 2015, enfatizou (BEN, 2016). O Nordeste do país é a região 
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que terminou o ano com a maior queda percentual na demanda por eletricidade 

(8,8%). Os dados do BEN (2016)  indicam que a diminuição do consumo elétrico na 

indústria no ano de 2015 foi generalizada e atingiu 12 dos 13 maiores segmentos 

consumidores de eletricidade, liderados pelo setor de metalurgia, ramo industrial que 

mais demanda energia no país, cuja queda foi de 2,5%. 

2.6 Consumo de energia pela indústria mundial 

Já no cenário mundial a demanda total de energia elétrica para o setor industrial 

no cenário sofrerá um aumento de 40% em 2040 conforme relatório da U.S. EIA -           

(2015), aumento impulsionado principalmente pelas indústrias químicas e plásticas, 

produção de aço e petróleo, mineração e o setor de máquinas e equipamentos, que 

juntos representarão 85% deste crescimento. Um fator preocupante neste dado é que 

grande parte da energia elétrica produzida no mundo é gerada através de fontes não 

renováveis, processo em que grande quantidade de CO2 é lançada na atmosfera. A 

indústria de vários países como Estados Unidos, Europa, além de outros como Brasil, 

está sendo desafiada a reduzir o consumo de energia e as emissões de CO2 na 

atmosfera através de estratégias e implementação de novas tecnologias em sistemas 

de produção. Estes desafios criam naturalmente oportunidades para novas áreas de 

negócios relacionadas com a procura de produtos com alta eficiência energética e 

baixa emissão de CO2 em seus processos de fabricação.  

Desde 1971, a produção de energia cresceu em todo o mundo, cerca de 50% 

em 2014, sendo que a energia gerada a partir de combustíveis fósseis constitui a 

maior parte do total produzido a nível mundial, Figura 2-8. 
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Figura 2-8 - Geração de energia primaria mundial 1971-2014 por combustível 

 

Fonte:  (IEA, 2016). 

A razão pela qual a utilização de combustíveis fósseis é dominante é que estes 

são relativamente de baixo custo e abundantes. Em particular, a China demanda cerca 

de 20% de toda a energia produzida no mundo, seguida dos Estados Unidos com 

cerca de 18% (Figura 2-9). Um detalhe importante é que o país corresponde a apenas 

5 % da população mundial. 

Figura 2-9 - O uso de energia por país 

 

Fonte: (IEA, 2016). 
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Mais de um 1/3 do consumo de energia nos Estados Unidos se refere ao setor 

industrial. Este setor inclui vários subsetores da indústria. O consumo destes 

subsetores é mostrado na Figura 2-10. É possível identificar que um dos subsetores 

mais representativos no consumo de energia está diretamente relacionado com a 

manufatura, com exceção da indústria de petróleo e carvão e também a química. O 

setor de metais primários demanda cerca de 10% de toda a energia em seus 

processos de transformação. 

Figura 2-10 - Consumo de energia por subsetor nos Estados Unidos  

 

Fonte:  (IEA, 2016). 

Como se pode observar, a indústria de manufatura está diretamente ligada à 

utilização de recursos naturais como fonte de energia para execução de seus 

processos. Com o aumento do preço da energia nos últimos anos, impactos 

ambientais e a pressão dos governos e sociedades, obrigam-se as empresas a 

adotarem iniciativas visando à redução dos recursos utilizados. Nos Estados Unidos 

um programa denominado "Energy Star" desenvolvido por  EPA (2015b) tem como 

objetivo o desenvolvimento de produtos e práticas para redução do consumo de 

energia. O programa tem alcançado resultados notáveis em termos de economia de 

energia e diminuição de gases de efeito estufa (EPA, 2015a). No ano de 2015, o 

programa ajudou os americanos a economizarem um total de US $ 19 bilhões em suas 

contas de serviços públicos e evitar as emissões de gases do efeito estufa equivalente 

a 29 milhões de carros. Segundo EPA (2015a), estes gases causam principalmente, 



34 

     Revisão da Literatura 

 

problemas como o aquecimento global e podem interferir perigosamente no 

ecossistema. 

 De acordo com UNITED NATION (2016), a influência humana sobre o sistema 

climático é evidente. As recentes emissões de gases de efeito estufa são as mais altas 

da história. Com base nas tendências atuais de emissões, a temperatura média global 

sofrerá um aumento de 1,4 a 5,8 ºC entre 1990 e 2100. Ações importantes além da 

economia de energia devem ser tomadas para mitigar esses impactos. A energia 

limpa, como a solar, eólica, e células de combustível podem contribuir com as 

necessidades energéticas na manufatura e reduzir o impacto gerado, uma vez que 

fontes de energias limpas causam menos ou nenhum impacto ao meio ambiente, ao 

contrário da energia gerada a partir de combustíveis fósseis. 

2.7  Demanda de energia elétrica de MFs 

Nos sistemas de produção, os insumos são transformados em resultados 

tangíveis por meio de uma sequência de processos tecnológicos. Esses processos 

são realizados por máquinas. Em especial, as MFs representam uma classe distinta 

de máquinas para a transformação de metais, estas consistem em estruturas fixas e 

componentes móveis que permitem todo o sistema realizar funções complexas para 

formação, modelagem ou união geométrica de peças em uma qualidade definida, 

utilizando ferramentas e tecnologias adequadas. As MFs consistem basicamente em 

uma estrutura mecânica, guias e unidades de controle (ZEIN, 2012). Ao longo do 

tempo, MFs desempenham um papel importante na indústria. Segundo GROOVER 

(2013), o desenvolvimento de MFs para a transformação de materiais está relacionado 

diretamente com a Revolução Industrial, que foi marcada pelo desenvolvimento da 

máquina a vapor, por James Watt, em 1776. Quando ele começou a projetar o motor 

a vapor, em 1763, seu principal desafio era fazer o furo do cilindro com precisão para 

evitar que o vapor escapasse em torno do êmbolo. O cilindro inicial foi fabricado a 

partir de folhas de metal, o que certamente não funcionou adequadamente. O 

problema foi finalmente resolvido por John Wilkinson, quando ele inventou uma 

máquina de furar de eixo horizontal movida a roda d'água, em torno de 1775. Esta 

máquina é frequentemente reconhecida como a primeira MF. Desde então, o processo 

de usinagem em MFs tem sido essencial no desenvolvimento de produtos e na 

manufatura. 
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Avanços na precisão da fabricação e no desempenho de processamento 

intensificaram a aplicação de tecnologia de automação em MFs. Além da automação 

das funções operacionais, como manuseio ou processamento, as máquinas-

ferramentas modernas evoluíram para sistemas complexos altamente automatizados, 

equipados com uma variedade de meios elétricos para monitorar e manter a 

capacidade de operação e processo. Nas últimas décadas, MFs sofreram grandes 

mudanças, principalmente com a implementação de novas tecnologias, como por 

exemplo o controle numérico computadorizado (CNC). MFs em sua concepção inicial 

eram puramente mecânicas, mas, com o avanço de equipamentos eletrônicos, estas 

migraram para sistemas mecatrônicos, onde são aplicados sistemas de controle, 

sensores, e outros elementos que compõem uma MF CNC. 

Além das tecnologias de automação empregadas nas MFs, a origem de uma 

demanda maior de energia pode ser atribuída ao aumento do consumo de energia de 

seus componentes integrados. A demanda por um desempenho maior no 

processamento dos materiais, por exemplo, foi satisfeita aumentando a potência do 

motor do eixo-árvore, resultando em maior demanda de energia. 

MFs podem ser definidas como um conjunto de componentes com funções 

específicas, no qual cada componente executa uma ação distinta, permitindo que a 

MF entre em funcionamento e execute funções complexas necessárias ao processo 

desejado. Em MFs a energia elétrica é transformada em energia mecânica ou outro 

tipo de energia desejado. WEN LI, ANDRÉ ZEIN e SAMI KARA (2011) definiram que 

componentes elétricos em MFs são classificados em acionamentos elétricos, motor 

eixo-árvore, servo motores dos eixos lineares, sistema hidráulico, sistema de 

refrigeração e componentes auxiliares. A fonte de energia para o uso de MFs é 

exclusivamente a eletricidade.  A demanda de energia elétrica é resultado do acúmulo 

temporal do consumo de energia individual de cada componente, Figura 2-11. Ao 

longo do processo executado na MF, os requisitos de desempenho afetam a demanda 

de energia dos componentes. O consumo de energia também depende da estrutura 

dos elementos da máquina e do seu funcionamento, por consequência o consumo 

não é estático, mas, sim, dinâmico. 
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Figura 2-11 - Demandas de energia em MFs  

 

Fonte: (ZEIN et al., 2011). 

A demanda de energia elétrica nas MFs raramente é especificada pelos 

fabricantes e, consequentemente, não é conhecida pelos usuários. É possível 

identificar na Figura 2-11 que o consumo de energia em MFs está diretamente 

relacionado com os componentes que estão em funcionamento em determinado 

período de tempo e que, para determinar o consumo total de energia, é necessário 

fazer uma avaliação mais detalhada de fatores como tipo de processo, ferramentas e 

componentes auxiliares utilizados, por exemplo. Portanto, podemos concluir que o 

consumo de energia em um processo de usinagem é igual à demanda de potência 

multiplicada pelo tempo de ciclo, também representada pela área do gráfico na Figura 

2-12, que mostra o perfil de consumo de energia em um processo de torneamento. 

Observando o perfil de consumo de energia no processo de torneamento (Figura 

2-12), os modos “máquina ligada, início de ciclo, e usinagem” podem ser identificados 

como modos operacionais da MF. Também é possível identificar vários perfis de 

consumo de energia no processo de torneamento. A demanda de energia depende 

do estado atual da MF, como por exemplo, em execução, eixo-árvore ligado. Usando 

tais informações, pode-se dividir o consumo de energia e fazer avaliações do consumo 

constante e variável na MF e também dos componentes auxiliares utilizados. 
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Figura 2-12 - Perfil de consumo de energia em um processo de torneamento  

 

Fonte:  (WEN LI, ANDRÉ ZEIN, SAMI KARA, 2011). 

Como pré-requisito importante na análise do consumo de energia em MFs, é 

preciso entender que o consumo não é estático e sim dinâmico, dependendo 

diretamente do estado atual da MF (ZEIN, 2012). O consumo de energia em MFs 

geralmente é dividido em consumo constante e consumo variável. A Figura 2-13 

mostra as formas de divisão mais comuns do consumo de energia em uma fresadora 

CNC de 3 eixos. 

Figura 2-13 - Demanda de energia elétrica em uma fresadora CNC de 3 eixos  

 

Fonte:  (GUTOWSKI; DAHMUS; THIRIEZ, 2006). 
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O consumo variável é atribuído ao processo de usinagem e aos componentes 

utilizados para sua execução, como por exemplo, aceleração e desaceleração dos 

eixos lineares e eixo-árvore. Já o consumo constante é atribuído aos componentes 

necessários para que a MF entre em execução de um processo, como por exemplo, 

motores e acionamentos, sistema hidráulico, sistema de lubrificação e sistema 

pneumático, entre outros. 

ZHOU et al. (2015) dividiram o consumo de energia em MFs em duas parcelas. 

A primeira se refere ao processo de usinagem e a segunda, a outras funções, como 

troca de ferramenta, fixação da peça, sistema de lubrificação, entre outros. A relação 

entre as duas parcelas é expressa como: 

 P = Po + k. m (1) 

Onde P se refere à demanda de potência da MF, Po se refere à potência da MF 

ligada, m se refere à potência relacionada à remoção de material e k é uma constante 

relacionada com as características de cada MF, mas o autor não define claramente 

como avaliar essa variável constante. Entretanto, tudo indica que está relacionada 

com as características intrínsecas de cada MF. 

Posteriormente, DAHMUS e GUTOWSKI (2010) aprofundaram o estudo do 

consumo de energia em MFs e dividiram-no em três modos: modo MF parada, modo 

execução e modo de produção.  

• No modo MF parada, a MF está pronta para produção e componentes como 

sistema hidráulico, sistema de lubrificação e controle numérico demandam uma 

potência constante. Em geral, quanto mais automatizada a MF, maior será o 

consumo constante.  

• Durante o modo de execução, outros componentes auxiliares são ligados e 

como consequência consomem também uma potência constante durante todo 

o processo.  

• O modo de produção representa o consumo de energia para remoção de 

material. Este consumo de energia é variável e depende da carga aplicada à 

MF. Esta demanda de energia está diretamente relacionada com o tipo de 

processo executado. 
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Do ponto de vista elétrico, MFs são sistemas complexos com diversos circuitos.  

Segundo YINGJIE (2014), para avaliar o consumo de energia é necessário 

decompor a MF em diversos perfis de consumo de energia em função da 

composição do sistema, dos modos de operação, do tipo de consumo 

constante/variável, dos componentes principais e das funções de movimento 

(Figura 2-14).  

Figura 2-14 - Decomposição do consumo de energia em MFs 

 

Fonte: (YINGJIE, 2014). 

