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Resumo 

A implantação de um eficiente sistema de gestão de energia é um desafio para 

grande parte das empresas no Brasil. No presente estudo, os conceitos de diagnósticos 

energéticos e suas aplicações em sistemas de gestão de energia são revisados e 

ilustrados por meio de um estudo de caso. 

Nesse trabalho, busca-se reduzir despesas de um porto marítimo de exportação 

com energia elétrica. Essa economia será obtida no processo logístico de movimentação 

de produtos no interior do mesmo a partir da escolha de rotas mais eficientes 

energeticamente a cada movimentação. Visando tornar essa escolha de rotas mais 

prática, foi desenvolvida uma ferramenta computacional que aplica o procedimento 

estabelecido para esse fim.  

A partir da aplicação da metodologia proposta na situação prática, ou seja, em 

movimentações reais de minério de ferro durante três meses, identificou-se que com a 

escolha de rotas mais eficientes energeticamente, é possível obter uma economia com as 

despesas em energia elétrica. Com isso verificou-se que é possível se obter economias 

significativas sem a necessidade de grandes investimentos, apenas buscando maneiras 

mais eficientes de se operar processos dentro da própria empresa.             
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Abstract 

The implementation of an efficient energy management system is a challenge for 

most companies in Brazil. In the present study, the concepts of energy diagnostics and 

their applications in energy management systems are reviewed and illustrated by means 

of a case study. 

In this work, it is sought to reduce electric energy expenses of a maritime port of 

export, by means of more energetically efficient route choices of the logistic process of 

movement inside the port. In order to make this route choice more practical, a 

computational tool was developed that applies the procedure developed for this 

process. 

With the application of the methodology proposed in the energy diagnosis, it was 

identified that only with the procedure of more efficient routes is possible to obtain an 

economy with the expenses in electric energy. It has been found that it is possible to 

achieve significant savings without the need for large investments, just looking for more 

efficient ways of operating processes within the company. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema em Investigação 

Conforme o Balanço Energético Nacional 2015, ano base 2014, a energia elétrica 

consumida na indústria representa cerca de 38,8% do total da energia elétrica utilizada 

no Brasil. Restringindo a análise ao setor industrial, e considerando toda a matriz 

energética desse segmento, a energia elétrica é a maior fonte de energia consumida, 

representando 20,2% (Ministério de Minas e Energia, 2015). Em alguns casos essa 

representatividade na indústria pode significar mais de 90% do consumo energético 

total de uma planta industrial, como é caso do porto marítimo de exportação que é 

objeto de análise do estudo de caso apresentado neste trabalho. Segundo a matriz 

energética desse porto a eletricidade corresponde a 93% do total da energia consumida, 

sendo os outros 7% representados pelo consumo de diesel. 

Considerando-se a energia elétrica, a parcela de contribuição expressiva na 

matriz energética do porto marítimo, torna-se imprescindível a gestão eficiente dessa 

fonte de energia, uma vez que ela representa a maior parte do consumo total da planta. 

Essa gestão permite que sejam implantadas ações de eficiência energética visando o 

melhor aproveitamento da eletricidade, e consequentemente, redução do custo 

específico atribuído a esse energético. 

Na atual conjuntura econômica do país, em que os gastos devem ser reduzidos de 

forma significativa, a eficiência dos diferentes processos industriais é fundamental. 

Tendo em vista que os custos com energia elétrica são bastante expressivos dentro das 

indústrias, e afetam diretamente o preço final da maior parte dos produtos, faz-se 

necessário um controle mais detalhado dessa fonte de energia. Além da preocupação 

econômica, a questão ambiental também é um assunto atual e cada vez mais discutido 

dentro das empresas, sendo mais um motivo para o monitoramento constante desse 

energético.  
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A geração de energia elétrica no Brasil, segundo a matriz elétrica apresentada na 

Figura 1.1 (Ministério de Minas e Energia, 2015), apesar de ser predominantemente 

oriunda de usinas hidrelétricas, que representam cerca de 60% do total, tem como 

segunda fonte de geração de energia a queima de combustíveis fósseis, com quase 

17,5% de representatividade, fato esse que acarreta em grandes quantidades de gases 

poluentes lançados na atmosfera. Sendo assim, pode-se afirmar que o consumo eficiente 

e racional da energia elétrica irá impactar diretamente na diminuição da geração de 

energia elétrica proveniente da queima de combustíveis fósseis, o que reduz a emissão 

desses gases na atmosfera. 

 

 

Fonte: (Ministério de Minas e Energia, 2015) 

Figura 1.1 - Matriz de Geração de Energia Brasileira 

Entretanto, para que ações que visem o melhor aproveitamento da energia 

elétrica em uma planta industrial se tornarem possíveis, é necessário um vasto 

conhecimento e monitoramento de todos os processos, equipamentos e usos finais da 

energia na planta, além de uma análise crítica constante de dados obtidos por meio de 

medições espalhadas por todos os processos industriais. Todos esses procedimentos 

fazem parte de programas de gestão de energia que, uma vez implementados, 

possibilitam que essas etapas sejam parte de uma rotina. 

A ABNT NBR ISO 50001-Sistemas de Gestão de Energia, lançada em 2011, 

estabelece práticas e procedimentos, já aprovadas, que possibilitam a identificação de 

melhorias energéticas em todos os setores de uma organização. Essa norma visa 
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permitir que as organizações possam estabelecer os seus próprios sistemas e processos 

que são necessários para melhorar o desempenho energético, assim como o uso e o 

consumo de energia. A partir da implementação da metodologia proposta na ABNT NBR 

ISO 50001, e por meio de uma gestão sistemática da energia, é possível se obter 

processos com uma maior eficiência energética e, como consequência disso, reduzir 

emissões de gases de efeito estufa e o custo de energia. 

A ISO 50001 propõe o que há de mais recente em procedimentos e estratégias de 

gestão para que se alcance uma melhor eficiência energética. Sendo que, por tratar de 

um tema relevante no mercado, caminha para ser um procedimento essencial para toda 

grande indústria, visto que certificações ISO são cada dia mais considerados um 

diferencial no mercado, além de retratarem o compromisso da organização com a 

sustentabilidade ambiental. 

1.2. Objetivo do Trabalho 

O objetivo geral do presente trabalho é propor diretrizes para que diagnósticos 

energéticos sejam usados regularmente, e com maior eficácia, no contexto de gestão de 

energia no porto marítimo de exportação. Ainda, apresentar e aplicar as principais 

etapas do desenvolvimento de um diagnóstico energético, no porto marítimo do estudo 

de caso, no que se refere a definição de rotas mais eficientes para a movimentação de 

produtos dentro desse porto. 

Este trabalho também contempla um objetivo específico. Apresentar uma 

ferramenta computacional que permita identificar a rota mais eficiente energeticamente 

para cada movimentação de produtos dentro do porto, resultando em uma economia 

financeira. 

1.3. Metodologia 

A metodologia utilizada nesse trabalho é constituída de diferentes etapas. 

Inicialmente é realizada uma revisão bibliográfica a cerca de sistemas de gestão de 

energia, eficiência energética e diagnósticos energéticos. Após essa revisão começa-se a 

construir o diagnóstico energético. 
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O diagnóstico energético também é construído em etapas. Primeiramente é 

realizado um estudo sobre o processo logístico de movimentação de produtos dentro do 

porto marítimo estudado. Nesse estudo são levantados os principais equipamentos 

utilizados nesse processo, as principais movimentações de carga e os pontos de maior 

consumo de energia. Após esse estudo são levantados os dados necessários para a 

composição do banco de dados utilizado no diagnóstico. 

Com os dados já organizados, é desenvolvida uma metodologia específica para o 

estudo de caso, constituída de duas etapas. Inicialmente estudam-se os dados 

disponíveis para análise e, em sequencia, as principais particularidades do processo 

logístico do porto. Essa primeira etapa tem como produto um novo procedimento para a 

movimentação de minério de ferro dentro do porto. Na segunda etapa, a partir desse 

procedimento, desenvolveu-se uma ferramenta computacional que seleciona a melhor 

rota disponível para a movimentação de minério dentro do porto, sempre considerando 

a rota mais eficiente energeticamente. 

Por fim aplica-se a metodologia proposta por meio simulações, a partir de dados 

reais do porto durante três meses de operação, para levantar dados de como seria o 

consumo de energia elétrica se o procedimento desenvolvido fosse utilizado. A partir da 

comparação dos dados reais com os resultados simulados são realizadas diferentes 

análises, especialmente econômicas, para comprovar a eficácia das medidas propostas. 

1.4. Organização do Texto 

O presente trabalho é organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Introdução: discute a relevância do tema que é assunto do 

presente estudo, assim como os objetivos e a metodologia utilizada para 

realizá-lo; 

 Capítulo 2 – Gestão de Energia, Eficiência Energética e Diagnósticos 

Energéticos: apresenta conceitos, técnicas e procedimentos sobre eficiência 

energética, gestão de energia e diagnósticos energéticos. São discutidas 

ainda os procedimentos mais recentes utilizados, assim como a ABNT NBR 

ISO 50001; 



 
 

16 
 

 Capítulo 3 – Levantamento de Dados do Processo Logístico de 

Movimentação de Carga no Porto Marítimo Estudado: explica o processo de 

levantamento de dados do processo logístico desenvolvido no porto, assim 

como o processo logístico em si, assim como seus principais equipamentos 

e consumidores de energia; 

 Capítulo 4 – Metodologia Desenvolvida Para o Estudo de Caso: explica as 

duas principais etapas de desenvolvimento da metodologia proposta nesse 

trabalho. 