A relação entre o consumo de energia e os vários parâmetros envolvidos na 

avaliação de MFs é ponto chave para um estudo mais detalhado, com o propósito de 

determinar precisamente a demanda de energia e adotar estratégias para redução do 

consumo, como por exemplo: reduzir o consumo constante e melhorar as condições 

do processo.  
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2.8 Unidade Hidráulica 

Unidade hidráulica pode ser entendida como o conjunto de diversos 

equipamentos que incluem reservatório de óleo, bombas de deslocamento, válvulas 

direcionais, válvulas de retenção, atuadores, dentre outros. Estes ficam dispostos em 

circuitos lógicos, cuja finalidade é possibilitar a movimentação e controle de um 

determinado equipamento através do deslocamento de fluido, realizado por um ou 

mais motores elétricos e bombas hidráulicas.  

Devido à simplicidade de funcionamento, os acionamentos hidráulicos são 

utilizados nas mais diversas aplicações, tais como prensas, tombadores de 

caminhões, injetoras plásticas, calandras, máquinas-ferramentas, dentre outras. 

A unidade hidráulica é um dispositivo que funciona como o ponto central de um 

sistema hidráulico, tendo uma grande influência sobre sua produtividade e sua 

eficiência. Este componente executa acionamentos com alta pressão e velocidade, a 

fim de processar os atuadores. Com sua alta densidade de força, a unidade hidráulica 

executa uma variedade de operações nas MFs. Estas operações incluem a liberação 

e fixação de ferramentas na torre, giro da torre de ferramentas, abertura e fechamento 

da placa, avanço e recuo do contraponto hidráulico, acionamento da luneta hidráulica, 

troca de paletes, entre outros. Este equipamento é muito utilizado em diversas 

aplicações e consequentemente, quando se trata de consumo de energia e eficiência 

energética deste equipamento, um ponto central para este dispositivo é que, nos 

momentos em que não há necessidade de movimentação, tanto a bomba hidráulica 

quanto o motor elétrico continuam operando em rotação nominal, com o fluido 

hidráulico recirculando para o reservatório e resultando em desperdício de energia 

elétrica e aquecimento desnecessário do óleo. Por outro lado, o desligamento do 

motor elétrico pode gerar efeitos colaterais, como a própria queima do equipamento 

devido a partidas sucessivas e desgastes mecânicos excessivos na bomba de óleo. 

Existem diferentes abordagens para tornar a unidade hidráulica aplicada nas 

MFs mais eficiente em termos energéticos. As abordagens descritas na literatura, bem 

como as já implementadas por alguns fabricantes de MFs para aumentar a eficiência, 

podem ser resumidas da seguinte forma, segundo BRECHER; BÄUMLER; TRIEBS 

(2012): 
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• Bombas eficientes em termos energéticos; 

• Unidades hidráulicas com bomba de velocidade variável controladas por 

inversores de frequência; 

• Sistemas com acumulador de pressão; 

• Sistemas de fixação com vazamento minimizado; 

As unidades hidráulicas de bomba de velocidade variável controladas por meio 

de inversor de frequência são usadas para adaptar a velocidade do motor de acordo 

com o requisito de pressão necessária. Segundo BRECHER, JASPER e FEY (2017), 

esta solução de eficiência energética para unidades hidráulicas permite que o motor 

e a bomba ajustem a rotação conforme a real necessidade da máquina, resultando 

em economia de energia nos momentos onde o conjunto apenas recircula o fluido 

hidráulico devido à característica do processo (exemplo: troca de peça a ser 

estampada numa prensa ou entrada e saída de caminhão num tombador de 

caminhões abertura e fechamento da placa em uma MF). Uma grande vantagem 

dessa solução é a baixa interferência no sistema da máquina, não havendo alterações 

mecânicas nos motores e permitindo que, em caso de manutenção do inversor, a 

máquina possa continuar operando com seu sistema de partida original. BRECHER, 

JASPER e FEY (2017) destacam que a variação de velocidade do motor elétrico é 

realizada através de um software exclusivo instalado no PLC do inversor de 

frequência, utilizando os sinais analógicos nativos enviados pelo sistema hidráulico. 

Nesta condição, a solução de eficiência energética gera economia em praticamente 

qualquer ciclo de operação, pois, dependendo da máquina, as demandas do sistema 

hidráulico variam de acordo com a fase do processo. 

 

2.8.1 Eficiência energética em MFs 

As discussões sobre o uso eficiente da energia tornaram-se mais frequentes 

em muitos setores da indústria. PENG e XU (2014) definem eficiência energética 

como sendo a redução da demanda de energia de produtos e serviços ou obter a 

mesma qualidade e mesmo produto final com menos energia disponível. MFs 

eficientes em termos de energia normalmente não é assunto muito definido uma vez 
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que há dificuldades em se estabelecer métricas confiáveis para sua avaliação. As MFs 

possuem inúmeros motores e componentes auxiliares cujo consumo de energia pode 

variar substancialmente durante a usinagem. Por exemplo, durante uma operação de 

desbaste a demanda de energia do sistema será alta, enquanto o consumo de energia 

durante o processo de acabamento será significativamente menor. Existe uma 

interdependência entre os componentes e subconjuntos de uma MF. Fazer uma 

avaliação detalhada dos processos de fabricação para determinar o consumo de 

energia dos componentes envolvidos possibilita identificar ações para reduzir a 

demanda de energia e estratégias podem ser definidas para seu uso eficiente. 

Na manufatura, eficiência energética é definida do conceito da termodinâmica, 

que significa a relação entre produto final e a energia total utilizada (QUARIGUASI 

FROTA NETO et al., 2009). Em MFs, características intrínsecas e as condições do 

processo afetam diretamente a eficiência energética como um todo. Características 

da MF afetam principalmente a eficiência energética devido a perdas de energia 

provenientes do mal dimensionamento de motores, de perdas mecânicas e perdas no 

sistema hidráulico (ZHOU et al., 2015).  No que diz respeito às condições de 

processos em MFs, a perda de energia está relacionada com a potência reativa (item 

2.9.1.2), a qual afeta a eficiência energética devido a não representar trabalho no 

produto final, como por exemplo, a energia consumida para se manter a MF ligada, 

movimentos em vazio, aceleração e desaceleração dos eixos lineares e eixo-árvore. 

Perdas também ocorrem devido à inércia causada pela má qualidade de componentes 

mecânicos, operação das MFs e estratégias de produtividade. 

Devido à complexidade para se definir o termo “eficiência energética” em MFs, 

alguns pesquisadores avaliam este indicador por meio do conceito de entrada e saída. 

Segundo THIEDE (2012), a taxa de eficiência energética em MFs se baseia na 

demanda de energia, Equação (2). 

 

 
Eficiencia energética =

peças produzidas

demanda de energia ∗ tempo
 

(2) 
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na qual o produto final pode ser mensurado em termos de produção (𝑝𝑒ç𝑎𝑠), 

massa (𝑄𝑢𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠) ou a receita gerada (𝑅𝑒𝑎𝑖𝑠/𝑅$). E a energia pode ser expressa 

em termos de consumo (𝐾𝑊ℎ) ou custo da energia (𝑅𝑒𝑎𝑖𝑠/𝐾𝑊ℎ). 

Posteriormente, LIU (2013) dividiu a eficiência energética em MFs em 

“eficiência energética instantânea” e “eficiência energética de processo”. Eficiência 

energética instantânea, n(t), descreve a relação entre a potência de corte Pc(t) e a 

potência de entrada das MFs Eq.(3) e E representa a eficiência energética ao longo 

do processo Eq.(4). 

 

 

n(t) =
Pc(t) 

Pt(t)
 

(3) 

 E =
Ec

Et
=  

∫ Pc(t)
t

0
dt

∫ Pt(t)
t

0
dt

 (4) 

Atualmente, vários estudos utilizam o consumo específico de energia (𝑆𝐸𝐶 −

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 )  para avaliar a eficiência energética em MFs. 

Segundo LI e KARA (2011), 𝑆𝐸𝐶 é definida como a energia necessária para remoção 

de 1cm3 de material, Equação (5). 

 
SEC =

Demanda de energia 

Volume do material
 

(5) 

A adoção de indicadores para avaliar a demanda de energia nos processos de 

transformação levanta o problema de quantificar o desempenho energético real e ideal 

na manufatura, a fim de descobrir o potencial alcançável para a melhoria relacionada 

à energia. Para a avaliação correta da eficiência energética em MFs ou do sistema 

em que está inserida é necessário definir claramente as variáveis de entrada e saída. 

A 𝑆𝐸𝐶 é uma forma comum utilizada para estimar o consumo de energia e avaliar a 

eficiência energética, cobrindo a relação de entre a potência e o volume de remoção 

de material (MRR-Material Removal Rate), que reflete a eficiência da produção. 

Devido à complexidade em se avaliar as MFs como um sistema, utilizar apenas alguns 

indicadores de consumo de energia para refletir a eficiência energética da máquina 

fará com que o resultado tenha um significado limitado. Portanto, um indicador de 
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avaliação geral da eficiência energética em MFs deverá ser ainda tema de bastante 

discussão. 

2.9 Medição de energia 

Em 1872, Maxwell propôs uma definição de energia como: “energia é aquilo 

que permite uma mudança na configuração de um sistema, em oposição a uma força 

que resiste a esta mudança” (WHITAKER, 2007). Esta definição se refere a mudanças 

de condições e alterações de estado. Logo, qualquer processo que se associe a 

alguma mudança implica na existência de fluxos energéticos. 

2.9.1 Potências elétricas 

Para se executar qualquer ação, como por exemplo produzir luz, calor ou 

radiação, é necessária liberação de energia. Essa energia liberada por unidade de 

tempo em qualquer um desses fenômenos é denominada potência (fluxo de energia 

no tempo). Em máquinas e equipamentos, potência é a energia necessária para 

mover o eixo de um motor, por exemplo. Em eletricidade, a potência é o produto da 

tensão pela corrente, Equação (6). 

𝑃 = 𝑈(𝑡) ∗ 𝐼(𝑡) (6) 

Onde: 

𝑃 = potência instantânea 

𝑈(𝑡) = tensão medida no tempo 

𝐼(𝑡) = corrente elétrica medida no tempo 

E como se trata de um trabalho realizado no tempo, temos: 

𝑃 =
𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏
∗

𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
= 𝑤𝑎𝑡𝑡 

(7) 

Considerando corrente elétrica alternada, COTRIM e ADEMARO ALBERTO 

(2009) definem que a energia elétrica pode ser representada por duas grandezas 

fundamentais: a energia ativa e a energia reativa. A energia ativa é a que realmente 

executa o trabalho, isto é, faz os motores girarem. Já a energia reativa apresenta 

característica predominantemente indutiva, necessária para criação de campos 
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magnéticos, necessários ao funcionamento de equipamentos industriais como 

motores, transformadores, reatores, etc. e não executam trabalho, apenas trocam 

energia com a fonte de alimentação. Se efetuarmos a composição destas duas 

energias, é possível determinar a energia aparente ou total, (Figura 2-15).  

 

Figura 2-15 - Triângulo de Potências  

 

Fonte: (WHITAKER, 2007). 

De acordo com o triângulo de potências temos: 

𝑘𝑉𝐴 = √(𝑘𝑊)2 + (𝑘𝑉𝐴𝑟)2 (8) 

Onde �⃗� é a potência ativa em [𝑘𝑊], 𝑠 é a potência aparente em [𝑘𝑉𝐴] e �⃗⃗� é a 

potência reativa em [𝑘𝑉𝐴𝑟].  

Analisando o triângulo de potências da Figura 2-15, é possível inferir que 

quanto menor for a componente da potência reativa para um valor constante da 

potência ativa, menor será a componente de potência aparente requerida. Caso haja 

igualdade dos valores da potência ativa e potência aparente, toda energia será 

convertida em potência ativa. 

2.9.1.1 Potência ativa 

WHITAKER (2007) define potência ativa como a capacidade instantânea que 

as máquinas e equipamentos possuem para produzir trabalho útil. Assim, por 

exemplo, temos o calor gerado pelo chuveiro elétrico aquecendo a água e o eixo de 

�⃗� 

�⃗⃗� 
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um motor girando a hélice do ventilador. A Potência Ativa é usualmente expressa em 

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 (𝑊), 𝑞𝑢𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 (𝑘𝑊) ou 𝑚𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 (𝑀𝑊). Convém salientar que, nos casos 

dos motores, é comum encontrarmos sua especificação em termos de outras 

unidades de potência, como cavalo-vapor (CV) e cavalo-força (Horse Power – HP). 

2.9.1.2 Potência reativa 

WHITAKER (2007) explica que a corrente do motor é composta por corrente 

real, a qual é convertida em energia real, e corrente de magnetização, que é utilizada 

para geração de campos magnéticos necessários ao funcionamento do dispositivo. 

Esta corrente de magnetização corresponde a uma troca de energia entre a fonte de 

energia e o motor, mas não é convertida em potência real. Esta corrente é identificada 

como a corrente reativa no circuito. Logo, potência reativa é a potência utilizada para 

a criação de campos magnéticos, necessários ao funcionamento de equipamentos 

industriais (motores, transformadores, reatores, etc.), sendo expresso seu valor em 

kVAr. 

2.9.1.3 Fator de potência 

O fator de potência é um índice que indica quanto da energia foi utilizada em 

trabalho e quanto foi utilizada em magnetização. O fator de potência (𝐹𝑃)  é o 

quociente da potência ativa (𝑘𝑊)  pela potência aparente (𝑘𝑉𝐴) , Equação (9). 

Portanto, para uma situação ideal, deve haver igualdade da componente ativa e da 

componente aparente, sendo a parcela de energia total transformada em trabalho.  

 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑃 =
𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
=

𝑊𝑎𝑡𝑡

𝑉𝑜𝑙𝑡 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒
 

(9) 

Do triângulo de potências Figura 2-15, temos: 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑃 = cos 𝜑 =
�⃗�

𝑠
 

(10) 



 47 

Revisão da Literatura 

 

 

Podemos concluir que, quanto mais próxima for a relação entre a componente 

ativa e a componente aparente, maior será a eficiência do equipamento ou da 

instalação elétrica, ou ainda, maior será a transformação de energia elétrica em 

trabalho. 

Tudo o que exige uma energia reativa elevada, acaba causando um baixo fator 

de potência, como por exemplo: 

• nível de tensão da instalação acima da nominal; 

• motores trabalhando em vazio durante grande parte do tempo; 

• motores superdimensionados para as respectivas cargas; 

• grandes transformadores alimentando pequenas cargas por muito tempo; 

• transformadores ligados em vazio, por longos períodos; 

• lâmpadas de descarga (vapor de mercúrio, fluorescentes, etc.), sem correção 

individual do fator de potência; 

• grande quantidade de motores de pequena potência; e 

• sobrecargas nos motores, transformadores e circuitos de alimentação. 

2.9.2 Medições de energia em MFs 

Tradicionalmente, os custos de eletricidade na manufatura são considerados como 

um custo indireto (SALONITIS; BALL, 2013). Na última década, a indústria e a 

sociedade foram impactadas diretamente devido ao aumento dramático nos custos 

de energia elétrica. Consequentemente, este recurso já não pode ser tratado com 

normalidade, mas sim como um recurso valioso a ser gerido de forma estratégica. No 

entanto, isso só pode ser alcançado através da aquisição estratégica de dados de 

consumo de energia elétrica através de medição e monitoramento. Esforços para 

melhorar a demanda de energia em MFs dependem cada vez mais de métodos 

eficazes e procedimentos de avaliação para obter dados funcionais para análise e 

melhoria de um processo ou produto. A aquisição de dados precisos e adequados a 

partir de procedimentos pré-definidos contribui para o conhecimento do objeto em 

análise. BEN JDIDIA et al. (2018) salientaram a importância da medição de energia e 

monitoramento em sistemas de manufatura para redução do consumo de energia e 
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melhoria da eficiência energética com a adoção de estratégias e novas tecnologias 

como, abordagem numérica para prever o consumo de energia das MFs, analisando 

a rotação do eixo-árvore e eixo lineares, além de considerar um comportamento não-

linear entre a ferramenta e a peça durante o processo de usinagem. O modelo 

proposto fornece uma ferramenta precisa para o planejamento de processo na 

remoção de material, ajudando os fabricantes a determinar o plano de processo ideal. 

Em MFs o comportamento do consumo de energia na maioria dos casos é 

dinâmico. Por exemplo, motores atuais oferecem rápida aceleração e desaceleração, 

a fim de alcançar o mais rápido possível um estado de prontidão operacional. 

Consequentemente, picos de potência instantânea ocorrem durante estes processos. 

Este comportamento requer alta resolução de medição de energia para capturar esses 

picos. Do mesmo modo, a interface de comunicação tem de ser compatível com a 

resolução de amostragem e ser capaz de lidar com grande quantidade de dados em 

tempo real. A potência ativa (energia real consumida pelo trabalho realizado) é a 

principal grandeza mensurada para diversos trabalhos de pesquisa. No entanto, 

outras grandezas, como potência aparente, potência reativa e fator de potência, 

também fornecem informações úteis sobre como MFs utilizam a energia da rede de 

alimentação.  

LI (2015b) propôs estratégias de medição de energia e monitoramento em MFs 

que podem ser utilizadas em trabalhos com este propósito, mas com alguns cuidados 

que devem ser observados tais, como: 

• Resolução de saída  do instrumento de medição; 

• Dados de potência ativa, potência aparente, potência reativa e fator de potência 

precisam ser gravados para avaliação posterior; 

• A interface de comunicação, se houver, deve ser compatível com a resolução 

de amostragem de dados; 

• O sistema de monitoramento deve processar grande quantidade de dados em 

em tempo real; 

•  O sistema precisa ser portátil e de fácil instalação 

Com base nestas estratégias, os autores desenvolveram um sistema de 

medição de energia e um sistema de monitoramento basicamente constituído por um 
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subsistema de hardware e uma plataforma de monitoramento. Uma vez que o modelo 

proposto considera o consumo total de energia de uma MF, o ponto de medição deve 

estar localizado na chave geral da MF. A estrutura do sistema de medição de energia 

e de monitoramento é ilustrado na Figura 2-16. 

Figura 2-16 - Estrutura de medição de energia e sistema de monitoramento: (a) pinça de 

corrente; (b) Módulo de tensão; (c) Módulo de corrente; (d) Interface dos módulos; (e) 

computador; (f) Diagrama de blocos do programa LABVIEW; (g) painel frontal do Programa 

LABVIEW  

 

Fonte:  (LI, 2015b). 

LI e KARA (2011) desenvolveram um método similar para estimar o consumo 

total de energia em torno CNC, Colchester Tornado A50, utilizando ferramentas como: 

software Minitab15 e Labview, pinças de corrente Fluke conectadas no disjuntor 

principal da MF, obtendo os valores em tempo real da potência ativa, potência reativa 

e do fator de potência total em uma MF. Já SILVEIRA (2015) utilizou em seu 
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experimento um alicate Wattímetro e o software Labview para obter os valores em 

tempo real da potência ativa, potência reativa e do fator de potência total em uma MF. 

ODA, KAWAMURA e FUJISHIMA (2012), BEHRENDT, ZEIN e MIN (2012) e 

DEVOLDERE et al. (2007) utilizaram instrumentos mais simples para aquisição das 

grandezas de energia, observando apenas o consumo de energia no final de um 

processo, o que não possibilitou o acesso aos componentes da máquina e os 

respectivos consumos de energia, tornando estas avaliações limitadas. Outros 

trabalhos utilizaram equipamentos mais específicos para aquisição das grandezas de 

energia, como é o caso de LI e KARA (2011) e DELGADO MONTES (2012), que 

utilizaram um analisador de qualidade de energia para mapear o consumo de energia 

em MFs e posteriormente fazer a análise dos dados como fator de potência, potência 

ativa, potência reativa e potência aparente. Este equipamento é muito utilizado devido 

a várias funções de análise de energia e armazenamento de dados que podem ser 

transferidos rapidamente para um computador. 

Por meio da análise experimental sobre o consumo de energia em MFs torna-

se possível identificar diversas características em dados de energia elétrica na 

usinagem relacionados com a especificação técnica e operacional da MF e peças, 

utilizando procedimento adequado e equipamentos específicos. Esforços para 

diminuir a demanda de energia em MFs também dependem cada vez mais de 

métodos e procedimentos eficazes de avaliação para obter dados funcionais para 

análise e melhoria do produto. 

BEHRENDT, ZEIN e MIN (2012) desenvolveram uma metodologia de medição 

e uma peça padrão a ser usinada com o objetivo de avaliar a eficiência energética em 

MFs e, assim, identificar pontos comuns entre MFs distintas, neste caso, nove centros 

de usinagem. Em primeiro momento as MFs foram classificadas em pequenas, 

médias e de grande porte, em função da área de trabalho disponível. Nos testes, cada 

periférico da MF foi ativado por três vezes para se ter uma medida confiável. O 

consumo do eixo-árvore foi medido aumentando a rotação a cada 10 segundos até o 

valor de 10.000 rpm. Os autores concluem que analisar a eficiência energética de MFs 

depende exclusivamente de uma metodologia padronizada, sendo que a mesma 

possa ser aplicada em diversas MFs de diferentes fabricantes para caracterizar a 

demanda de energia e assim determinar ações que possibilitem a melhoria do 

processo. 
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2.10 Modelos de avaliação de energia 

Outro ponto de extrema importância é a determinação de modelos matemáticos 

de consumo de energia em MFs durante os processos de usinagem, considerados 

pontos chave para a manufatura sustentável. Uma vez que o consumo de energia 

durante a fase de uso de MFs possa ser previsto, decisões estratégicas podem ser 

tomadas na determinação de um processo e até mesmo na escolha de uma MF. Uma 

série de esforços em ambas as pesquisas práticas e teóricas vem sendo realizados 

com objetivo de reduzir o consumo de energia em MFs. Nas pesquisas iniciais, o uso 

de energia era caracterizado unicamente com base na energia específica de corte. 

Ainda que esta abordagem seja útil para compreender os fundamentos da formação 

de cavaco, este conceito exclui elementos importantes na fase de uso de MFs no que 

diz respeito ao consumo de energia, como por exemplo, os componentes que auxiliam 

na execução de um processo. 

A fonte de energia é exclusivamente eletricidade, e seu consumo deve ser 

estudado em detalhe. A seguir, noções básicas de cálculos de consumo de energia 

para processos de usinagem são mostradas (PENG; XU, 2014). 

A energia de corte 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 pode ser calculada através da potência de corte 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒, 

 

𝐸𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  𝑃𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ∗ 𝑡𝑐 (11) 

Onde,  

𝐸𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒   Consumo de energia na remoção de material (kWh)   

𝑃𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒   Potencia de corte em (W)  

𝑡𝑐   Tempo de corte em (horas) 

 A potência de corte 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 pode ser calculada através da força de corte 𝐹, 
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𝑃𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  𝐹 ∗
𝑉𝑐

60⁄  (12) 

Onde: 

𝐹   Força de corte (N)   

𝑉𝑐   Velocidade de corte (m/min)  

A velocidade de corte é expressa como:  

𝑉𝑐 =  
𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝑛

1000
 

(13) 

Onde,  

𝐷   Diâmetro da ferramenta (fresamento e furação) ou  

    diâmetro da peça (torneamento) em (mm) 

𝑛   Velocidade do eixo-árvore (rpm)  

Em alguns casos, o consumo de energia total é calculado como: 

𝐸𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 𝐸𝑚 ∗ 𝑀𝑅𝑉 (14) 

Onde,  

𝐸𝑚  Consumo de energia por volume de material (𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑚3)  

𝑀𝑅𝑉  (Material Removal Volume) Volume de material removido (𝑚𝑚3)  

Os modelos matemáticos de consumo de energia (item 2.10.1) são obtidos a 

partir de testes em MFs específicas, usinando peças padrões, em condições pré-

definidas. Assim, o consumo total de energia das MFs é geralmente formulado como 

uma função do volume de material removido. A principal vantagem dessa abordagem 

é a simplicidade dos modelos. Mas a capacidade de adaptação às mudanças entre 



 53 

Revisão da Literatura 

 

 

MFs é uma desvantagem desta abordagem, pois sempre será necessário realizar um 

novo conjunto de testes para cada MF avaliada.  

2.10.1 Modelos empíricos de consumo de energia  

GUTOWSKI, DAHMUS e THIRIEZ (2006) mostraram a relação entre o 

consumo de energia e a taxa de remoção de material nos processos de usinagem. A 

demanda de energia em MFs foi dividida em “demanda inativa” (demanda de energia 

referente aos componentes auxiliares, como: sistemas de lubrificação e refrigeração, 

transportador de cavaco, monitor CNC, trocador de ferramenta, dispositivos de 

fixação, etc.) e “demanda de energia de corte” (demanda de energia para remoção de 

material). O modelo foi estabelecido como: 

𝑃 = 𝑃𝑂 + 𝐾 ∗ 𝑀𝑅𝑉 (15) 

𝑆𝐸𝐶 =
𝑃𝑂

𝑀𝑅𝑉
+ 𝐾 

(16) 

Onde P é a demanda de energia na entrada e 𝑃𝑂  é a demanda de energia 

inativa, K ∗ 𝑀𝑅𝑉  representa a demanda de energia para remoção de material. 𝑃𝑂 

depende principalmente do tipo de MF, enquanto K é uma constante com unidade 

kJ 𝑐𝑚3⁄  relacionada com a peça usinada e o processo. Porém, o estudo não explorou 

o que aconteceria se estes fatores fossem alterados. Posteriormente, KARA e LI 

(2011) propuseram um modelo empírico em que a demanda de energia é 

inversamente proporcional ao volume de remoção de material 𝑀𝑅𝑉. O modelo Eq.(17) 

foi validado em operações de torneamento e fresamento, e obteve 94% de precisão 

em média ao determinar o consumo de energia. 

 

𝑆𝐸𝐶 = 𝐶0 +
𝐶1

𝑀𝑅𝑉
 

(17) 

Sendo 𝐶0 e  𝐶1 coeficientes específicos de cada MF. O trabalho demonstrou 

que 𝐶1, obtido através de experimentos, não é o mesmo que 𝑃𝑂, pois o consumo de 

energia do motor do eixo-árvore depende dos parâmetros do processo movimento e 
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em vazio. O trabalho também comparou diferenças entre os modelos sob condições 

de refrigeração de ferramenta e sem refrigeração e demonstrou que a simples 

aplicação de refrigeração na ferramenta provoca grandes alterações em 𝐶1 . 