 Capítulo 5 – Estudo de Caso: explica como foi aplicada a metodologia 

desenvolvida no capítulo 4 no porto marítimo estudado. 

 Capítulo 6 – Considerações Finais: faz um breve fechamento de tudo o que 

foi estudado no presente trabalho, apresentando conclusões e alguns 

resultados. 
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Capítulo 2 

Gestão Energia, Eficiência Energética e Diagnósticos 
Energéticos 

Nesse capítulo são apresentados conceitos e procedimentos a cerca de eficiência 

energética, gestão de energia e diagnósticos energéticos, assim com é apresentada uma 

revisão bibliográfica com o objetivo de reunir diferentes conceitos sobre esses assuntos. 

Também é realizada uma contextualização histórica sobre como a preocupação com esse 

tema evoluiu e foi tornando-se relevante com o passar dos anos. 

2.1. Contextualização Histórica 

A energia obtida por meio do vapor, utilizada pela primeira vez na revolução 

industrial, foi um marco para o desenvolvimento da humanidade. Foi a partir daí que a 

indústria passou expandir sua produção, revolucionando grande parte dos processos 

existentes até então. A partir desse marco os avanços continuaram e outras fontes de 

energia, como o petróleo e a eletricidade, passaram a ser utilizadas. A utilização de 

combustíveis fósseis e da eletricidade foi um grande avanço na vida do homem 

moderno, pois a utilização em larga escala desses energéticos proporcionou 

comodidade, bem estar e conforto no dia a dia da sociedade.   

De acordo com a terceira edição do Atlas de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL, 

2008), durante todo o século XX, a oferta farta de energia, obtida principalmente de 

combustíveis fósseis como petróleo e carvão mineral, deu suporte ao crescimento e às 

transformações da economia mundial. Após a crise do petróleo nos anos 70, o cenário 

mudou ao ser colocado à prova por uma nova realidade: a necessidade do 

desenvolvimento sustentável, uma vez que os recursos não eram mais tidos como 

inesgotáveis.  

Muito dessa necessidade é resultante do grande aumento do consumo de energia 

por parte da população mundial, pois a facilidade ao acesso, principalmente a energia 
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elétrica, trouxe para o cotidiano de todos um conforto e uma comodidade nunca antes 

presenciada. É por isso que se diz que a energia elétrica passou a ser parte integrante da 

vida do homem contemporâneo. 

Ainda segundo o Atlas, a disponibilidade energética deveria se manter compatível 

com o acentuado aumento do consumo provocado por um novo ciclo de crescimento 

econômico, observado principalmente nos países em desenvolvimento. Sendo assim, 

criou-se a necessidade de buscar fontes energéticas menos agressivas ao meio ambiente. 

Além disso, os consumidores, e principalmente a indústria, seriam induzidos a aderir a 

práticas mais eficientes, por meio das quais se tornasse possível obter o mesmo 

resultado utilizando menor quantidade de energia. 

Por muito tempo o termo eficiência energética foi um assunto deixado de lado, 

uma vez que, como dito anteriormente, vivia-se em um mundo no qual se acreditava ter 

uma abundância de recursos energéticos, no qual a preocupação ambiental era segundo 

plano. Na atual conjuntura energética mundial, onde a demanda energética é sempre 

maior, medidas que visem à redução do consumo energético, assim como a diminuição 

da emissão de gases prejudiciais ao planeta, passaram a ser prioridade. 

De acordo com a Projeção de Demanda de Energia Elétrica (Ministério de Minas e 

Energia, 2015), publicado pelo MME, espera-se um aumento de 1,9% ao ano no número 

total de domicílios no Brasil até 2024, além de um aumento de 0,7% ao ano na 

população do país no mesmo período. Ainda nesses dez anos, é esperado um 

crescimento de 3,3% ao ano no consumo total de eletricidade por parte dos grandes 

consumidores industriais, passando de 91.813 GWh em 2014 para 137.134 GWh em 

2014.  

Ainda segundo a Projeção de Demanda de Energia Elétrica, é esperado um 

aumento de cerca de 44,9% da carga de energia instalada no Brasil entre os anos de 

2014 e 2024, saindo de 65.114 MWmédio para 94.407 MWmédio. É esperado também 

uma ganho de 6,0% do consumo total de eletricidade em 2024. E como resultado da 

nova preocupação com eficiência energética, é esperado que o ganho adicional de 

eficiência no consumo final eletricidade represente uma redução no requisito de geração 

em torno de sete GWmédio, demanda essa, pouco inferior à energia assegurada da usina 

hidroelétrica de Itaipu. 
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2.2. Eficiência Energética 

Os conceitos de eficiência energética ganharam notoriedade a partir da crise do 

petróleo nos anos 70, uma vez que até esse evento não existia uma preocupação maior 

com o a escassez de recursos energéticos e emissões de gases de efeito estufa. Segundo o 

MME (2011), por meio do Plano Nacional de Eficiência Energética, os impactos 

climáticos gerados pela emissão de gases na atmosfera despertaram a atenção do 

mundo, motivando manifestações pela preservação do meio ambiente e gerando 

tratados relacionados às mudanças climáticas. Como resultado dessa preocupação, a 

eficiência energética passou a ser um assunto em evidência, sendo visto como uma 

solução para os problemas ambientais, além de uma alternativa para problemas 

econômicos. 

De acordo com o PNEf, eficiência energética refere-se a ações de diversas 

naturezas que resultam na redução da energia necessária para atender as demandas da 

sociedade por serviços de energia sob a forma de luz, calor/frio, acionamento, 

transportes e uso em processos. Tendo como objetivo atender às necessidades da 

economia com menor uso de energia primária e, portanto, menores impactos à natureza. 

Conforme o PNEf, os ganhos de eficiência energética são divididos em duas 

vertentes. A primeira é referente ao progresso autônomo, enquanto a segunda é 

proveniente do progresso induzido. O progresso autônomo é aquele no qual não é 

necessária nenhuma política nacional de incentivo para que haja um ganho em 

eficiência. No caso, essa melhoria é oriunda de movimentações no mercado, como a 

modernização de equipamentos, por exemplo, ou a troca de um determinado processo 

por outro similar, porém energeticamente mais eficiente. Já o progresso induzido é 

aquele que ocorre por meio de incentivo do governo por meio de políticas públicas. 

As ações de eficiência energética resultam em modificações e alterações ao longo 

de uma cadeia de processos, mas não necessariamente estão vinculadas a mudanças. A 

eficiência pode ser obtida por meio de uma melhor organização, conservação e gestão 

energética por parte dos responsáveis pelo processo.  Devem ser priorizadas aquelas 

ações que resultem em uma real redução do valor investido em sua implantação, ou seja, 

ações nas quais o custo de implantação é inferior ao necessário para suprir a energia 

economizada. 
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2.3. Políticas de Eficiência Energética 

Desde antes de a eficiência energética ser um assunto de preocupação e interesse 

mundial, programas e políticas reforçando esse tema estavam presentes no mundo. A 

partir do momento em que o tema ficou em evidência esses programas de difundiram e 

começaram a compor políticas de governo, programas de incentivo e até mesmo leis de 

eficiência energética em países como o Brasil, por exemplo. 

2.3.1 Políticas e programas de Eficiência Energética Internacionais 

Em 1978 o Japão criou, como uma medida do governo, o Energy Conservation 

Center of Japan (ECCJ), que, segundo o site institucional do programa (Energy 

Conservation Center of Japan), teve início com o “the Energy Conservation Law”, e foi 

criado como uma resposta do Japão para se reduzir a demanda total de energia do país 

após as duas crises do petróleo, da década de 70. Essa lei, dentro de outras finalidades, 

definia critérios para a conservação de energia na indústria japonesa, para prédios 

japoneses e máquinas e equipamentos utilizados no país. Essa lei foi aperfeiçoada em 

2002 com o “Basic Act on Energy Policy”, que tinha como objetivo promover medidas 

para o fornecimento de energia a longo prazo, definindo o que era ou não de 

responsabilidade do governo.  

No Reino Unido, o Energy Saving Trust (EST), foi criado em 1992, por meio de 

patrocínio do governo, como objetivo de minimizar o consumo energético do país. O 

programa começou atuando nos setores residencial e comercial, buscando difundir os 

benefícios da eficiência energética em suas atividades. Hoje, segundo o site institucional 

do programa (Energy Saving Trust), o programa atua em pesquisas de eficiência 

energética, em fundações que buscam conscientizar a população sobre a importância da 

eficiência energética e concedendo incentivos financeiros para produtos, equipamentos 

e serviços que possibilitem melhorias na Eficiência Energética dos setores em que atua. 

A “Agence de I’Envioronnement et de la Matrise de I’ Energie” (ADEME) na França 

e o Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia (IDAE) na Espanha, são 

responsáveis em seus países por difundir a política de eficiência energética, além de 

fornecer recursos para que ações nessa área sejam implementadas. 
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Nos EUA, destaca-se o programa Energy Star, criado em 1992 com o objetivo de 

economizar dinheiro e proteger o meio ambiente por meio de produtos energeticamente 

eficientes. Inicialmente o programa consistia em identificar, promover e etiquetar 

produtos tidos como energeticamente eficientes. O processo de etiquetagem começou 

com monitores e computadores, mas hoje até prédios industriais e comerciais são 

avaliados pelo programa. Hoje o Energy Star é um dos parceiros da indústria e do 

comércio dos Estados Unidos, uma vez que fornece recursos para o desenvolvimento de 

Eficiência Energética e sustentabilidade de programas desenvolvidos por esses setores. 