Posteriormente LI, YAN e XING (2013) propuseram um modelo otimizado de 𝑆𝐸𝐶 

(Equação (20), baseados na equações (16) e (17), considerando a velocidade de 

rotação do eixo-árvore em vazio.  

 

𝑃𝑂 = 𝑃𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 +  𝑃𝐸𝑖𝑥𝑜−á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒 =  𝑃𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 + 𝑘1𝑛 + 𝑏 (18) 

  

𝑃𝑂 = 𝑃𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 + 𝑘1𝑛 + 𝑏 + 𝑘0𝑀𝑅𝑉 (19) 

  

𝑆𝐸𝐶 =
𝑃

𝑀𝑅𝑉
= 𝑘0 +  𝑘1

𝑛

𝑀𝑅𝑉
+ 𝑘2

1

𝑀𝑅𝑉
 

(20) 

  

𝑘2 = 𝑃𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 + 𝑏 (21) 

  

Onde 𝑃𝑂 foi decomposto em demanda de energia da MF ligada,  𝑃𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 , 

e a demanda de energia do eixo-árvore em vazio 𝑃𝐸𝑖𝑥𝑜−á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒 ,  que depende da 

velocidade de rotação 𝑛.  A constante  𝑏 representa as perdas de energia causada 

pela relação de transmissão entre o motor e o eixo-árvore. 𝑘0𝑀𝑅𝑉  representa a 

demanda de energia para remoção de material. 𝑘0  e 𝑘1  são coeficientes obtidos 

experimentalmente. O modelo ignorou a demanda de energia para movimento de 

avanço dos eixos lineares, pois, segundo o autor, o valor é desprezível. Este modelo 

foi validado em um processo de fresamento e a precisão do modelo em determinar o 

consumo de energia chegou a 95%. DIAZ, REDELSHEIMER e DORNFELD (2011) 

propuseram um modelo similar (Equação (22)), mas o significado dos coeficientes não 

são os mesmos. 𝑏 , é definido como a demanda de energia de estado estático e 𝑘, 

com unidade de kW, não tem definição clara. O trabalho demonstrou a relação entre 

SEC e MRV, mudando os parâmetros como profundidade e largura de corte 

constantemente no experimento. O trabalho conclui que o alto volume de remoção de 

material leva a uma demanda de energia maior, mas também mostrou a redução de 

consumo de energia devido a redução do tempo do processo. 



 55 

Revisão da Literatura 

 

 

SEC = 𝑘 ∗
1

𝑀𝑅𝑉
+ 𝑏 

(22) 

Os modelos das Equações (16), (17), (20) e (22) foram testados em processos 

de usinagem como torneamento, fresamento e retificação. Os coeficientes dos 

modelos podem ser determinados por meio de experimentos e ferramentas 

matemáticas. Entretanto, a definição dos coeficientes não é muito clara e sua 

variabilidade depende dos parâmetros de um processo e do tipo de MF utilizada. 

Outros modelos matemáticos para determinar o consumo de energia em MFs têm sido 

propostos e alguns destes estão sumarizados na Tabela 2-1. 

Tabela 2-1 - Resumo de modelos de energia em MF 

Autor (s) Resumo de outros modelos de consumo de energia em MFs 

(MORI et al., 2011) 

𝐸 = 𝑃1(𝑇1 + 𝑇2) + 𝑃2(𝑇2) + 𝑃3(𝑇3) 

 
(23) 

Onde 𝐸 é a demanda de energia total, 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3 representam a demanda 
básica de energia em Wh, correspondente à MF ligada e com remoção de 
material, 𝑇1, 𝑇2, 𝑇3 são os tempos de cada ciclo.  

(DIAZ; 
REDELSHEIMER; 
DORNFELD, 2011) 

𝐸 = 𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑜 ∗ ∆𝑡 = (𝑃𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝑃𝑚𝑜𝑣.𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜) ∗ ∆𝑡 (24) 

Onde 𝐸 é a demanda de energia total, 𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑜 demanda de energia da MF 

ligada,  ∆𝑡  tempo de ciclo, 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒  demanda de energia para remoção de 

material, 𝑃𝑚𝑜𝑣.𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜 demanda de energia em vazio.  

(HE et al., 2011) 

𝐸 = 𝐸𝑒𝑖𝑥𝑜−á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒 + 𝐸𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 + 𝐸𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 + 𝐸𝑓𝑖𝑥𝑜  (25) 

Onde 𝐸 é a demanda de energia total, 𝐸𝑒𝑖𝑥𝑜−á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒  é a demanda de energia 

para o eixo-árvore, 𝐸𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 é a demanda de energia para avanço dos eixos, 

𝐸𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 é a demanda de energia para troca de ferramentas e 𝐸𝑓𝑖𝑥𝑜 é 

a demanda de energia constante da MF.  

Fonte: Própria 

2.10.2 Modelo teórico de consumo de energia  

Nas últimas décadas, poucos modelos teóricos têm sido propostos. A maioria 

dos estudos desenvolveu um modelo de consumo de energia baseado na força de 

corte ou torque através do estudo da interação entre ferramenta e peça usinada. 

Estudos mais recentes encontrados na literatura focaram apenas em melhorar 

os modelos já existentes, adicionando fatores como o desgaste da ferramenta, por 

exemplo, ou definindo maneiras de implementar os modelos na prática (PENG; XU, 

2014). O modelo de consumo de energia desenvolvido por SHENG (1995) é 

reconhecido como trabalho pioneiro neste assunto. Os autores estudaram os 
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parâmetros de usinagem, como profundidade de corte, velocidade de corte, de 

avanço, ângulos da ferramenta em corte ortogonal e oblíquo. 

O modelo teórico de consumo de energia (Eq. (26) é expresso como: 

 

 
𝐸𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = (

cos(𝛽 − 𝛾) cos 𝜂𝑠 cos 𝜆 + cos(𝜑 + 𝛽 − 𝛾) sin 𝜂𝑠 sin 𝜆

cos(𝜑 + 𝛽 − 𝛾)
) 

𝜏𝑀𝑅𝑉

sin 𝜑 cos 𝜆
 

(26) 

Onde: 

 𝛽 ângulo de cunha da ferramenta, 

 𝛾 ângulo de saída, 

 𝜂𝑠 ângulo de cisalhamento, 

 𝜑 ângulo da direção de avanço, 

 𝜏 tensão de ruptura e 𝜆 ângulo de posição. 

A pesquisa concluiu que a energia de corte é dependente dos parâmetros de 

configuração, como o ângulo de saída da ferramenta, ângulo oblíquo da ferramenta e 

geometria da peça, em vez de parâmetros de usinagem. Estudos posteriores, como 

(KISHAWY; KANNAN; BALAZINSKI, 2004) sugeriram um modelo analítico baseado 

em energia para prever a força de corte ortogonal para a usinagem de materiais 

compósitos. O consumo específico de energia foi decomposto em três partes: 

deformação plástica na zona de cisalhamento primário, deformação plástica na zona 

de corte secundário e desbaste na partícula do material. Os trabalhos concluem que 

os modelos teóricos são considerados ferramentas poderosas para análise de 

energia. Eles estabelecem uma relação matemática precisa entre o consumo de 

energia e os fatores de usinagem. Portanto, são aplicáveis a operações similares. 

Entretanto, em um ambiente de usinagem complexo de hoje, os modelos teóricos de 

consumo de energia são difíceis de serem obtidos, especialmente nos casos em que 

as MFs sofisticadas estão envolvidas. 
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2.11  Redução do consumo de energia em MFs 

Como visto nos capítulos anteriores, o consumo de energia pode variar 

significativamente durante as operações, o que dificulta sua análise devido aos 

inúmeros fatores que influenciam na demanda de energia. Quando o assunto redução 

do consumo de energia em MFs é abordado, quase sempre vem à tona a economia 

potencial que pode ser alcançada nos componentes principais, que por sua vez 

consomem energia mesmo em fases não produtivas. Porém, além do uso de motores 

com alta eficiência energética, existem outras formas potenciais para reduzir a 

demanda de energia. Alguns componentes, por exemplo, podem ser desligados pelo 

controlador CNC da MF durante as fases não-produtivas.   

Algumas tecnologias vêm sendo aplicadas em novos projetos a fim de diminuir 

a demanda de energia tais como: eficiência dos componentes de controle dos eixos 

lineares e eixo-árvore (os motores dos eixos lineares e eixo-árvore estão entre os 

componentes principais de uma MF). A eficiência energética destes componentes 

depende da relação de potência disponível e potência consumida. Novas tecnologias 

de drives de acionamento garantem atingir valores de eficiência energética superiores 

a 95% (OKUMA, 2015). Módulos de acionamento regenerativos também contribuem 

para minimizar o consumo de energia, onde todo processo de aceleração do motor 

requer um processo de frenagem. A energia das massas em movimento é convertida 

em energia elétrica. Em um módulo não regenerativo, a energia cinética liberada pela 

frenagem é convertida em calor. Já em um módulo regenerativo essa energia é 

devolvida para a rede elétrica. No entanto, o caminho necessário para retornar a 

energia e os componentes necessários para converter a energia para a rede geram 

perdas (OKUMA, 2015). 

A fim de estabelecer um foco na redução do uso de energia elétrica em MFs, é 

importante entender como este uso de energia elétrica ou energia exigida é distribuída 

durante um processo. Vários pesquisadores têm explorado este aspecto. Alguns 

destes resultados estão resumidos na Tabela 2-2, onde é possível verificar claramente 

que o consumo de energia em MFs é predominante em componentes que auxiliam na 

execução do processo. A energia consumida para remoção de material é 

relativamente menor. Portanto uma compreensão melhor destes perfis de consumo 

de energia pode contribuir para desenvolvimento de MFs sustentáveis e ajudar na 

determinação de processos com consumo de energia reduzido.  
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Tabela 2-2 - Resumo de trabalhos relacionados com o consumo de energia em MFs 

Autor (s) Consumo de energia em MFs  

(KORDONOWY, 
2002) 

O consumo de energia constante em uma fresadora Cincinnati Milacron 7VC 
representou 51,9% do total. 

(DAHMUS; 
GUTOWSKI, 2010) e 

(GUTOWSKI; 
DAHMUS; THIRIEZ, 

2006) 

Do consumo de energia em MFs durante um processo 85,2% corresponde à 
energia constante e componentes auxiliares e 14,8% à remoção de material. 

(DEVOLDERE et al., 
2007) 

O modo de espera ou stand-by representou 1,7 kW de potência em uma 
fresadora cinco eixos e o maior consumidor foi a unidade hidráulica, utilizando 
cerca de 0,9 kW. 

(BERKELEY et al., 
2009) 

Dentre os componentes em uma fresadora Mori Seiki NV1500DCG, os servos 
motores e o motor do eixo-árvore foram os mais representativos no consumo 
de energia. 

(VIJAYARAGHAVAN; 
DORNFELD, 2010)  

Para uma fresadora Mori Seiki NV1500DCG, o consumo de energia foi 
dominado pelo modo MF ligada e modo de preparação. 

(RAJEMI; 
MATIVENGA; 

ARAMCHAROEN, 
2010) 

Em um torno CNC MHP durante um processo de furação, o consumo de 
energia constante representou 69% do total. 

(ANDERBERG; 
KARA; BENO, 2010) 

Demonstrou que a demanda de energia em MFs pelos componentes auxiliares 
tem maior impacto no custo do produto manufaturado e na emissão de 𝐶𝑂2. 

(AVRAM; 
XIROUCHAKIS, 

2011) 

Demonstrou que o consumo de energia em uma MF CB Ferrari A152 em 
baixa e alta rotação do eixo-árvore em movimento em vazio correspondeu a 
45% e 55%, respectivamente. 

(DELGADO 
MONTES, 2012) 

Demonstrou que o consumo de energia em um centro de usinagem em 
movimento vazio representou 58,5% do total. 

Fonte: Própria 

A seguir a norma ISO 14955-1: (2014) na Tabela 2-3 apresenta uma lista de 

ações que podem ser adotadas para melhorar a eficiência energética em MFs. 

Embora as medidas tomadas são geralmente capazes de melhorar a eficiência 

energética, a sua implementação deve ser considerada dentro das circunstâncias, 

como o projeto da MF e as tecnologias utilizadas. Decisões sobre a implantação 

podem estar sujeitas a avaliação por meio de vários critérios, como a funcionalidade, 

confiabilidade, custo etc. 
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Tabela 2-3 - Melhorias para redução do consumo de energia em MFs 

Num. Melhoria Descrição 

1 Conceito geral em MFs  

1.1 Diminuição da massa movida . 

1.2 Redução de atrito 
Redução de atrito significa menos esforço 
mecânico, consequentemente redução da energia  

1.3 Otimização do projeto elétrico 
Verifique se a MF foi projetada de acordo com as 
necessidades do cliente, evitando 
superdimensionamento de componentes 

1.4 

Projeto para eliminar a 
necessidade de estabilização da 

temperatura. 

Implementação de um sistema automático de 
compensação térmica. 

1.5 
Fixação de peças e de 

ferramentas 
Utilizar a melhor e mais eficiente tecnologia 

1.6 
Múltiplos eixos-árvore e peças de 

trabalho 
Capacidade de executar vários processos na 
mesma MF 

1.7 
Possibilidade de usinagem em 

todas as direções 
 

1.8 

Combinação de várias tecnologias 
(Torneamento, fresamento, laser, 

retificação, etc.) 

Execução de vários processos de usinagem na 
mesma MF.  

1.9 
Aumento da produtividade Sem utilização ou baixa produção, a eficiência 

energética será afetada 

1.10 

Promover orientação ao cliente 
para reduzir o consumo de 

energia em processos 

 

Num. Melhoria Descrição 

2 Acionamentos (CNC)  

2.1 
Realimentação regenerativa dos 
inversores de frequência (servo 

motor/eixo-árvore) 

Sistemas capazes de regenerar a energia de 
frenagem para a fonte de alimentação 

2.2 
Utilização de motores com alta 

eficiência energética em 
componentes auxiliares 

Utilização de motores que se enquadrem na norma 
IEC60034-30 

2.3 

 

Utilização de freio para eixos que 
não se movimentam durante um 

processo 

Desligamento automático do acionamento de eixos 
que não são utilizados durante a usinagem, 
verificação através do programa da peça. 

2.4 
Acionamentos com Alta tensão de 
alimentação (400V) substituindo 

(200V) 

Acionamentos, com alta tensão de alimentação, 
levam a uma maior eficiência energética devido à 
redução de perdas ôhmicas 

Num. Melhoria Descrição 

3 Sistema Hidráulico  

3.1 

 

 

Seleção adequada do sistema 
hidráulico 

Selecione o tamanho e o tipo correto da moto 
bomba para evitar superdimensionamento. 

Velocidade controlada permite controle de pressão 
com rotação variável em vez de válvulas 
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Num. Melhoria Descrição 

3 Sistema Hidráulico  

Continua... 

3.2 
Dimensionamento de tubos e 

mangueiras 

Otimize o projeto de tubulação e mangueiras 
(comprimento, diâmetro, etc.) para reduzir a 
resistência de escoamento 

Num. Melhoria Descrição 

4 Sistema Pneumático  

4.1 ISO 4414 deve der aplicada 
Esta Norma especifica regras gerais e requisitos de 

segurança para sistemas de fluido pneumático 

4.2 
Dimensionamento de tubos e 

mangueiras 

Otimize o projeto de tubulação e mangueiras 
(comprimento, diâmetro, etc.) para reduzir a 
resistência de escoamento 

4.3 Sistema adequado ao projeto 
Componentes hidráulicos, como cilindros, não 
devem ser superdimensionados 

4.4 Redução de pressão 
Dependendo da aplicação a redução de 1 bar nos 
sistemas aumenta em 10% a eficiência. 

Num. Melhoria Descrição 

5 Eletricidade  

5.1 
Minimize perdas de energia na 

fonte de alimentação 
Utilize transformadores com alta eficiência 

5.2 
Inversores com correção do fator 

de potencia 
 

5.3 
Controle de temperatura do painel 

elétrico 
 

Num. Melhoria Descrição 

6 Sistema de lubrificação  

6.1 
Aplicação de MQL (Minimal 

quantity lubrication) 

O emprego de um sistema para uso de mínima 
quantidade de lubrificante abre caminho para 
redução no consumo de energia. 

Num. Melhoria Descrição 

7.1 
Controle térmico da MF e 
componentes auxiliares 

Ventilação forçada 

Num. Melhoria Descrição 

8 Sistema de controle  

8.1 
Parâmetros de controle para 
diferentes tipos de operação 

Um método para reduzir o consumo de energia é 
adaptando a MF ao processo desejado, como 
exemplo: Limitar velocidade, aceleração, avanço 
etc. de acordo com aplicação criando um conjunto 
de parâmetros para operação de acabamento e 
outro para desbaste. 

8.2 
Monitoramento do consumo de 

energia nos processos. 
Permite avaliar e tomar medidas para redução do 
consumo de energia 

Fonte:  (ISO 14955-1:, 2014). 
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Outras estratégias para melhorar a eficiência energética geralmente são 

adotadas em MFs e processos, como por exemplo: 

• Máquina ligada: MFs geralmente ficam ligadas em espera até que o processo 

desejado seja definido.  Este consumo de energia pode ser reduzido em cerca 

de 10% a 25% (ZHOU et al., 2015). Controlar o desligamento da MF pode 

economizar energia , mas é necessário avaliar o tempo de MF parada para 

determinar a viabilidade de criar métodos de desligamento automático.  

• Otimização do processo: è necessário avaliar os parâmetros de processo, 

características de usinagem, tipo de material usinado, ferramenta, pois estes 

fatores tem grande influência no consumo de energia (ZHOU et al., 2015). 

• Tipo de MF: no geral, quando a MF está em execução de um processo de 

usinagem, a proporção do consumo de energia utilizado para remoção de 

material é menor em relação à energia consumida pelos componentes 

auxiliares necessários para colocar a MF em funcionamento. Em alguns casos 

o processo pode ser executado em diferentes MFs e se obter o mesmo produto 

final, mas com um consumo de energia reduzido. Características de cada MF 

afetam principalmente a eficiência energética, devido à capacidade e 

componentes instalados, influenciando diretamente a demanda de energia 

(ZHOU et al., 2015).  GUTOWSKI, DAHMUS e THIRIEZ (2006) executaram um 

processo de usinagem em MFs diferentes e concluíram que o consumo de 

energia é afetado diretamente pela escolha da MF. A escolha certa na hora de 

determinar um processo e a MF utilizada é uma forma de melhorar a eficiência 

energética de um processo. 

A implementação de estratégias para redução do consumo em MFs e 

consequentemente na indústria de manufatura pode gerar benefícios tanto para os 

fabricantes quanto para o usuário final. ISO 14955-1 (2014) lista alguns destes 

benefícios: 

• Redução do custo de operação de MFs; 

• Aumento da competitividade do setor de manufatura; 

• Estímulo à inovação e criatividade; 

• Melhoria da imagem da companhia; 
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• Maior captação de recursos financeiros, principalmente por investidores          

preocupados com questões ambientais; 

• Conhecimento sobre o produto disponível no mercado; 

• Produto em conformidade com normas e regulamentações vigentes; 

Por fim, a produtividade e rendimento são métricas frequentemente utilizadas 

nos trabalhos de pesquisa na avaliação de demanda energética na produção de peças 

nas indústrias de manufatura (BEN JDIDIA et al., 2018). No entanto, uma vez que 

existe uma grande quantidade de equipamentos e dispositivos consumidores de 

energia no moderno sistema de usinagem, a avaliação do consumo de energia em 

processos de usinagem ainda é uma questão desafiadora.  

Trabalhos existentes para avaliação de eficiência energética estão focados no 

processo de usinagem simples, tais como torneamento, fresamento e furação (LEE; 

LEE; MIN, 2014), Todavia, é necessário estudar a eficiência energética para vários 

tipos de MFs, componentes principais e componentes reconfiguráveis para que as 

técnicas de eficiência energética possam ser aplicadas em sistemas de usinagem 

avançados como sistema de manufatura flexível, sistemas de usinagem 

reconfiguráveis, etc. 

Estudos de sistemas de usinagem começaram há alguns anos e serão uma 

das questões importantes no campo da fabricação, principalmente com a chegada da 

indústria 4.0 (SAFAROV et al., 2017). O principal desafio atualmente é criar métodos 

rápidos e econômicos para lidar com o curto ciclo de vida dos produtos e a constante 

mudança na demanda do cliente no que diz respeito à quantidade e tipo do produto. 

No entanto, as questões de eficiência energética raramente receberam muita atenção. 

Para que esta nova metodologia de projetos leves e eficientes seja criado, técnicas 

para avaliar a eficiência energética de componentes, MFs e sistemas de usinagem 

devem ser amplamente estudadas. As questões incluem estudos de eficiência 

energética para componentes reconfiguráveis de diferentes tipos. 

Portanto, é de extrema importância projetar, construir ou reconfigurar 

rapidamente sistemas de manufatura com foco na redução da demanda de energia e 

custos para as empresas modernas e, assim, manter sua capacidade competitiva em 

meio ao aumento da concorrência global. É necessário desenvolver técnicas 

eficientes em termos energéticos para reduzir o desperdício de energia, prevendo o 
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comportamento e desempenho dos sistemas de usinagem, otimizando configurações 

mecânicas e estrutura do projeto. 

Com o intuito de alcançar os objetivos citados, os próximos capítulos 

apresentam uma sequência de testes para avaliação do consumo de energia em MFs, 

baseados nos diversos trabalhos citados, trazendo à luz da discussão os diversos 

modos de operação de uma MF e quais influências cada modo representa em um 

processo de usinagem específico. Considerando ainda os diversos componentes que 

auxiliam nos processos e que compõem o complexo sistema de uma MF, o consumo 

de energia é discutido posteriormente.



64 

    Trabalho Experimental 

 

3 TRABALHO EXPERIMENTAL 

Para medir o consumo de energia no centro de torneamento utilizado neste 

experimento, quatro testes foram elaborados, cada um representando um perfil de 

consumo de energia da MF em quatro modos diferentes. A Figura 3-1 mostra 

esquematicamente todos os testes. 

Figura 3-1 - Testes e modos de funcionamento usados para avaliação de consumo de energia 

no presente trabalho 

 

Fonte: Própria. 

Os trabalhos experimentais descritos foram desenvolvidos nas dependências 

do Setor de Laboratório – MF (SL-MF), além de contar com o apoio do Setor de 

Difusão de Tecnologia (SDT-MAQ-SB) e do Departamento de Engenharia de 

Produtos, todos pertencentes às Indústrias Romi, Santa Barbara D’oeste. 
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 Teste 1 - Modo MF ligada. Este modo tem como finalidade medir a potência 

ativa quando a MF é ligada. Neste modo, o valor de potência ativa de cada 

componente é medido. Assim como definiram DAHMUS e GUTOWSKI (2010), ZHOU 

et al. (2015), WEN LI, ANDRÉ ZEIN e SAMI KARA (2011), a parcela constante do 

consumo de energia está relacionada a componentes que garantem a funcionalidade 

da MF em um possível início de processo. Por isso, baseado nestes trabalhos, a ideia 

é identificar o consumo de energia constante em um centro de torneamento capaz de 

executar processos complexos de usinagem e quais componentes influenciam este 

consumo. Na MF selecionada neste trabalho os componentes que compõem este 

modo são: luminárias, unidade hidráulica, sistema de lubrificação para guias, 

ventilador do painel elétrico, sistema de refrigeração do eixo-árvore (esquerdo e 

direito), trocador de calor do eixo-árvore (esquerdo e direito), Acionamentos do CNC 

e servo motores dos eixos lineares, que permanecem energizados mesmo sem carga 

aplicada à MF. 

Teste 2 - Modo MF pronta para usinagem. Diferentemente de DAHMUS e  

GUTOWSKI (2010), ZHOU et al (2015),  WEN LI, ANDRÉ ZEIN e SAMI KARA (2011), 

que não consideraram os componentes que são ativos logo após o início do processo, 

este modo tem como finalidade medir a potência ativa após a ativação dos 

componentes periféricos que estarão prontos para executar o processo de usinagem 

selecionado, que, neste caso, são: transportador de cavacos e bomba de refrigeração 

de 15 bar. Neste modo, o valor de potência ativa obtido no "Teste 1" é adicionado ao 

valor de potência ativa medido nestes componentes periféricos. Portanto, o valor é, 

até agora, um consumo constante de energia. 

Teste 3 - Modo MF usinagem em vazio. Este modo tem como finalidade simular 

um processo de usinagem, para determinar também o consumo de energia na 

aceleração e desaceleração do eixo-árvore (esquerdo e direito), servo motores dos 

eixos lineares e sistema de troca de ferramenta. Para LI e KARA (2011), BEHRENDT, 

ZEIN e MIN (2012), para avaliar o consumo de energia das MFs com precisão é 

necessário simular um determinado processo, possibilitando a identificação do 

consumo de energia dos servo motores e do eixo-árvore. Isso para que na medição 

do teste de usinagem real o consumo de energia para remoção de material possa ser 

separado. 

Teste 4 - Modo MF em remoção de material. Conforme descrito por DAHMUS 

e GUTOWSKI (2010), KIANINEJAD, UHLMANN e PEUKERT (2015), ZHOU et al. 
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(2015), o Modo remoção de material representa a energia consumida apenas para 

remoção de material. Logo, este consumo de energia é variável e depende da carga 

aplicada à MF. Com base nestes trabalhos, a remoção de material é realizada para 

medir a energia consumida neste processo específico, permitindo a avaliação do 

consumo constante e variável. 

3.1 Centro de torneamento 

Os experimentos foram realizados utilizando um centro de torneamento com 

eixo-árvore direito e eixo-árvore esquerdo, modelo ROMI GL350BMY, o qual está 

equipado com comando CNC FANUC 0i-TD, conforme mostrado na Figura 3-2. O 

eixo-árvore esquerdo é do tipo A2-6, com rotação máxima de 5000 rpm, e o eixo-

árvore direito é do tipo A2-5, com rotação máxima de 4000 rpm. A torre de ferramentas 

é preparada para ferramentas rotativas, equipada com porta-ferramentas tipo BMT-

65, eixo A e eixo Y com avanço de 18 𝑚/𝑚𝑖𝑛 e eixos X, Z e B com 30 𝑚/𝑚𝑖𝑛 de 

avanço. A Figura 3-3 representa a potência instalada da MF, componentes instalados 

e os respectivos valores de potência nominal extraídos dos catálogos dos fabricantes. 