Em 1998 no Canadá foi criado o Office of Energy Efficiency (OEE). Esse programa 

foi criado com o objetivo de reforçar os objetivos do país a cerca desse assunto. O OEE é 

o responsável por implantar programas e ações de eficiência energética em diversos 

setores do país. Foi a partir desse programa que foi criado o Canadian Program for 

Energy Conservation (CIPEC), um documento contendo as melhores práticas para a 

realização de gestão de energia nas indústrias. Esse programa demonstra o passo a 

passo para a instauração de um sistema de gestão de energia em indústrias canadenses, 

desde a sua criação até as responsabilidades de cada setor da empresa em cada parte do 

programa. 

2.3.2 Políticas e Programas de Eficiência Energética Nacionais  

De acordo com o Plano Nacional de Eficiência Energética (2010), em 1981 foi 

criado o programa CONSERVE visando a promoção da conservação da energia na 

indústria e o desenvolvimento de produtos mais eficientes energeticamente. O programa 

foi criado no intuído de promover a substituição do óleo combustível consumido na 

indústria (principalmente siderúrgicas, em papel e celulose e cimento), pelo excedente 

de geração elétrica hidráulica para a geração de calor. 

Em 1982, por meio de um decreto, aprovou-se as diretrizes para o Programa de 

Mobilização Energética – PME. Mais adiante, em 1984, o INMETRO, órgão vinculado ao 

ministério da indústria e comércio exterior, implementou o Programa de Conservação 

de Energia Elétrica em Eletrodomésticos. Esse programa é similar ao programa 

americano Energy Star citado anteriormente. Em 1992 o programa foi renomeado, 

passando a ser chamado de Programa Brasileiro de Etiquetagem. 
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O PROCEL, Programa de Conservação de Energia Elétrica, instituído no final do 

ano de 1985 pelos Ministérios de Minas e Energia e da Indústria e Comércio, surgiu 

como mais um programa com intuito de difundir políticas energéticas e incentivar 

investimentos nessa área. Segundo o Livro de Eficiência Energética (Viana, et al., 2012) a 

Eletrobrás, responsável pelo PROCEL, aplica voluntariamente parte de sua receita via o 

programa. Já as concessionárias distribuidoras de energia elétrica são obrigadas a 

aplicar parte de seus resultados em programas de eficiência energética. Essa obrigação é 

oriunda do decreto nº 242 promovido pela ANEEL, no qual as concessionárias de serviço 

público ficam obrigadas a investir no mínimo 1% da receita operacional do ano anterior, 

em ações de eficiência energética. 

Em 2001 é promulgada a Lei da Eficiência Energética, um marco para o assunto 

no Brasil. Essa lei dispõe sobre a política nacional de conservação e uso racional da 

energia no Brasil, visando a preservação do meio ambiente, além de um melhor 

aproveitamento dos recursos energéticos disponíveis até então. A lei nº10.295 

estabelece níveis de eficiência energética e metas para a evolução desse quesito. Além 

disso, obriga fabricantes e importadores de todos os equipamentos que se encaixem na 

regulamentação, a se enquadrarem aos níveis mínimos de eficiência energética e 

máximo de consumo absoluto de energia determinado pela lei. Ainda, fica a cargo do 

Poder Executivo divulgar e desenvolver ações de eficiência energética nas edificações 

construídas no país a partir dessa data. 

Hoje, é possível conhecer a política de gestão energética do Brasil por meio, 

principalmente, de dois documentos. O primeiro deles é o Plano Nacional de Energia no 

qual foi definida uma meta de redução de 10% do consumo final de energia elétrica. 

Ainda segundo o PNE, pretende-se bater essa meta através de ações de eficiência 

energética no país. O segundo documento é o Plano Nacional de Eficiência Energética, 

que tem como objetivo principal, dar condições para que a meta proposta pelo PNE seja 

alcançada. 

2.4. Diagnóstico Energético  

Segundo a CELESC (2015), por meio do manual técnico orientativo de Eficiência 

Energética e Gestão de Energia na Indústria, para se conhecer todo o potencial de 
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melhoria de uma organização, deve-se realizar primeiro um diagnóstico energético de 

toda a instalação. Os principais objetivos da realização do diagnóstico energético são 

conhecer a instalação do ponto de vista energético, segmentar os consumos específicos 

por área ou setor, identificar fatores externos que influenciam no consumo, além de 

conhecer os principais consumidores da organização. Com isso é possível identificar 

pontos de melhoria de eficiência energética e redução de consumo. 

Ainda segundo o manual da CELESC, devem ser analisados sistemas de iluminação, 

climatização, motriz e de ar-comprimido de maneira específica, pois tratam-se de 

grandes consumidores de instalações industriais. Dentro dessa análise os equipamentos 

em geral devem ser analisados e ter sua eficiência comparada com equipamentos mais 

eficientes. Feito isso, é possível fazer um levantamento técnico a cerca do potencial de 

economia de energia na instalação como um todo. 

De acordo com o PROCEL (2009), por meio do guia de Metodologia de Realização 

de Diagnóstico Energético, a elaboração do relatório final do diagnóstico energético 

realizado deve seguir alguma etapas. Primeiramente, deve haver o levantamento de 

dados da organização. Devem ser levantados dados de motores elétricos, equipamentos 

acoplados a esses motores, consumo geral e específico de energia na planta, além de 

outros dados específicos de cada atividade industrial que consuma uma quantidade 

considerável de energia. 

Pode-se dizer que “todas as perdas e maus dimensionamentos mecânicos se 

transformam em deficiências e perdas elétricas, por conveniência podemos obtê-las nos 

motores elétricos quando medimos corrente, tensão, fator de potência e velocidade” 

(PROCEL, 2009). O guia de Metodologia de Realização de Diagnóstico Energético Gestão 

de Energia na Indústria afirma ainda que fatores que não são adequadamente 

monitorados, por meio de mau dimensionamento de bombas ou outros equipamentos, 

sobrecarregarão motores elétricos, acarretando em maiores perdas e consumo total de 

energia. 

O guia da PROCEL estabelece três metodologias para o levantamento dos dados 

necessários para a conclusão do diagnóstico energético. O primeiro deles é o 

levantamento por amostragem, no qual seleciona-se apenas alguns equipamentos para 

serem analisados dentro do total de equipamentos da organização. Esse levantamento 

pode ser realizado quando existe uma grande quantidade de equipamentos realizando a 
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mesma função, mas de qualquer maneira deve-se realizar um levantamento mais 

detalhado no futuro. 

O segundo método de levantamento acontece por meio dos dados de placa dos 

equipamentos. Esse método deve ser utilizado apenas para uma primeira análise da 

situação das instalações. Uma vez que não exige nenhuma medição em campo, trata-se 

de um procedimento ágil e prático, mas ao mesmo tempo pode não retratar o que está 

realmente acontecendo. 

O terceiro e último método, conhecido como detalhado, é realizado por intermédio 

de medições de campo de todos os equipamentos de campo. Essa metodologia consiste 

em não só conhecer os dados de placa de todos os equipamentos, como analisa-los em 

campo, checando se realmente as condições nominais são aplicadas. Por se tratar de 

medições de campo, trata-se de um método que exige muito mais tempo para que seja 

realizado, porém resulta em dados muito mais precisos para a realização do diagnóstico 

energético. 

A Internacional Organization for Standardization, dando continuidade a ISO 50001, 

desenvolveu a ISO 50002 - Diagnósticos energéticos - Requisitos com orientação para 

uso, com o objetivo de reunir as melhores práticas para a realização de um diagnóstico 

energético. Essa nova norma dá continuidade a ideia proposta pela ISO 50001, pois o 

diagnóstico energético é a base inicial para um sistema de gestão de energia. 

Um diagnóstico energético pode ser definido também como uma avaliação ou uma 

auditoria energética. Esse diagnóstico é responsável por analisar os fluxos de energia 

dos processos produtivos em análise, identificar a quantidade de energia que é 

consumida, onde essa energia é consumida, e como e com qual eficiência esses processos 

estão acontecendo. Após as análises que compõem o diagnóstico energético, são feitas 

recomendações para melhorar a eficiência energética e a gestão da energia nos 

processos estudados. 

O diagnóstico energético pode ser dividido em etapas. São elas: 

 Levantamento de dados gerais dos processos em análise; 

 Estudos dos fluxos de produtos e energia nos processos; 

 Caracterização do consumo de energia nos processos; 

 Avaliação das perdas de energia; 

 Desenvolvimento de estudos técnicos e econômicos das alternativas de 

redução do consumo de energia e do aumento da eficiência energética; 
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 Elaboração das recomendações e conclusões. 

O diagnóstico energético é etapa inicial de um sistema de gestão de energia. A 

partir do seu desenvolvimento é possível se obter um conhecimento maior do processo 

analisado e de seus principais pontos de consumo de energia. Identificando os pontos de 

maior consumo de energia, e os pontos onde há a maior possibilidade de economia de 

energia. 

2.5. Gestão de Energia 

Visto que com o passar dos anos a eficiência energética se tornou um assunto cada 

vez mais discutido em todos os setores da sociedade, a necessidade de realizar uma 

gestão de energia eficiente passou a ser essencial.  

Segundo o Guia Técnico de Gestão Energética (GTGE) do PROCEL (2005), a gestão 

energética deve englobar três aspectos principais. Primeiramente é necessário ter o 

conhecimento sobre os fluxos de energia, suas características, contratos e como esses 

fluxos são influenciados por ações dentro da instalação gerida. Feito isso, é crucial que se 

acompanhe, através de indicadores, os consumos de energia (absoluto e específico), 

custos específicos, preços médios, valores contratados e os fatores de utilização dos 

equipamentos e/ou instalações. E por último, deve-se atuar visando a redução dos 

gastos energéticos nas instalações, sejam eles pela redução de consumos específicos, 

através de campanhas de conscientização, capacitação de funcionários e até mesmo 

troca de equipamentos. 