  Figura 3-2 - Centro de torneamento  

 

Fonte:  (INDÚSTRIAS ROMI S.A, 2015). 
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Figura 3-3 - Potência instalada do centro de torneamento 

 

Fonte: Própria. 

3.2 Estratégia de Medição de energia 

A demanda de energia é medida usando um analisador de qualidade de energia 

fabricado pela Fluke, modelo 435, Figura 3-4(a), que se baseia no princípio de indução 

magnética e do contato, permitindo que a conexão seja feita no painel elétrico da MF, 

constituindo um sistema trifásico 3𝜑 (𝐿1,𝐿2, 𝐿3, 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3). Os valores da potência ativa e 

do consumo de energia foram adquiridos durante os testes. O analisador de qualidade 

de energia foi conectado nos cabos da chave geral da MF que estava desconectada 

da rede elétrica, conforme mostrado na Figura 3-4(b). As pontas de corrente e tensão 

foram conectadas à alimentação principal, obedecendo o fluxo de corrente fornecido 

a carga conforme,  Figura 3-4(c). A taxa de aquisição de dados é de 5 Hz. Os dados 

são salvos automaticamente no próprio analisador a cada teste executado, permitindo 

avaliação posterior. 
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Figura 3-4 - Conexão do Analisador ao sistema de distribuição trifásico 

 

 

 

 

Fonte: Própria. 

Para avaliar o consumo de energia dos motores do eixo-árvore direito e 

esquerdo e dos servos motores dos eixos X, Y, Z E B e A, utilizou-se uma função 

específica do controlador CNC (Fanuc), denominada “Tela de Consumo de Energia”  

(Figura 3-5), na qual, por meio de parâmetros dos drives de acionamento e dos 

motores (manual do fabricante), o consumo de energia é mostrado na tela do CNC no 

momento em que a MF é ligada. Essa função permite acessar o valor das grandezas 

de energia, tais como potência ativa, e consumo de energia de cada eixo da MF e 

também o consumo total de todos os eixos. Posteriormente, esses dados serão 

importantes para fazer uma comparação entre o consumo total em um processo e o 

consumo individual de cada eixo. Para cada teste executado, a MF é ligada e 

(a) (b) 

(c) 

Chave 
geral 

Pontas de 
corrente e 

tensão 
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instantaneamente se dá início ao processo. Ao final de cada teste, a tela de consumo 

de energia é salva manualmente em um dispositivo de gravação (PenDrive) conectado 

ao CNC, para avaliação posterior. A cada teste, três telas são salvas, a primeira para 

os eixos X,Y,B,A,C e Y, a segunda tela para eixo-árvore esquerdo e a terceira tela 

para o eixo-árvore direito. 

Figura 3-5 - Tela do CNC de consumo de energia 

 

Fonte: (INDÚSTRIAS ROMI S.A, 2015). 

3.3 Peça modelo 

No Teste 3 e Teste 4, utilizou-se uma barra AISI 1045, com 76,2 𝑚𝑚  de 

diâmetro e 144 𝑚𝑚 de comprimento para realizar várias operações de usinagem, tais 

como: torneamento externo e interno, furação axial e radial, fresamento com 

ferramenta ativa. A Figura 3-6 mostra o modelo CAD 3D da peça e a Figura 3-7 mostra 

as respectivas dimensões da peça , maiores detalhes vide Anexo D. A sequência de 

usinagem é dividida em lado 1 (eixo-árvore esquerdo) e lado 2 (eixo-árvore direito).  A 

transferência da peça entre o eixo-árvore esquerdo para o eixo-árvore direito é 

realizada automaticamente pelo programa de usinagem. Para maiores detalhes em 

relação ao plano e execução de processo vide Anexo A. 
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Figura 3-6 - Peça modelo utilizada no teste 4 

 

Fonte: (INDÚSTRIAS ROMI S.A, 2015). 

 

Figura 3-7 – Dimensões da peça modelo 

 

Fonte: (INDÚSTRIAS ROMI S.A, 2015). 
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3.4 Ferramentas de corte 

Para executar todas as operações de usinagem citadas, utilizou-se as 

ferramentas do fabricante “Iscar” adequadas para usinagem de peças em aço. Na 

Tabela 3-1 são apresentados os códigos das ferramentas e os respectivos insertos, 

além dos parâmetros de usinagem utilizados nos testes.  

 

Tabela 3-1 – Ferramentas e parâmetros utilizados nos testes 
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f ap Vc 

rpm Op. 
mm/rot mm m/min 
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Código Ferramenta Inserto 

f ap Vc 

rpm Op. 

mm/rot mm m/min 

Continua... 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Teste 1 – Modo MF ligada 

No Teste 1 Modo MF ligada, a medição dos valores de potência ativa nos 

componentes Unidade Hidráulica, Motor trocador de calor do eixo-árvore direito e 

esquerdo, motor de refrigeração do eixo-árvore direito e esquerdo, luminárias, 

ventilador do painel elétrico, Acionamentos CNC e lubrificação foi realizada da 

seguinte forma: Com a MF ligada e todos os respectivos componentes ligados foi 

realizada a medição da potência total por um período de 1 hora, em seguida cada 

componente foi desconectado sequencialmente, obtendo-se desta forma o valor 

individual de potência de todos os componentes. Este procedimento foi realizado no 

mínimo três vezes para se obter um valor confiável. Este método de medição foi 

considerado visto que o sistema elétrico da MF é complexo e, consequentemente, 

ruídos como harmônicas (fenômeno em que uma onda de tensão ou de corrente é 

deformada), frequentemente encontradas nos casos de redes trifásicas, poderiam 

influenciar na medição, caso se realizasse individualmente em cada componente. 

Desta forma, a medição se torna mais confiável, uma vez que as cargas indutivas e 

capacitivas instaladas no painel da MF não influenciam a medição na entrada de 

energia da MF. A medição dos servo-motores é extraída diretamente do controlador 

CNC. 

A Figura 4-1 mostra a porcentagem de cada um desses componentes em 

relação à potência ativa total exigida para a MF neste Modo. A Figura 4-2, Figura 4-3, 

Figura 4-4 e Figura 4-5 mostram os valores de consumo total dos servo-motores e 

eixos-árvore, respectivamente. 
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Figura 4-1 – Percentual de consumo de cada componente durante o Teste 1 - Modo MF ligada 

 

Fonte: Própria. 

O consumo total de consumo de energia medido neste modo foi em média de 

1,9 kWh. Os resultados mostram que quase 38% do consumo total, a parcela mais 

alta, foi consumida pela unidade hidráulica. Assim como DEVOLDERE et al. (2007) 

mostraram, em um centro de usinagem cinco eixos, quando a MF está em modo 

semelhante, o consumo mais alto ocorre na unidade hidráulica, semelhantemente ao 

presente caso no centro de torneamento. O motor da unidade hidráulica permanece 

em rotação nominal durante todo o período em que está ligada, independentemente 

do modo de operação. A Norma ISO 14955-1 (2014) sugere que a aplicação de um 

inversor de frequência nesses motores permite o controle de velocidade e pressão 

necessárias ao processo, o que poderia reduzir o consumo de energia. Além da 

unidade hidráulica, outros periféricos também podem ser reconfigurados, usando 

modos de operação inteligentes para reduzir o uso de energia durante o “Modo MF 

ligada”. 
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Figura 4-2 - Consumo de energia total durante teste 1 

 

Fonte: Própria. 

Figura 4-3 - Consumo dos servo motores durante teste 1 

 

Fonte: Própria. 
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Figura 4-4 - Consumo do eixo-árvore esquerdo durante teste 1 

 

Fonte: Própria. 

Figura 4-5 - Consumo do eixo-árvore direito durante teste 1 

 

Fonte: Própria. 
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4.2 Teste 2- MF pronta para usinagem 

Pouco antes da execução do processo de usinagem, alguns componentes 

periféricos são ligados e, como consequência, estes também consomem energia. No 

Teste 2, a potência ativa do transportador de cavacos e da bomba de refrigeração de 

15 bar foram medidas e somadas aos valores do Teste 1, resultando em 2,7 kW 

adicionais gerando um de 4,6 kW. No Modo 2, o consumo de potência ativa aumentou 

144%, em relação ao Teste 1. Do total consumido, 56% corresponderam à bomba de 

refrigeração de 15 bar, 41% foi a parcela consumida no Modo 1 e 3% no transportador 

de cavaco, como mostrado na Figura 4-6. 

Figura 4-6 - Percentual de consumo durante o teste 2 - Modo MF pronta para usinagem 

 

Fonte: Própria. 

Quando WEN LI, ANDRÉ ZEIN e SAMI KARA (2011)  propuseram investigar o 

consumo constante de energia, não levaram em consideração os componentes que 

foram ligados antes da usinagem. No entanto, pode-se notar a influência significativa 

desses componentes, que devem ser ligados e adicionados ao consumo do Modo 1, 

antes de se executar qualquer operação de usinagem. 
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4.3 Teste 3- Modo MF usinagem em vazio (15 minutos de 

usinagem) 

O consumo de energia total medido neste processo quando os eixos-árvore 

direito e esquerdo e servo motores (eixos X, Y, B, C, A) estiveram trabalhando em 

vazio, foi de 1,33 kWh. Durante a simulação de usinagem, como mostrado na Figura 

4-7, a bomba de refrigeração de 15 bar foi a principal fonte consumidora de energia 

durante 15 minutos de ciclo, representando 46,7% da energia total, excedendo os 

servo motores (5,3%) e os eixos-árvore (7,4% + 4,9%), que corresponderam a 17%. 

Os acionamentos representaram 8,4%, o sistema de refrigeração, 7,2%, os trocadores 

de calor dos eixos-árvore direito e esquerdo, 3,4%, a unidade hidráulica, 12,9%. 

Figura 4-7 - Percentual de consumo na simulação de usinagem 15 minutos de ciclo - teste 3 

 

Fonte: Própria. 
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Como pode ser observado, a energia consumida pela bomba de refrigeração 

15 bar excedeu o consumo no processo de usinagem. O consumo de energia é quase 

metade da energia total requerida durante o Teste 3. A Figura 4-8, Figura 4-9, Figura 

4-10 e Figura 4-11 mostram os dados obtidos durante medição do Teste 3. 

Figura 4-8 - Consumo de energia total durante teste 3 

 

Fonte: Própria. 

Figura 4-9 - Consumo dos servo motores durante teste 3 

 

Fonte: Própria. 
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Figura 4-10 - Consumo do eixo-árvore esquerdo durante teste 3 

 

Fonte: Própria. 

Figura 4-11 - Consumo do eixo-árvore direito durante teste 3 

 

Fonte: Própria. 

4.4 Teste 4- Modo MF usinagem da peça modelo 

No Teste 4, o consumo total de energia aumentou 0,33 kWh durante a 

usinagem com remoção do material, resultando em 1,66 kWh. Neste centro de 

torneamento em particular a energia consumida pelo eixo-árvore direito e esquerdo 
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correspondeu a 17,9% + 11,1% e servo motores a 5,1% aumentando o consumo em 

relação ao teste 3, atingindo 29% da energia total, como mostrado na Figura 4-12. A 

potência requerida nesses componentes aumentou devido ao processo de remoção 

de material, aumentando assim a energia consumida. Este consumo de energia é 

variável e é influenciado por muitos parâmetros de usinagem, como ferramenta de 

corte, avanço de corte, profundidade de corte, material usinado, tempo de usinagem, 

etc. A bomba de refrigeração de 15 bar ainda apresentou alto consumo de energia, 

com 37,4%. A unidade hidráulica representou 12,9%, o sistema de refrigeração e 

trocadores de calor do eixo-árvore direito e esquerdo, 8,5% e os acionamentos CNC, 

6,7 %. 

Figura 4-12 - Percentual de consumo na usinagem da peça modelo 15 minutos de ciclo - teste 4 

 

Fonte: Própria. 

Também no Teste 4, a bomba de refrigeração de 15 bar representou a maior 

parcela de consumo de energia em relação à energia total consumida durante o 

processo de usinagem específico utilizado. Ao avaliar o percentual de energia 

consumido apenas para remoção de material, a energia consumida é menor, sendo a 

maior parte do consumo proveniente dos periféricos necessários para manter a MF 

funcionando. BEHRENDT, ZEIN e MIN (2012), por exemplo, utilizaram uma peça 
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padronizada para usinagem em nove MFs diferentes, avaliando o consumo de energia 

e as conclusões foram semelhantes. Portanto, o autor conclui que o tipo de MF 

utilizado tem um grande impacto no custo do produto final, uma vez que a maior parte 

da energia é consumida apenas para colocar a MF em funcionamento. A Figura 4-13, 

Figura 4-14, Figura 4-15 e Figura 4-16 mostram os dados obtidos durante medição do 

teste 4. 

Figura 4-13 - Consumo de energia total durante teste 4 

 

Fonte: Própria. 

Figura 4-14 - Consumo dos servo motores durante teste 4 

 

Fonte: Própria. 



 83 

Trabalho Experimental 

 

 

Figura 4-15 - Consumo do eixo-árvore esquerdo durante teste 4 

 

Fonte: Própria. 