O GTGE ainda estabelece que a primeira ação que deve ser tomada é a criação de 

um programa de gestão de energia (PGE), pois só assim as ações serão consolidadas, 

uma vez que ações realizadas individualmente tendem a perder o efeito com o tempo. 

Por meio de um PGE é possível consolidar ações tomadas visando uma melhor eficiência 

energética, e manter seus efeitos ao longo do tempo.  

Seguindo a linha de pensamento mundial em relação ao tema, a Internacional 

Organization for Standardization (ISO) publicou em 2011 a ISO 50001. Essa norma 

internacional estabelece os procedimentos e os padrões para a gestão de energia 

eficiente em instalações de todos os tipos, sejam elas industriais ou comerciais. Seguindo 

o que é estabelecido na norma, é possível implementar um sistema de gestão de energia 
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(SGE), similar ao PGE proposto pelo GTGE, no qual ações de eficiência energética 

ganham respaldo para serem tomadas. 

Na Figura 2.1 pode-se visualizar um diagrama de blocos no qual estão identificadas 

as principais etapas da gestão da energia. Percebe-se que trata-se de um sistema cíclico. 

 

Fonte: (Mathias, 2014) 

Figura 2.1 – Diagrama de Blocos de um Sistema de Gestão de Energia 

O início de um sistema de gestão de energia é o diagnóstico energético descrito 

na sessão anterior. É a partir desse diagnóstico que são identificadas possibilidades de 

melhoria e propostas ações para a redução de custos com energia. Essas ações são 

planejadas e implantadas para depois serem verificadas. Uma vez feitas as medições e 

verificações é realizado uma avaliação seguida de um novo diagnóstico energético. 

Paralelamente são realizadas avaliações e análises de investimentos que são seguidas de 

um planejamento energético. Esse planejamento energético irá definir as diretrizes do 

diagnóstico energético, completando o ciclo. 

2.5.1  Sistemas de Gestão de Energia (SGE) e Programa de Gestão de 
Energia (PGE) 

Tanto o SGE quanto o PGE apresentam metodologias para que as ações de 

eficiência energética implementadas nas instalações sejam duradouras. É consenso, 
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tanto para o GTGE quanto para a ABNT NBR ISO 50001, que ações tomadas fora desses 

procedimentos têm grande chance de não serem efetivas ao longo prazo. 

Pode-se dizer que o “SGE é o conjunto de elementos inter-relacionados ou 

interativos para estabelecer uma política energética e objetivos energéticos, e processos 

e procedimentos para atingir tais objetivos” (ISO, 2011). 

Segundo a ABNT NBR ISO 50001 um SGE qualifica a instituição a tomar medidas 

no intuito de melhorar o desempenho energético da instalação de maneira mais 

apropriada. Além disso, possibilita que a política energética definida pela instituição seja 

seguida. 

De acordo com o GTGE, o PGE tem como principal objetivo reduzir os indicadores 

globais e específicos da energia, porém buscando atingir o mesmo resultado final 

anterior, mantendo-se a qualidade do produto final. Ou seja, não se deve pensar que a 

qualidade final do produto fabricado ou dos serviços prestados será inferior. O objetivo 

é realizar o mesmo serviço de maneira mais eficiente energeticamente, em outras 

palavras, gastar menos energia para se alcançar um mesmo resultado. Outra ideia 

equivocada é que as ações podem envolver racionamento de energia.  

Ainda segundo o GTGE, e em conformidade com o que propõe a ABNT NBR ISO 

50001, é crucial para que ambos os sistemas propostos funcionem que os programas 

estejam dentro do organograma da empresa, com diretrizes bem estabelecidas e  com 

pessoas responsáveis pela continuidade e fiscalização de todo o programa. 

2.5.2 Indicadores de Desemprenho Energético 

Segundo a ABNT NBR ISO 50001 o indicador de desempenho energético (IDE) é o 

“valor ou medida quantitativa de desempenho energético conforme definido pela 

organização”. Ainda segundo a norma ISO 50001, os IDEs podem ser expressos de 

diferentes maneiras, sejam elas uma razão simples entre consumo e produção ou até 

mesmo modelos mais complexos. 

A utilização de indicadores facilita a visualização do consumo específico em 

determinado processo.  Segundo a ISO esse indicador deve ser factível com a operação 

na qual ele é instaurado, uma vez que um indicador mal implementado pode fazer com 

que medidas errôneas sejam tomadas. 
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A COPEL (2005), por meio do Manual de Eficiência Energética na Indústria, 

mostra que o gerenciamento do consumo de energia elétrica na indústria é facilitado 

pelo monitoramento de indicadores de consumo específico instaurados no processo. 

Ainda segundo a COPEL, é interessante que sejam implementadas metas para a redução 

do valor desses indicadores de consumo específico da organização e que esses 

indicadores sejam monitorados constantemente. O GTGE vai ao encontro com o 

estabelecido pela COPEL, também propondo metas a serem cumpridas, mas reforça que 

essas metas devem ser realistas, criando objetivos claros que possam ser efetivamente 

atingidos, sem deixar de lado o desafio proposto de início. 

A ISO 50001 baseia grande parte do funcionamento do seu SGE na manutenção 

de metas e indicadores para toda a operação. Segundo a norma, assim como proposto 

pela COPEL e pelo GTGE, devem haver metas a serem cumpridas em um determinado 

período, e essas metas, assim como os indicadores, devem ser sempre revistas e 

auditadas de modo que possam ser estabelecidas novos desafios para a redução do 

consumo específico na organização. 

2.5.3 Banco de Dados 

Para um bom funcionamento do SGE, a ABNT NBR ISO 50001 estabelece que 

sejam instauradas auditorias periódicas ao sistema, além de um acompanhamento 

constante da evolução dos indicadores propostos para os processos. 

Só é possível identificar melhorias ao longo dos anos com a presença de um 

banco de dados consolidado, no qual serão baseadas todas as ações que serão tomadas 

em cada nova discussão de metas e indicadores. Com um banco de dados sólido o 

acompanhamento da efetividade de uma medida de eficiência energética implementada 

é facilitada, pois é a partir desse banco de dados que existirão dados que possam ser 

comparados. Caso contrário não existirá nenhum controle sobre o que é feito no SGE. 

Para a obtenção do banco de dados inicial de uma planta, para que, futuramente, 

seja implementado um SGE, deve-se realizar um diagnóstico energético da organização 

como um todo, obtendo-se desta maneira os primeiros dados a serem analisados. 
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2.5.4 Melhoria Contínua – Plan-Do-Check_Act (PDCA) 

A ABNT NBR ISO 50001 baseia-se no sistema de melhoria contínua do SGE. Essa 

metodologia está baseada em quatro etapas principais que proporcionam um 

desenvolvimento contínuo de todo o sistema de gestão de energia. 

Primeiramente deve-se planejar todo o SGE, estabelecendo os IDEs, os objetivos, 

metas, e os planos de ação necessários para que as etapas pré-determinadas sejam 

alcançadas. Feito isso, a próxima etapa é implementar o plano de ação definido 

anteriormente. 

Depois de implementadas as ações, deve-se monitorar e medir processos e as 

principais características que sirvam como uma base para determinar se o desempenho 

energético foi ou não satisfatório. Ainda nessa etapa deve-se divulgar os resultados 

obtidos para toda a organização. 

E por fim, a última etapa trata de propor ações de correção para os resultados que 

não atingiram os objetivos e ações de melhoria para os resultados que foram 

satisfatórios. 

Após a realização dessas quatro etapas, o processo tem início de novo com o 

planejamento, o que faz com que o SGE esteja sempre sendo corrigido e melhorando 

seus resultados. Além de garantir a melhoria continua, esse procedimento também é 

responsável por fazer com que as melhorias implementadas sejam duradouras. 

2.6. Gestão de Energia na Indústria 

Para se gerir energeticamente uma indústria é necessário conhecer os principais 

processos e equipamentos responsáveis pela maior parte do gasto de energia da 

organização. Por isso, o primeiro passo para que exista uma gestão de energia eficiente é 

a realização de um diagnóstico energético, como descrito na sessão anterior. Segundo a 

ABNT NBR ISO 50001 (2011), conhecendo sua real situação energética pode-se realizar 

o planejamento energético para aquela situação, definindo indicadores e metas factíveis 

com aquela realidade. 

Segundo a CELESC (2015), por meio do manual técnico orientativo de Eficiência 

Energética e Gestão de Energia na Indústria, antes de se tomar qualquer atitude voltada 
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para a redução de energia, deve-se implementar um programa interno com esse 

objetivo. Com o objetivo de coordenar esse programa, deve ser instaurada a Comissão 

Interna de Conservação de Energia (CICE). 

A CICE ficará responsável por analisar os pontos nos quais é possível reduzir o 

consumo de energia, propondo metas a serem atingidas, e ainda divulgar a todos os 

resultados alcançados. Além disso, é de sua responsabilidade gerar relatórios, 

estabelecer índices comparativos para subsidiar os estudos futuros e designar 

responsáveis para diversas ações a serem cumpridas. Dentro das suas 

responsabilidades, cabe a CICE empreender algumas ações como o controle do consumo 

específico (que pode ser feito por meio dos IDEs estabelecidos na ABNT NBR ISO 

50001), a análise de resultados para a definição de novas metas e indicadores, além de 

promoção de treinamentos a funcionários da organização. É importante ressaltar que a 

CICE pode ser tanto única, quanto específica por energético, sendo uma CICE 

responsável pelo diesel e outra pela eletricidade, por exemplo. 

Os passos descritos anteriormente para a implementação de um SGE pela ABNT 

NBR ISO 50001 são gerais, não sendo especificados apenas para o setor industrial, sendo 

o caso de apenas serem adaptados para a realidade de cada operação. No caso de uma 

indústria, é importante que haja um setor responsável por todo esse processo que, como 

descrito pela CELESC, deve ser a CICE de cada organização. 

Ainda segundo a ABNT NBR ISO 50001, e reforçado pelo manual da CELESC, para 

que a gestão de energia em uma indústria seja efetiva, deve-se ter uma política 

energética consolidada e que de apoio para as ações necessárias sejam concretizadas. 

Ainda que as ações sejam propostas, de acordo com a ABNT NBR ISO 50001, é crucial 

que todos os funcionários estejam alinhados com a política proposta pela instituição, 

uma vez que, mesmo monitorando a maior parte dos processos, o modo operante é 

determinante para a execução da ação. 

2.7. Considerações Finais 

Nesse capítulo foi apresentado a relevância da eficiência energética no atual 

cenário político e econômico do país, uma vez que processos mais eficientes 

energeticamente trazem como consequência menores custos e menos emissão de gases 
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poluentes na atmosfera. Além disso, foi relatado também como a preocupação com esse 

assunto evoluiu desde a década de setenta, e como as políticas governamentais auxiliam 

nesse quesito. 

Por meio de diferentes manuais e bibliografias,  foi constatado que a gestão de 

energia é fundamental para todas as organizações que pretendem buscar processos com 

maior eficiência energética. Ainda sobre a gestão de energia, foi explicaado como um 

sistema de gestão de energia funciona, explicitando seus principais pontos e 

procedimentos, todos baseados, principalmente, na ABNT NBR ISO 50001. 

Outro ponto destacado nesse capítulo foram os diagnósticos energéticos, que são o 

ponto de partida para que sistemas de gestão de energia sejam instaurados em 

diferentes empresas e indústrias. Foram discutidas diferentes metodologias para sua 

realização, assim como a importância de sua realização. Feito isso foi dado um enfoque 

maior para o setor industrial, do qual faz parte o porto marítimo de exportação que é 

objeto de estudo do estudo de caso desse trabalho, e é onde existe uma maior gama para 

aplicação dos temas supracitados. 
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Capítulo 3 

Metodologia Empregada pela Empresa no 
Levantamento de Dados do Processo Logístico de 

Movimentação de Carga no Porto Marítimo Estudado 

3.1. Processo Logístico Desenvolvido no Porto 

A principal atividade desenvolvida no porto é a operação logística de 

movimentação de produtos para embarque, desembarque, ou movimentações entre 

pátios específicos de estocagem de produtos. O principal produto movimentado dentro 

do porto é minério de ferro, mas também são exportados grãos, carvão e fertilizantes.  

O processo para exportação de qualquer produto tem início na pera ferroviária, 

na qual os produtos chegam via transporte ferroviário e dão entrada no porto. Uma vez 

dada a entrada do produto no porto, caso o mesmo não esteja pronto para ser 

embarcado e/ou não exista nenhum navio apto a recebê-lo naquele momento, ele é 

destinado a um pátio de estocagem, caso contrário ele será embarcado na sequencia do 

desembarque. Em alguns casos, como pode acontecer com o minério de ferro, os 

produtos estocados podem passar por um processo de mistura ou por movimentações 

entre pátios de acordo com o plano de ação definido pela equipe de operação. Após esses 

processos esses produtos são recuperados e enviados para embarque nos navios. 

Todos os diferentes produtos exportados no porto passam praticamente pelo 

mesmo processo logístico, com uma diferença nos pátios, silos e correias 

transportadoras utilizadas por cada produto em especifico, uma vez que devem ser 

evitadas ao máximo as contaminações dos mesmos. 

Para a movimentação dos produtos existe um total de cinco mil quinhentas e 

sessenta e quatro rotas possíveis dentro do porto, o que torna essa movimentação de 

produtos muito complexa, uma vez que existem diversas maneiras de se chegar ao 

mesmo destino. Essas inúmeras rotas são divididas em rotas de descarga, embarque, 

transferência, expedição, recirculação e silo. A programação de quais rotas serão 
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utilizadas durante a movimentação dos produtos é feita diariamente, sendo que não é 

levado em consideração o consumo energético de cada rota em específico. 

Tendo em vista o minério de ferro ser o produto mais exportado no porto, a 

programação do porto é sincronizada com as programações das minas de minério e os 

fornecedores de grãos e fertilizantes. 

3.2. Principais Equipamentos e Máquinas do Porto 

Como o principal processo desenvolvido no porto é o processo logístico de 

movimentação de produtos para o desembarque de produtos de locomotivas e 

embarque dos mesmos nos navios, os equipamentos e máquinas utilizadas para tal são 

basicamente transportadores de correias, viradores de vagões, recuperadoras e 

máquinas de embarque de navios.  

Os transportadores de correia são responsáveis pela movimentação de produtos 

dentro do porto por longas distâncias. O virador de vagões é o equipamento que realiza 

o desembarque dos produtos que chegam ao porto por meio da ferrovia. As 

recuperadoras recolocam o material empilhado nos pátios pelas empilhadeiras 

novamente nos transportadores. Com exceção dos transportadores de correias, todos os 

outros equipamentos e máquinas funcionam a base de diesel. 

Tendo em vista os equipamentos supracitados, a matriz energética para 

alimentação dos mesmos é dividida, basicamente, em duas fontes energéticas, sendo 7% 

diesel, e os outros 93% eletricidade. O diesel é basicamente consumido pelos viradores 

de vagão, empilhadeiras, recuperadoras e máquinas de embarque dos navios. Como o 

interesse do presente estudo é realizar um diagnóstico energético no porto, mas focado 

apenas em energia elétrica, a parcela oriunda do diesel será desconsiderada no 

diagnóstico, também pelo fato de representarem uma parcela pouco representativa do 

montante total de energia gasta. 

3.3. Procedimento Para Levantamento de Dados 

Para o levantamento dos dados necessários para a composição do Banco de Dados 

do diagnóstico energético são utilizadas duas metodologias diferentes, por meio dos 
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dados de placa dos equipamentos e por meio de medições realizadas em campo. Assim 

como citado anteriormente, esses procedimentos são descritos pelo PROCEL como 

metodologias válidas para esse tipo de levantamento de dados. A outra metodologia 

proposta pelo PROCEL é o levantamento de dados por amostragem, mas devido a 

diferentes condições às quais estão inseridos os equipamentos do porto, essa 

metodologia não é aplicável.  

3.3.1. Levantamento de Dados via Dados de Placa  

Esse procedimento é recomendado para casos nos quais o levantamento de dados 

por meio de medições em campo é muito complexo, ou em casos nos quais é necessário 

obter dados de maneira mais rápida. Esse método foi utilizado para o levantamento de 

dados referentes aos motores e transportadores de correia utilizados na movimentação 

de minério de ferro no porto. Dentre as informações levantadas a cerca dos motores, as 

principais obtidas são: corrente nominal, tensão nominal e potência nominal. Sobre os 

transportadores de correias foram levantadas capacidade nominal, que corresponde a 

vazão máxima de minério por hora que aquele equipamento pode transportar, e a 

potência nominal. 

A utilização dessa metodologia no levantamento de dados dos transportadores de 

correia não ocorreu de maneira definitiva. Para esses equipamentos essa metodologia 

foi utilizada como uma primeira etapa da obtenção dos dados dos transportadores, uma 

vez que o grande número de rotas para a realização de medições tornaria o processo 

prático muito demorado. Sendo assim, esse procedimento possibilitou um conhecimento 

inicial dos dados com uma maior agilidade. 

3.3.2. Levantamento de Dados via Medição em Campo 

O levantamento de dados por meio de medições em campo foi utilizado como 

uma segunda etapa de obtenção de dados dos transportadores de correia, que 

representam o principal equipamento utilizado no processo de movimentação de 

produtos dentro do porto. Uma vez que os dados obtidos pelo método anterior são 

dados nominais dos equipamentos, deve-se obter dados mais precisos para que os dados 
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finais estejam mais de acordo com a realidade do porto. Essa confiabilidade se faz 

necessária para esses equipamentos, pois eles são responsáveis pela maior parte da 

energia elétrica consumida nesse processo. 

Devido a essa necessidade, foram realizadas medições em todas as rotas 

existentes no porto. Como os transportadores de correia nem sempre trabalhavam em 

condições nominais, as medições foram realizadas transportando a quantidade mássica 

mais comum naquelas correias, aproximando assim as medições da realidade da 

operação. 

As medições foram feitas energizando cada correia individualmente e realizando 

as medições da potência de cada transportador na sua respectiva subestação no porto. 

Todos os transportadores possuem balanças para que seja medida a quantidade mássica 

transportada em cada correia, sendo assim essas balanças foram utilizadas para que se 

medisse exatamente o peso determinado.  

Como não existem medidores automáticos fornecendo informações on-line de 

todas as rotas existentes no porto, as medições tiveram que ser realizadas para um 

determinado valor de carga transportada. O cenário ideal seria composto por medições 

vinte e quatro horas desses equipamentos, fornecendo dessa maneira medições mais 

precisas do desempenho de cada transportador. 

3.4. Divergências Encontradas Entre Medições  

Como os dados das potências dos transportadores de correias foi realizado a 

partir de dois procedimentos diferentes, é possível que haja algumas divergências nos 

valores encontrados. 

Os valores obtidos inicialmente por meio do levantamento de dados de placa dos 

transportadores consideram os dados nominais dos transportadores. Esses dados 

indicam como será o comportamento do equipamento em situações pré-estabelecidas, 

mas que nem sempre são as que realmente são praticadas. 