Figura 4-16 -Consumo do eixo-árvore direito durante teste 4 

 

Fonte: Própria. 
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4.5 Avaliação da energia consumida para o processo de 

remoção de material 

A área abaixo da curva de energia versus tempo pode ser uma boa estimativa 

do consumo de energia. A Figura 4-17  mostra tais curvas para este processo de 

usinagem em particular com a demanda de energia para o centro de torneamento 

durante o Teste 3 Modo MF usinagem em vazio e Teste 4 Modo MF remoção de 

material.  

Figura 4-17 – Demanda de potência durante remoção de material - Comparação teste 3 com 

teste 4 

 

Fonte: Própria. 

Como pode ser visto, a energia necessária para o processo de remoção de 

material representou uma pequena parcela da energia total consumida. De acordo  

ZHOU et al. (2015), essa potência requerida representa de 20% a 30% da energia 

total consumida em MFs e está relacionada às propriedades do material a ser usinado, 

parâmetros do processo e às condições da ferramenta. Já DAHMUS e GUTOWSKI 
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(2010) mostraram que a potência requerida nas MFs durante um processo de 

usinagem é de 85,2% da demanda de energia total relacionada aos componentes 

periféricos e apenas 14,8% da demanda total de energia está relacionada ao processo 

de remoção de material. A relação entre as demandas de energia e os vários 

parâmetros envolvidos no processo de usinagem é um ponto chave para determinar 

o consumo total de energia. Ao se analisar as curvas na Figura 4-17, é possível 

identificar as demandas de energia para cada modo de operação da MF, como 

consumo de energia constante e variável, que, neste caso, são modo MF ligada, modo 

MF pronta para usinagem, modo MF usinagem em vazio e modo MF removendo 

material. 

Para sintetizar o consumo de energia durante todo o processo de usinagem, a 

Figura 4-18 e Figura 4-19 demonstram a energia consumida durante cada Modo de 

operação da MF até o processo de remoção de material ser executado. Até o Teste 2 

MF pronta para usinagem, 27,1% da energia foi requerida pelos componentes que 

asseguram a funcionalidade da MF em um possível início de processo, que, neste 

caso, são luminárias, unidade hidráulica, sistema de lubrificação para as guias, 

ventilador do painel elétrico, sistema de refrigeração do eixo-árvore (direito e 

esquerdo), trocadores de calor do eixo-árvore (direito e esquerdo), acionamentos CNC 

e servo motores. A bomba de refrigeração de 15 bar e o transportador de cavacos 

representaram cerca de 39,3%. O Teste 3 Modo MF usinagem em vazio, representou 

13,7%. A energia consumida no Teste 4 MF remoção de material representou cerca 

de 19,9%, demonstrando que a maior parte da energia consumida é constante e 

relacionada aos componentes periféricos da máquina. Portanto, o ponto chave para 

reduzir o consumo de energia em MFs pode ser reduzir a energia requerida pelos 

componentes periféricos.  
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Figura 4-18 – Energia consumida durante o processo completo de usinagem 

 

Fonte: Própria. 

 

Figura 4-19 - Percentual do consumo de energia por fase do processo 

 

Fonte: Própria. 
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Como se pode observar, grande parte da energia requerida na sequência de 

testes e usinagem adotada neste trabalho refere-se aos equipamentos periféricos da 

MF. Estes equipamentos devem trabalhar de forma inteligente, adequando o consumo 

da MF ao seu estado atual. Neste centro de torneamento, os componentes periféricos 

listados podem ser gerenciados de forma inteligente em certos modos de operação e 

reconfigurados para se adequar ao processo desejado. A título de exemplo, a bomba 

de refrigeração de 15 bar deve ser usada somente quando o processo de usinagem 

exigir altas velocidades de corte e processo de furação profunda e não durante todas 

as operações de usinagem. Neste caso, opções de bombas de refrigeração, como 

baixa pressão e alta pressão, tornariam a MF adaptável e mais eficiente no consumo 

de energia. Considerando que, durante o Teste 4, em que 90% do tempo de ciclo 

poderia ser utilizada uma bomba de refrigeração de 5 bar, com 1,5 kW de potência 

nominal, já que neste processo em específico não houve necessidade de altas 

velocidades de corte e processo de furação profunda. Observando o consumo total 

de energia no processo de usinagem, 37% corresponderam à bomba de refrigeração. 

Estimando o consumo de energia da bomba de refrigeração de 5 bar nesse processo, 

seria possível economizar cerca de 16% da demanda total de energia. 

Outro componente em evidência é a unidade hidráulica, que permanece em 

constante funcionamento em todos os modos de operação. É possível desenvolver 

um modo de operação inteligente onde este equipamento possa adaptar o consumo 

de energia da MF às reais necessidades reais de um processo específico. Outra 

possibilidade é a aplicação de um inversor de frequência para controlar a bomba de 

refrigeração, o que poderia reduzir o consumo constante de energia. 

O sistema de refrigeração e trocadores de calor do eixo-árvore (direito e 

esquerdo) permanecem em operação 100% do tempo quando a MF é ligada, mesmo 

sem executar nenhum processo de usinagem, representando 10% da energia total 

consumida no Teste 1. Considerando o processo de usinagem utilizado neste 

trabalho, 53% do tempo do ciclo de usinagem foi executado no eixo-árvore esquerdo 

e 47% no eixo-árvore direito. Se esses componentes trabalharem de forma inteligente, 

sendo ligados apenas quando necessário (como por exemplo: se a usinagem está 

sendo executada no eixo-árvore direito, o eixo-árvore esquerdo e seu respectivo 

sistema de resfriamento estaria desligado), seria possível reduzir o consumo de 

energia constante, uma vez que esses componentes representam 30% da energia 

total durante o Teste 1. 
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4.6 Comparação entre unidade hidráulica sem controle de 

rotação da bomba versus unidade hidráulica controlada por 

inversor de frequência 

Na busca por um equipamento mais eficiente no consumo energia que possa 

ser aplicado em novos projetos de MFs, este teste visa comparar as respectivas 

unidades hidráulicas e comprovar se o controle de pressão da unidade hidráulica 

através do inversor de frequência será mais eficiente energeticamente. 

4.6.1 Dados Técnicos 

Unidade Hidráulica sem controle – Anexo B 

Fabricante Bosch Rexroth  

Unidade hidráulica 41 litros 

Pressão de trabalho regulável até 54 bar. 

Motor elétrico de 2cv-4 polos-220/380V 

Unidade Hidráulica com controle – Anexo C 

Fabricante Bosch Rexroth  

Unidade hidráulica 41 litros 

Pressão de trabalho regulável até 54 bar. 

Motor elétrico de 2cv-4 polos-220/380v  

Inversor de Frequência: 

 Fabricante: SCHNEIDER ELECTRIC 

Potência: 0.5hp (0.37KW); 

Tensão 380~500V trifásica;  

Corrente 2.1A - 1.6A; 

Frequência 50/60hz;  
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4.6.2 Descrição do teste 

As respectivas unidades hidráulicas foram instaladas na MF GL350BMY e os 

testes consistem basicamente em: 

• Verificar a precisão do pressostato analógico instalado para monitorar a 

pressão de saída da bomba e a pressão do cilindro;  

• Análise comparativa de desempenho dos equipamentos controlados pela 

unidade hidráulica que neste caso são: Cilindro e Torre; 

• Análise do comportamento térmico das unidades hidráulicas; 

• Eficiência no consumo energético em um regime de trabalho acelerado; 

4.6.3 Regime do teste 

Para a realização dos testes, um programa de usinagem simulando pequenas 

usinagens com abertura e fechamento de placa e trocas de ferramentas foi utilizado, 

totalizando três aberturas de placa, três fechamentos de placa e três trocas de 

ferramentas por minuto (Figura 4-20). 

Figura 4-20 - programa de usinagem simulando pequenas usinagens 

 

Fonte: (INDÚSTRIAS ROMI S.A, 2015). 
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4.6.4 Unidade Hidráulica com Inversor de frequência 

Na unidade hidráulica com inversor de frequência foram acrescentados 

pressostatos analógicos no bloco de saída de pressão da bomba e um no bloco da 

placa. Os sinais são enviados para o controlador CNC para o monitoramento digital 

da pressão, sendo denominados sinal A (pressostato bomba) e sinal B (pressostato 

placa). Para verificar a precisão destes pressostatos foi inserido um manômetro 

calibrado modelo L64831-0002-15 na mesma linha do pressostato, conforme Figura 

4-21, para comparar baixas e altas pressões. Os resultados podem ser verificados na 

Tabela 4-1. 

Figura 4-21 - Manômetro e pressostato analógico 

 

Fonte: Própria. 

Tabela 4-1 Comparativo (pressão da bomba e pressão da placa) 

Fonte: Própria. 

Comparativo pressão da bomba   Comparativo pressão da placa 

Pressão UH (bar) Manômetro Pressostato (A) 
  Pressão Placa (bar) Manômetro Pressostato (B) 

    
5 - -   5 5 6 

10 10 15   10 12 12 

15 15 19   15 13 13 

20 20 24   20 20 19 

25 25 29   25 27 25 

30 30 33   30 29 29 

35 35 39   35 34 34 

40 40 44   40 40 39 

45 45 49         

50 50 53         

55 55 58         

60 60 63         

Pressostato 

Manômetro 
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4.6.4.1 Funcionamento 

A diferença na funcionalidade da unidade hidráulica controlada é o motor com 

variação de rotação controlado por inversor de frequência. Teoricamente, esta 

condição reduziria o consumo de energia, pois o motor só trabalharia com rotação 

nominal quando fosse necessário suprir a queda de pressão do sistema. Portanto, 

para o restante do tempo, o mesmo trabalharia com uma rotação standby. Esta lógica 

de funcionamento foi definida e implementada através de linguagem de programação 

Ladder. Para encontrar a rotação adequada, levou-se em consideração o 

desempenho dos periféricos hidráulicos e a temperatura do motor ao longo dos testes 

executados com o programa descrito na Figura 4-20, sendo que rotação standby 

adequada para o motor é de 971 rpm operando em uma frequência de 34,6Hz.  

4.6.4.2 Tempo de fechamento e abertura da placa 

Após o ajuste da rotação standby do motor, foi verificado o tempo de abertura 

e fechamento da placa, comparando a unidade hidráulica sem controle com a unidade 

hidráulica com inversor Os tempos foram capturados pela função TRACE (tela de 

monitoramento de sinais) do CNC Fanuc, conforme Figura 4-22 e Figura 4-23. A cada 

teste realizado as respectivas telas foram salvas manualmente em um dispositivo de 

gravação (PenDrive) para análise posterior. 
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Unidade hidráulica sem controle 

Figura 4-22 Tempo de abertura 1584 𝒎𝒔; fechamento 1560 𝒎𝒔 

 

Fonte: Própria. 

Unidade hidráulica com inversor 

Figura 4-23 - Tempo de abertura 1568 𝒎𝒔; fechamento 1664 𝒎𝒔 

 

Fonte: Própria. 

Observando o tempo de abertura nas figuras acima pode-se notar que a há 

uma diferença entre os tempos, porém insignificante para a operação normal da MF. 
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4.6.4.3 Tempo de troca de ferramentas 

Além dos tempos de abertura e fechamento da placa, foram verificados os 

tempos de troca de ferramenta adjacente e 180° para observar o tempo de travamento 

e destravamento mecânico da torre (Duplomatic DM 20-12-3.0/10-230-E1R0), 

conforme Figura 4-24 e Figura 4-25. Observando a troca adjacente, a unidade 

hidráulica sem controle foi mais rápida, com 32 𝑚𝑠. Já na troca de ferramentas 180°, 

observa-se uma diferença de 48 𝑚𝑠 , o que pode ser considerado uma diferença 

também insignificante no tempo final da troca dentro de um ciclo normal de operação 

da MF. 

 

Unidade hidráulica sem controle 

Figura 4-24 - Troca adjacente 888 𝒎𝒔 e Troca 180° 1176 𝒎𝒔 

 

Fonte: Própria. 
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Unidade hidráulica com inversor 

Figura 4-25 - Troca adjacente 920 𝒎𝒔 e Troca 180° 1224 𝒎𝒔 

 

Fonte: Própria. 

4.6.4.4 Comportamento Térmico 

Para monitorar o comportamento térmico das unidades hidráulicas foram 

realizados testes conforme programa de usinagem descrito na Figura 4-20. Para 

aquisição dos dados de temperatura foi utilizado um registrador de temperatura 

YOKOGAWA MV100 configurado para registrar os dados de até 12 sensores de platina 

PT100, encapsulados em uma proteção de aço inox, ideal para medição de temperaturas 

em fluidos e superfícies, registrando a temperatura a cada 10 minutos em um de período 

pouco maior que sete horas. Os termopares foram alocados em vários pontos 

estratégicos para mapear os efeitos térmicos ao longo do tempo, resultando nos 

gráficos conforme Figura 4-26 e Figura 4-27. Os pontos de medição são: temperatura 

do óleo, temperatura da bomba, temperatura do motor, temperatura do bloco principal, 

temperatura do bloco da placa, temperatura do tanque e temperatura ambiente. 