Idealmente os transportadores deveriam ser utilizados apenas para transportar a 

carga nominal pré-determinada, mas devido a grande movimentação de cargas dentro 

do porto, assim como a modernização e a ampliação do mesmo com o passar dos anos, é 
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possível que algumas rotas estejam sobre e subdimensionadas, trabalhando desse modo 

fora do ponto ideal em termos de eficiência energética.  

Outro fator não considerado na primeira etapa de levantamento de dados é a vida 

útil do equipamento. Em alguns casos a necessidade de manutenção e a perda de 

desempenho por parte dos equipamentos é notável, porém em outros casos essa 

deterioração pode não ser perceptível, fazendo-se necessário a realização de medições 

de campo para que o desempenho de todos os equipamentos seja monitorado.  

Por esses motivos serão notadas divergências entre os dados levantados na 

primeira e na segunda etapa de obtenção de dados. Mesmo sabendo que os dados 

obtidos na segunda etapa seriam mais confiáveis que os obtidos inicialmente, a primeira 

etapa teve o papel de apresentar uma primeira impressão do consumo energético de 

cada rota de uma maneira mais ágil, uma vez que a grande parte das divergências 

encontradas foram aceitáveis. 
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Capítulo 4 

Análise de Dados e Desenvolvimento de Ferramenta 
Computacional Para Definição de Rotas Mais 

Econômicas 

A metodologia desenvolvida para a redução de gastos com energia elétrica com a 

movimentação de minério de ferro dentro do porto marítimo de exportação está 

estruturada em duas etapas. Na primeira é realizada uma análise dos dados 

disponibilizados pela empresa e identificadas as particularidades do processo de 

movimentação de minério de ferro para elaborar um procedimento que vise determinar 

rotas mais econômicas para uma dada movimentação de minério de ferro. Esses dados 

foram levantados pela empresa e a metodologia adotada pela mesma está descrita no 

Capítulo 3. Na segunda etapa é desenvolvida uma ferramenta computacional com base 

no procedimento definido na primeira etapa.  

A divisão da metodologia em duas etapas é justificada pela necessidade de se 

analisar e organizar todos os dados disponíveis, e entender quais são as particularidades 

do processo, ou seja, definir o procedimento que será implementado com o objetivo de 

reduzir os gastos com energia elétrica no processo de movimentação do minério. Tendo 

em vista o grande número de rotas com as mesmas especificações para movimentação 

de minério de ferro no interior do porto e a diversidade de movimentos, faz-se 

necessário o desenvolvimento de uma ferramenta computacional. Essa ferramenta deve 

auxiliar na tomada de decisões no porto, sempre fornecendo um resultado preciso de 

qual rota deve ser escolhida. 

4.1 Etapa 1 – Análise dos Dados Disponíveis e do Processo 
Logístico de Movimentação de Produtos  

Nesta etapa são analisados os dados disponibilizados pela empresa que controla 

o porto marítimo estudado e o processo de movimentação do produto dentro das 
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instalações do mesmo. Os processos de levantamento desses dados foram descritos mais 

detalhadamente no capítulo 3.  

Cabe salientar que neste capítulo são analisadas as maneiras como os dados 

foram obtidos e, em alguns casos, como foram realizadas as medições. Além disso, são 

discutidos quais dados poderiam ter sido levantados ou disponibilizados para que fosse 

possível aprimorar o procedimento proposto no decorrer deste trabalho. 

4.1.1 Banco de Dados 

A partir dos dados disponibilizados pela empresa foi possível criar um banco de 

dados específico para este trabalho. Esse banco de dados está dividido em três 

categorias: motores, equipamentos e rotas. Para cada uma dessas categorias foram 

relacionadas as seguintes informações: 

A- Motores 

 Equipamento; 

 Subestação no qual está conectado; 

 Cubículo; 

 Corrente (A); 

 Corrente a vazio (A); 

 Corrente com carga (A); 

 Rota; 

 Vazão (t/h). 

B- Equipamentos (Transportadores de Correias) 

 TAG do equipamento; 

 Potência a vazio (kW); 

 Potência com carga (kW); 

 Vazão medida (t/h); 

 Capacidade nominal do equipamento (t/h); 

 Vazão nominal da rota selecionada (t/h); 

 Potência para vazão nominal (kW). 

C- Rotas 

 Código da rota; 
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 Capacidade nominal (t/h); 

 Equipamentos que compõe a rota; 

 Potência da Rota. 

4.1.2 Restrições dos Dados 

Os dados referentes a motores são basicamente dados de placa dos motores, e 

esses dados podem comprometer a precisão dos resultados, pois com o passar do tempo 

os motores perdem algumas de suas características originais. Diferente dos dados dos 

motores, os dados referentes a equipamentos, assim como explicado no capítulo 3, 

foram obtidos por meio de medições em campo, o que os tornam mais precisos. Já os 

dados das rotas foram obtidos por meio da soma das potências dos equipamentos que a 

compõe, uma vez que uma rota é constituída por conexões de diferentes 

transportadores de correias. 

Com os dados disponibilizados verificou-se que seria possível estabelecer um 

procedimento para selecionar a rota de menor consumo específico disponível, a partir 

dos dados referentes a potência específica de cada rota. Vale salientar que, se 

futuramente, os dados referentes aos consumos específicos dos equipamentos forem 

automaticamente atualizados, o sistema de escolha de rotas poderá ser on-line, diferente 

da ferramenta computacional desenvolvida neste trabalho que considera a operação no 

modo off-line.  

Com os dados disponibilizados, não foi possível observar dados referentes as 

potências desenvolvida pelos equipamentos fora de suas capacidades nominais, assim 

como o tempo que cada rota gasta para terminar o transporte de uma tonelada de um 

produto. Outro ponto que não foi possível saber é se os equipamentos de uma rota são 

energizados de maneira sequencial, evitando a operação a vazio do sistema, ou se são 

energizados de uma só vez. Para efeito de aplicação do procedimento, será considerado 

que os equipamentos são todos energizados quando há produto circulando por uma 

determinada esteira.  

Observou-se também que se os dados de disponibilidade de todas as rotas 

estivessem conectados em um sistema supervisório por meio do qual as informações 
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sobre o status de cada rota pudesse ser atualizado no modo on-line, seria possível o 

desenvolvimento de uma ferramenta mais completa. 

Por fim, seria interessante também que fossem medidas as potências aparentes 

de todas as rotas. Como estão disponíveis apenas as potências reais, não é possível 

analisar o quanto de potência reativa está sendo consumida da rede o que, em algumas 

situações, exigiria que o porto utilizasse bancos de capacitores, para evitar gastos extras 

com eergia.   

4.1.3 Definição do Tipo de Movimentação da Carga de 
Minério de Ferro no Interior do Porto 

A partir dos dados fornecidos pela empresa, e que compõe o banco de dados 

desse estudo, foi possível verificar que existem cinco tipos diferentes de movimentação 

do minério de ferro dentro do porto marítimo, são elas: 

 Embarque; 

 Descarga; 

 Transferência; 

 Recirculação; 

 Expedição. 

 

Todas essas movimentações envolvem o transporte de minério entre dois pontos, 

porém cada um deles tem uma finalidade. Por exemplo, o processo de embarque envolve 

o carregamento de minério de ferro a partir de um dos pátios, ou até mesmo 

diretamente da pera ferroviária, tendo como destino final algum embarcador de navios, 

que irá receber o montante de minério movimentado e realizar o embarque nos navios. 

Já o processo de descarga tem como início algum dos viradores de vagões e destino final 

algum dos pátios no qual ficam as pilhas de minério de ferro no porto, onde esses 

produtos aguardam o embarque. O processo de transferência envolve a movimentação 

de minério de ferro do estoque para uma pilha, ou entre pilhas de minério. Uma vez em 

uma pilha esse produto também aguardará o embarque. O processo de recirculação, 

assim como a transferência, acontece entre duas pilhas de minério de ferro nos pátios, 

mas tem como objetivo liberar espaço em alguma pilha específica no pátio do início da 
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movimentação. E por último, o processo de expedição acontece com o objetivo de se 

criar um lote de um determinado montante de minério de ferro que será embarcado 

com destino ao cliente final. Esse processo é importante para que exista uma amostra do 

produto vendido em caso de reclamações e futuras análises. 

Hoje, existem 5 viradores de vagões, 6 pontos de carregamento de navios, além 

de 25  pátios com diferentes finalidades. Devido a essa gama de possibilidades o objetivo 

da movimentação deve ser sempre considerado antes de uma movimentação de minério 

de ferro, uma vez que os pontos de início e fim de cada rota são totalmente dependentes 

dessa condição.  

4.1.4 Síntese das Potências Nominais, Capacidades 
Nominais das Rotas e Operação do Porto 

A partir da definição das rotas existentes para cada tipo de movimentação do 

minério de ferro no interior do porto, foi possível compor, com os dados do Banco de 

Dados, a potência e a capacidade de cada rota de transporte de minério de ferro. 

O ponto mais eficiente de operação de uma rota é trabalhando com a vazão 

nominal, pois desse modo a potência de operação dos motores presentes nos 

equipamentos dessa rota seria a nominal, reduzindo o consumo específico de energia 

elétrica por tonelada transportada nessa rota. 

Por outro lado transportar uma quantidade significativamente menor do que sua 

capacidade nominal acaba por aumentar o consumo específico de energia elétrica 

durante aquela operação. Sendo assim, é interessante que se procure definir as taxas de 

vazão da movimentação de minério antes da escolha da rota.  

Tomou-se como exemplo, uma movimentação de minério com os seguintes 

parâmetros:  

 Tipo: Embarque; 

 Início: Pátio B06; 

 Fim: Carregador de Navios CN01A; 

 Vazão: 6000 toneladas/hora. 

Para esse tipo de movimentação observou-se 106 rotas que atendem as 

especificações. A rota mais eficiente para essa movimentação é a rota de código 7437, 
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que apresenta aproximadamente 7538 kW de potência instalada. Analisando os dados 

disponíveis no Banco de Dados, percebe-se uma variação de 2,97% de acréscimo de 

potência instalada na segunda rota mais eficiente, e 3,05% na terceira. Na décima rota 

mais eficiente essa variação chega a 8%, e na centésima sexta 93,7%, o que evidencia a 

importância de utilizar-se das rotas mais econômicas em cada movimentação de minério 

de ferro.  

Outro ponto importante a ser levantado é que todas as rotas são formadas a 

partir da combinação de diversos equipamentos, sendo que grande parte desses 

equipamentos são compartilhados por pelo menos mais uma rota. A partir disso, quando 

uma rota está sendo utilizada, outras rotas ficam indisponíveis, principalmente pelo fato 

de utilizarem um ou mais equipamentos em comum. Outro aspecto que deve ser 

considerado é a indisponibilidade de um determinado equipamento devido, por 

exemplo, a manutenção, seja ela programada ou não. Sempre que isso acontecer devem 

ser desconsideradas as rotas nas quais esse equipamento esteja presente, passando a se 

utilizar, assim como explicado anteriormente, a rota de menor consumo específico 

disponível no momento. 

Ainda é necessário levar em consideração equipamentos que são indispensáveis 

em determinados trajetos, como no caso de viradores de vagões ou embarcadores de 

navios. Caso um embarcador específico esteja indisponível, um ponto de desembarque 

fica indisponível, assim como dito anteriormente, as rotas que ele compõe ficam 

indisponíveis, mas além disso, fica indisponível um trajeto como um todo, uma vez que 

esses equipamentos são pontos de início e fim de trechos. 

Para exemplificar os pontos citados anteriormente, criou-se uma representação 

das dez rotas mais eficientes para o embarque de 6000 toneladas por hora do virador de 

vagões 1 para o embarcador de navios 1. Essa representação pode ser visualizada na 

Figura 4.1. 
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Fonte: Elaboração Própria 

Figura 4.1 - Representação das 10 rotas de embarque mais eficientes energeticamente entre o virador de 
vagões 01 e o carregador de navios 1A. 

A representação apresentada na Figura 4.1 foi feita de modo que as rotas mais 

eficientes variam da cores verde para a vermelha. Já de início percebe-se que existem 

apenas três inícios diferentes para essas dez rotas, o que deixa clara a sobreposição de 

equipamentos para diferentes rotas. Fica evidente também que os últimos cinco 

equipamentos são comuns em todas as rotas, tornando-os imprescindíveis para que a 

movimentação do minério de ferro aconteça entre esses dois pontos.  

A partir dessa representação é possível visualizar as interferências que ocorrem 

entre diferentes rotas, além de perceber a importância de determinados equipamentos 

para certas movimentações. Outro ponto passível de observação é que a rota de menor 

consumo energético é aquela que utiliza menos equipamentos para realizar a 

movimentação, sendo que a tendência é que quanto mais longa for a rota, maior é seu 

consumo de energia. 

Assim, conclui-se que a ação de listar todos os equipamentos indisponíveis no 

porto deve ser feita antes de qualquer outro passo devido ao fato desse procedimento 

ter impacto direto na disponibilidade de rotas para o cumprimento de uma 

movimentação de minério. 

4.1.5 Procedimento Proposto 

Hoje, a escolha de uma rota para o transporte de minério de ferro entre dois 

pontos dentro da planta do porto marítimo não segue nenhum critério ou procedimento 
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que busque uma redução do consumo de energia. A rota é escolhida a partir da 

verificação da disponibilidade de equipamentos e da vazão pré-estabelecida, ficando a 

critério do operador a escolha de qual rota será utilizada. A partir da implantação de um 

novo procedimento, não existirá a influência do fator humano na escolha da rota, ou 

seja, será utilizada a rota que atenda os requisitos estabelecidos anteriormente. 

A ausência de critérios que visam uma redução do consumo de energia durante o 

transporte do minério de ferro faz com que, muitas vezes, sejam utilizadas rotas com um 

consumo superior às outras disponíveis no momento. Isso acarreta em um maior 

consumo de energia elétrica durante o processo de movimentação de minério dentro do 

porto. Como consequência disso, a despesa total com energia elétrica no porto é maior, 

assim como a margem final do minério de ferro vendido pela empresa. 

Com o objetivo de solucionar essa falta de critérios que existe hoje no porto, 

propõe-se a implantação de procedimentos padrões para a definição de uma rota 

sempre que haja movimentação de minério de ferro. A premissa inicial desse 

procedimento é que sempre se utilize a rota de menor consumo específico de energia 

elétrica para o transporte de uma determinada carga de minério. Dessa maneira, tem-se 

uma redução do custo específico de energia elétrica por tonelada de minério de ferro, 

reduzindo as despesas com energia elétrica e aumentando a margem de lucro sobre o 

produto ali movimentado. Ressalta-se também que 93% da energia consumida nesse 

porto marítimo é energia elétrica, sendo que o processo de movimentação de cargas no 

porto é o consumidor de energia elétrica mais significativo. Sendo assim, esses 

procedimentos irão atuar no processo no qual existe a maior possibilidade de economia 

dentro do porto. 

4.2 Etapa 2 – Desenvolvimento da Ferramenta 
Computacional de Escolha de Rotas Mais Eficientes 
Energeticamente 

Com o objetivo de ser uma ferramenta prática, e considerando todos os 

procedimentos e conceitos pré-estabelecidos referentes a movimentação de minério no 

porto, é criado uma ferramenta computacional para fornecer a rota de menor consumo 

específico a partir das informações de cada movimentação de minério de ferro. Essa 

ferramenta foi pensada de modo que esteja à disposição para consulta do responsável 
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operacional do porto marítimo sempre que o mesmo deva definir qual a rota deve ser 

utilizada naquele instante. 

4.2.1 Escolha da Plataforma de Desenvolvimento da 
Ferramenta Computacional 

Assim como citado anteriormente, essa ferramenta será utilizado nas áreas 

operacionais pelos operadores do porto marítimo e, além disso, deve apresentar uma 

interface simples. Dentre as plataformas disponíveis foi escolhida o Microsoft Office 

Excel para desenvolver a ferramenta em questão. 

Essa plataforma foi escolhida por ser mais conhecido e mais utilizado no 

ambiente empresarial. Como era necessário criar uma ferramenta que fosse utilizada 

por funcionários que, não necessariamente são engenheiros, foi indispensável escolher 

uma plataforma na qual profissionais de diferentes áreas pudessem utilizar sem maiores 

problemas. 

Além desses motivos, o banco de dados desenvolvido a partir dos dados 

disponibilizados, também foi criado nessa plataforma, tornando oportuno unificar essas 

situações em uma mesma ferramenta. 

4.2.2 Parâmetros de Entrada 

A ferramenta tem o objetivo de selecionar a rota de menor potência específica de 

energia elétrica disponível para uma determinada movimentação. Para que seja 

realizada a filtragem de rotas que não compõe as especificações de uma determinada 

movimentação de minério de ferro, deve-se definir todos os parâmetros específicos da 

movimentação em questão. 

Os parâmetros de entrada da ferramenta computacional foram subdivididos em 

três etapas de acordo com sua finalidade. Os parâmetros primários de entrada 

correspondem àqueles responsáveis pela caracterização da movimentação, o parâmetro 

secundário de entrada corresponde ao custo do kWh pago pelo porto marítimo e os 

parâmetros terciários de entrada são os equipamentos indisponíveis. 
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4.2.2.1 Parâmetros Primários 

Os parâmetros primários de entrada são compostos por cinco parâmetros. A 

primeira definição a ser realizada é a finalidade da movimentação, também chamada de 

subprocesso. Assim como explicado anteriormente, uma movimentação de minério de 

ferro dentro do porto pode ter diferentes finalidades, sendo elas embarque, descarga, 

transferência, expedição ou recirculação. 

Uma vez definida a finalidade da movimentação, deve-se determinar a vazão 

dessa movimentação. Cabe reforçar que serão utilizadas apenas as vazões nominais de 

cada rota para uma movimentação, uma vez que nessa condição há o menor consumo 

específico. Além disso, os dados fornecidos pela empresa não contemplam os consumos 

específicos das rotas operando fora dessas condições, sendo assim não há como garantir 

que operando fora dessas condições o consumo específico se mantenha o mesmo. Feito 

isso, é necessário inserir a quantidade total de minério de ferro que será movimentado, 

definindo dessa maneira o terceiro parâmetro. 

 Uma vez definidos esses três parâmetros, deve-se definir os pontos de embarque 

e desembarque do produto que será movimentado. Assim, como a vazão é definida após 

a definida a finalidade da movimentação, os pontos de inicio e fim das rotas também 

estão atrelados aos subprocessos. Dessa maneira, os parâmetros de início e fim da 

movimentação disponíveis para escolha serão apenas aqueles referentes à finalidade 

desejada. 

Na Figura 4.2 é apresentada a interface da ferramenta desenvolvido, na qual são 

inseridos os parâmetros citados anteriormente. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.2 - Interface dos Parâmetros Primários de Entrada 

Subprocesso

Vazão (ton/h)

Início

Fim 5) Definir Ponto Final da Movimentação

3) Definir a quantidade de Minério de 

Ferro que será movimentada

Parâmetros Primários de Entrada Instruções

Quantidade a ser 

movimentada (ton)

1) Definir SubProcesso

2) Definir Vazão

4) Definir Ponto de Inicio da Movimentação
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Na figura 4.2 percebe-se que os parâmetros são listados na ordem citada. Além 

disso, a ferramenta apresenta uma lista com pequenas instruções para o preenchimento 

correto de cada campo. 