 A unidade hidráulica sem controle se manteve dentro dos padrões aceitáveis 

de temperatura aplicando-se o regime de trabalho intenso. Diferentemente, na 

unidade hidráulica com inversor de frequência houve um sobreaquecimento no motor, 

que atingiu a temperatura de 65°C em temperatura ambiente de 23°C. Trabalhar nesta 

temperatura afetaria diretamente a dilatação do cabeçote do eixo-árvore, fazendo com 

que a precisão da MF fosse prejudicada. Isto não seria viável no uso normal da MF. 
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Por definição, os fabricantes recomendam que a temperatura no motor fique abaixo 

de 55ºC para não prejudicar sua vida útil.  

Figura 4-26 - Comportamento térmico da Unidade hidráulica sem controle 

 

Fonte: Própria. 

Figura 4-27 - Comportamento térmico da Unidade hidráulica com inversor de frequência 

 

Fonte: Própria. 

4.6.4.5 Consumo de energia 

Outro ponto avaliado e o mais importante neste trabalho, é a medição do 

consumo de energia das unidades hidráulicas. Para aquisição dos dados de consumo 
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de energia, um analisador de qualidade de energia fabricado pela Fluke, modelo 435, 

foi conectado direto na alimentação das unidades hidráulicas, visto que estavam 

instaladas externamente à MF. Utilizando o mesmo programa (Figura 4-20) dos testes 

anteriores em um período de duas horas de ciclo, as medições foram realizadas. 

Os resultados podem ser vistos na Figura 4-28 e Figura 4-29. A unidade 

hidráulica sem controle consumiu 1,45 kWh, já a unidade com inversor de frequência, 

1,38 kWh. Como a demanda de energia na unidade hidráulica passou a ser variável e 

não constante, como nos testes de usinagem realizados na MF, houve uma redução 

do consumo de energia de 4% no teste realizado. 

Figura 4-28 - Consumo energético unidade hidráulica sem controle  

 

Fonte: Própria. 

Figura 4-29 - Consumo energético unidade hidráulica com inversor 

 

Fonte: Própria. 
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Os resultados da medição mostram até o momento, que do ponto de vista de 

eficiência energética, é possível reduzir a demanda de energia da unidade hidráulica 

controlada por inversor de frequência em modos de operação da MF em que não é 

necessário a atuação da placa e da torre de ferramentas. Para tornar essa tecnologia 

viável ainda é necessário um estudo em relação ao comportamento térmico que neste 

caso, teve grande variação principalmente no motor, devido sua constante variação 

de rotação no teste realizado. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho de pesquisa avaliou e discutiu amplamente o consumo de 

energia em uma MF, neste caso, um centro de torneamento com eixo-árvore direito e 

esquerdo, executando um processo de usinagem específico, que exigiu diversas 

operações de usinagem, tais como: torneamento externo e interno, furação axial e 

radial e fresamento usando ferramenta ativa. Por meio da análise dos dados, pode-se 

chegar à seguintes conclusões: 

• A maior parte da energia consumida nesta sequência de usinagem selecionada 

foi requerida para funcionamento dos equipamentos periféricos da MF. Este 

consumo de energia é classificado como constante (27% do total), sendo a 

energia necessária para execução deste processo consumida pelos 

componentes periféricos ligados imediatamente antes da usinagem (39,3%), 

servo motores, aceleração e desaceleração dos eixos-árvore (direito e 

esquerdo) e troca de ferramenta (13,7%) e pelo processo de remoção de 

material (19,9%).  

• Por meio dos experimentos, foi possível identificar pontos de melhoria para a 

redução de demanda de energia neste projeto de MF, como o sistema de 

refrigeração do eixo-árvore (direito e esquerdo), trocadores de calor do eixo-

árvore (direito e esquerdo) e a unidade hidráulica, os quais geralmente 

permanecem ligados enquanto a MF está ligada, independentemente do modo 

de operação. Com o desenvolvimento de modos de operação inteligentes 

aplicados à MF, é possível melhorar o funcionamento destes componentes 

quando a máquina não está realizando nenhum processo. Isso pode reduzir a 

demanda de energia, adaptando consumo de energia da MF à real necessidade 

do processo. Além disso, podem ser aplicadas diferentes estratégias de 

economia de energia, como o uso de bombas de alta pressão somente quando 

a aplicação é absolutamente necessária. Neste caso, é importante oferecer ao 

cliente opções de bombas de refrigeração com baixa e alta pressão e permitir 
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aos usuários finais adaptar o consumo de energia ao processo específico. 

Essas soluções podem ser aplicadas a qualquer outra MF. 

• Após os testes de comparação entre a unidades hidráulicas, observou-se que 

em relação ao desempenho dos periféricos hidráulicos da MF (Cilindro na placa 

e Torre) não se detectou diferença significativa entre as unidades hidráulicas 

quanto às pressões de trabalho. Já no comportamento térmico, observou-se 

um aumento de temperatura no motor da bomba da unidade hidráulica com 

controle por inversor de frequência, chegando a 65°C, em temperatura 

ambiente de 23°C, sugerindo uma análise mais precisa para minimizar esse 

efeito térmico, pois em temperatura ambiente de 40°C, o motor poderia chegar 

a 83°C, o que afetaria diretamente a dilatação do cabeçote do eixo-árvore, 

fazendo com que a precisão da MF fosse prejudicada. No uso normal da MF 

isto não seria viável, visto que os fabricantes recomendam que a temperatura 

no motor fique abaixo de 55ºC para não afetar sua vida útil. Em relação ao 

consumo de energia, observou-se que a unidade hidráulica com inversor de 

frequência gerou um ganho no consumo de energia ao longo do tempo, que foi 

de 4% no teste realizado. 

• Por fim, como sugestões para a continuidade deste trabalho ou pesquisas 

futuras, recomenda-se: 

Estudar e criar modos de operação inteligentes em MFs a fim de diminuir o 

consumo de energia, seja dos equipamentos periféricos ou no processo de 

remoção de material, adaptando a demanda de energia à real necessidade de 

um determinado processo. 

Avaliar de forma mais detalhada a unidade hidráulica com inversor de 

frequência, verificando os pontos relevantes no que diz respeito ao consumo 

de energia. 
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ANEXO A – PROGRAMA DE 
USINAGEM DA PEÇA MODELO 
SELECIONADA PARA O TESTE 
4- MODO MF USINAGEM DA 
PEÇA MODELO. 
 
O2020(CONSUMO ENERGIA) 
G1900D76.L110.K0.5W0. 
(USINAGEM COMPLETA) 
G21G90G40G95  
G00G54X450Y0Z250T00 
T0303(FERRAMENTADESBASTE 
EXTERNO)  
G96S200 
/G92S2000M4 
M8  
G0X80Z0 
G1X-2F0.2 
G0X76.5Z2 
G71U2R1 
G71P10Q20U1W0.1F0.2 
N10G0X26  
G1Z0  
X32,R2  
Z-40.4  
X40Z-46 
Z-50  
X54,C1.5  
Z-73  
X74,C1  
Z-100 
N20 
X76  
G0X34Z-19 
G1G42X31.8Z-20F0.2  
X27Z-25.4 
Z-38.7  
X32Z-40.4 
G40X36  
G0X58 
Z-63.8  
G42 
G1X56.4  
X51Z-68.5 
Z-72.8  
X74 
G40X78  
G0G54X450Y0Z250T00  
T0303(FERRAMENTADE 
ACABAMENTO)  
G96S220 
/G92S2000M4 
G0X34Z0 
G1X-1F0.15  
G0Z2  
X26 
G42 
G1Z0 
X32,R2  

Z-18,R2 
X26Z-25 
Z-39  
X40Z-46,R2  
Z-50  
X54,C1.5  
Z-65  
X50Z-68Z-73  
X74,C1  
Z-100 
X76 
G40X83  
N10 
G0G54X450Y0Z250T00  
T0505(FERRAMENTA DE CANAL)  
G96S100 
/G92S1800M3 
G0X78Z-84 
G1X66F0.08  
G0X76 
Z-82  
G1X74 
X70Z-84 
G0X76 
Z-87  
G1X74 
X68Z-84 
X66 
G0X80 
N10 
G0G54X450Y0 
Z250T00  
N10T1111(FERRAMENTAACIONADA 
RADIAL D12) 
G97S2500M15  
G94 
M19 
G28C0 
G0X40Z10C0  
M85 
M148  
G0Y-11  
X24 
G1Z-24F200  
X25 
G0Z10 
X18 
G1Z-24F200  
X19 
G0Z10 
X12 
G1Z-24F200  
X13 
G0Z10 
Y-14  
X8  
G1Z-10  
Y-18  
X9  
G0Z10 
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G0C120  
Y-11  
M85 
X24 
G1Z-24F200  
X25 
G0Z10 
X18 
G1Z-24F200  
X19 
G0Z10 
X12 
G1Z-24F200  
X13 
G0Z10 
Y-14  
X8  
G1Z-10  
Y-18  
X9  
G0Z10 
G0C240  
M85 
Y-11  
X24 
G1Z-24F200  
X25 
G0Z10 
X18 
G1Z-24F200  
X19 
G0Z10 
X12 
G1Z-24F200  
X13 
G0Z10 
Y-14  
X8  
G1Z-10  
Y-18  
X9  
G0Z30 
M09 
G0G54X580Y0Z250 
T00M5(TRANSFERENCIADE PLACA)  
G54 
G97S500M4M74 
M66 
G04X4 
G0B90 
G94 
G1B3F2500 
B0F100  
M75 
G04X4 
M24 
G04X4 
G55 
G0B0  
M25 

M67 
M5  
G95 
(LADO 2)  
(MANDRIL PLACA DIREITA) 
(MAQUINA GL350 BMY) 
G1900D76.L110.K110.W0.  
G55G0X450Z-350Y0B0T00 
G95 
T0313(DESBASTEEXTERNO LADO 2)  
G96S200 
/G92S2000M63  
M08 
G0X80Z0 
G1X-2F0.2 
G0X80Z-2  
G04U1 
G71U2R1 
G71P50Q60U0W-0.1F0.25 
N50G0X62  
G1Z0F0.18 
Z44 
X72 
N60X76Z46 
G55G0X450Z-350Y0T00 
T0202 
(BROCA TMAX D20)  
G97S1500M63  
G0X0Z-3 
G74R1 
G74Z40Q10000F0.05 
G55G0X450Z-350Y0T00 
T0101(DESBASTE INTERNO) 
G96S200 
/G92S2000M64  
G0X24Z-2  
G1Z18F0.1 
X23.5 
G0Z-2 
X24 
G74X41Z18R0.5Q22000P1000F0.1  
G0X24 
Z16 
G1Z35F0.1 
X23.5 
G0Z16 
G0X26Z16  
G74X41Z35R0.5Q22000P1000F0.1  
G0Z-4 
X46 
G1G42Z0F0.1 
X42,C1  
Z35 
X27 
G40X24Z31 
G0Z-20  
G55 
G0X450Z-350Y0T00 
T1212(BROCA RADIAL D10) 
G94 



102 

       Anexos 

 

/G97S2500M15  
M69 
G28C0 
G0X70Z27.5C0  
M85 
G87X35F100  
G80 
G0C180  
M85 
G87 
X35F100 
G80 
 G55 
G0X450Z-350Y0T00 
T0313 (CONE) 
G95 
G96S200 
/G92S2000M63  
G0X64Z-2  
G71U2R1 
G71P90Q100U1W0F0.25 
N90G0X50  
G1Z0  
X54,C1.5  
N100X62Z44  
G55G0X450Z-350Y0T00 
T0313(ACABAMENTO CONE)  
G95 
G96S220 
/G92S2000M63 
 G0X50Z-2  
G1G41Z0F0.12  
X54,C1.5  
X62Z44  
X71 
X75Z46  
G40X80  
M65 
G55G0X450Z-350Y0T00M5 
T1010(FRESA)  
G97S2500M15 
M69 
G28C0 
G0C0  
G94 
G0X85Z-5  
G1Z1F1000 
G1X20F500 
G0Z-3 
G0X85 
G1Z2F1000 
G1X20F500 
G0Z-3 
G0X85 
G1Z3F1000 
G1X20F500 
G0Z-3 
G0X85 
G1Z4F1000 
G1X20F500 

G0Z-3 
G0X85 
G1Z5F1000 
G1X20F500 
G0Z-5 
G0X85 
G0C180  
 G0X85Z-5  
G1Z1F1000 
G1X20F500 
G0Z-3 
G0X85 
G1Z2F1000 
G1X20F500 
G0Z-3 
G0X85 
G1Z3F1000 
G1X20F500 
G0Z-3 
G0X85 
G1Z4F1000 
G1X20F500 
G0Z-3 
G0X85 
G1Z5F1000 
G1X20F500 
G0Z-5 
G0X85 
G95 
G55 
0X450Z-350Y0T00M5 
M30
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ANEXO B – UNIDADE HIDRÁULICA SEM CONTROLE DE ROTAÇÃO DO MOTOR DE 
ACIONAMENTO 
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ANEXO C – UNIDADE HIDRÁULICA COM INVERSOR DE FREQUENCIA PARA CONTROLE DE 
ROTAÇÃO DO MOTOR DE ACIONAMENTO 
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ANEXO D –  DIMENSÕES DA PEÇA MODELO 
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