4.2.2.2 Parâmetro Secundário 

A segunda parte da inserção de dados trata-se de uma etapa na qual é definido o 

custo do kWh daquela movimentação. O valor disponibilizado pela empresa, referente a 

esse custo é de R$0,147/kWh. Como se trata de um parâmetro que não sofre alterações 

com frequência, esse valor já está previamente preenchido. 

Mesmo já estando preenchido, esse campo não está bloqueado, desse modo é 

possível realizar a simulação considerando outro valor para esse parâmetro. Na Figura 

4.3 é possível observar como essa etapa está representada na ferramenta. 

   

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.3 - Interface dos Parâmetros Secundários de Entrada 

Esse recurso permite à empresa simular o custo atrelado à movimentação de 

minério de ferro dentro do porto. A partir dos dados do custo inserido, da massa de 

minério movimentada e da vazão escolhida, é possível calcular o custo da energia 

elétrica consumida naquela movimentação de minério. 

4.2.2.3 Parâmetros Terciários 

Em uma situação ideal, no qual todos os equipamentos estão disponíveis, os 

parâmetros de entrada estão restritos aos citados na sessão anterior. Porém, devido ao 

grande número de equipamentos existentes no porto, é comum a indisponibilidade de 

equipamentos por motivos de mau funcionamento e/ou manutenções periódicas na 

Preço do kWh 0,147 R$/kWh 6) Caso o Valor do kWh esteja 

desatualizado inserir o valor atual

Parâmetros Secundários de Entrada Instruções
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planta, ou ainda se existe alguma rota “em uso” no porto, o que tornaria indisponíveis os 

equipamentos dessa rota em utilização. 

A partir do momento em que um determinado equipamento está indisponível, 

inúmeras rotas nas quais esse equipamento está inserido também devem ficar 

indisponíveis. Para que a ferramenta retorne a melhor rota disponível no momento 

daquela movimentação de minério, devem-se considerar apenas os equipamentos que 

estão à disposição. 

Sendo assim, os parâmetros terciários de entrada da ferramenta, são os 

equipamentos indisponíveis, independente do motivo. Como essa ferramenta 

computacional irá funcionar de forma a auxiliar a consulta da situação de momento da 

planta, é necessário repetir essa rotina sempre que o programa for reinicializado.  

Idealmente, em um sistema com banco de dados on-line, essa etapa pode ser 

automatizada. Com isso, os equipamentos indisponíveis seriam informados 

automaticamente, mantendo-se indisponíveis até que o problema seja resolvido.  

A interface de inserção dos parâmetros terciários de entrada é mostrada na 

Figura 4.4. 

‘

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.4 - Interface dos Parâmetros Terciários de Entrada 

Por meio da Figura 4.4 percebe-se que foram criados apenas seis campos para a 

inserção dos equipamentos indisponíveis. Futuramente pode-se expandir esses campos 

para quantos forem desejáveis, uma vez que a lógica utilizada será a mesma. A seta 

marcada como “Buscar Rota”, trata-se do campo que deve ser clicado uma vez que todos 

os parâmetros estiverem preenchidos. 
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4.2.3 Parâmetros de Saída 

Após todos os dados de entrada serem inseridos na ferramenta, e os dados 

processados, a mesma retornará as rotas com menor consumo específico de energia 

elétrica que satisfaz às condições pré-estabelecidas inicialmente. Ainda tem-se como 

parâmetro de saída o custo absoluto da movimentação em questão, de acordo com os 

procedimentos estabelecidos na sessão anterior. 

4.2.3.1 Parâmetros Primários 

Os parâmetros primários de saída que serão definidos nessa primeira etapa são a 

rota de menor consumo específico para as condições pré-estabelecidas, e a potência 

específica dessa rota. Uma vez selecionada a rota cabe ao operador executar a 

movimentação. 

Esses parâmetros serão apresentados da maneira ilustrada na Figura 4.5. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.5 - Interface dos Parâmetros Primários de Saída 

4.2.3.2 Parâmetros Secundários 

O parâmetro secundário de saída é o resultado do custo da movimentação. Esse 

dado é apresentado em reais, sendo calculado a partir da multiplicação do consumo 
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específico da rota, a quantidade de minério transportado e o custo em kWh definido 

para a movimentação. 

Esse custo é apresentado de acordo com a Figura 4,6. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.6 - Interface dos Parâmetros Secundários de Saída 

4.2.3.3 Lógica de Programação Utilizada 

A ferramenta foi desenvolvido para selecionar a rota de menor consumo 

específico para uma movimentação específica de minério de ferro. Para que isso seja 

possível deve-se realizar alguns testes para identificar qual rota cumpre os pré-

requisitos estabelecidos nos parâmetros iniciais e, ainda, apresenta o menor consumo de 

energia elétrica dentre as rotas que comprem todas as especificações. 

Esses testes iniciais são realizados a partir do comando “SE” do Excel, no qual é 

possível estabelecer uma condição que, caso seja satisfeita, retorna um valor pré-

estabelecida, no caso igual a 1, e caso não se satisfaça a condição, retorna-se o valor 0. 

Esse processo é realizado em quatro parâmetros, são eles: subprocessos, vazão, início e 

fim da movimentação.  

Feitas essas comparações, é realizada um novo teste, novamente utilizando o 

comando “SE”, no qual é realizado um teste para saber se o somatório dos quatro testes 

anteriores é igual a quatro. Caso positivo, identifica-se as rotas que preenchem os 

requisitos, marcando-as como selecionáveis. As demais são descartadas. 

Outro teste que acontece paralelamente ao teste anterior é o para identificar 

rotas que contem os equipamentos marcados como indisponíveis. Rotas que contém 

esses equipamentos são novamente descartadas, restando apenas rotas disponíveis e 

que preencham as condições estabelecidas. 
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Após definidas quais são as rotas que cumprem as especificações, é utilizado o 

comando “MENOR” do excel, no qual, selecionando o campo potência específica, é 

possível retornar o menor valor daquele campo. O valor dessa potência, assim como o 

respectivo código da rota, é selecionado em outras duas células. 

A partir desse ponto, utiliza-se uma macro que, ao ser acionada, iguala os campos 

dos parâmetros primários de saída às células que contem o código da rota e o seu 

consumo específico. Além disso essa macro também realiza a multiplicação que resulta 

no custo da movimentação em questão. A outra macro disponível no ferramenta é 

responsável por zerar todos os parâmetros para que seja realizada outra simulação. 

4.3 Considerações Finais 

Neste capítulo foi possível entender qual é o objetivo proposto nesse estudo de 

caso. Foram demonstradas também as diferentes etapas que constituem a metodologia 

adotada para alcançar o escopo estabelecido. 

Ainda neste capítulo foi descrita a ausência de critérios e procedimentos que 

visem uma melhor eficiência energética no processo de transporte de minério dentro do 

porto. Essa ausência é o que motivou o estudo de caso, uma vez que foi identificada uma 

grande oportunidade de redução do consumo de energia elétrica nesse processo. 

O produto desse estudo de caso são os procedimentos para a escolha de uma rota 

mais eficiente energeticamente para o transporte de minério de ferro e, esses 

procedimentos compõem uma ferramenta computacional desenvolvida para essa 

finalidade.  

A ferramenta desenvolvida também teve seus processos explicados durante o 

desenvolvimento deste capítulo. Foram demonstradas as etapas de elaboração dessa 

ferramenta, assim como a lógica utilizada na mesma. No próximo capítulo será aplicada 

a ferramenta desenvolvida para exemplificar o procedimento desenvolvido e analisar os 

resultados obtidos.  
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Capítulo 5 

Aplicação da Metodologia: Simulações e Resultados 

Neste capítulo é aplicado o procedimento desenvolvido no capítulo anterior, que 

tem como objetivo selecionar sempre a rota de menor consumo específico para toda 

movimentação de minério de ferro no porto marítimo estudado. Será utilizada a 

ferramenta desenvolvida para a realização de simulações de quais seriam as melhores 

rotas que deveriam ter sido empregadas em movimentações já efetuadas no porto pela 

empresa. 

Para a aplicação deste estudo de caso foram disponibilizadas as movimentações 

de três meses do ano de 2015 do porto. Essas informações contêm as rotas utilizadas em 

suas respectivas datas e horários, assim como a quantidade de minério movimentada.  

A partir dos dados disponíveis foram calculados os custos das movimentações 

realizadas. Esses custos serão comparados custos efetivos de cada movimentação 

obtidos a partir da ferramenta computacional desenvolvida.  

Depois de realizada essa comparação será possível observar qual o real impacto 

econômico de se utilizar o procedimento desenvolvido anteriormente. Serão realizadas 

comparações gráficas e simulações para prever esse impacto durante um período mais 

significativo. 

5.1 Movimentações Reais do Porto Marítimo 

Com o objetivo de analisar os dados referentes às movimentações já ocorridas no 

porto marítimo, foram levantados os dados específicos de cada movimentação, além do 

custo de cada uma delas. Esses dados específicos serão inseridos na ferramenta 

computacional desenvolvida e submetidos ao procedimento desenvolvido, tornando 

possível a comparação do cenário sem a utilização do procedimento e após a 

implementação do mesmo. 
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Apesar da disponibilidade do histórico de três meses completos de 

movimentações dentro do porto, o procedimento desenvolvido será aplicado em apenas 

uma amostra desse total. No decorrer desses três meses foram realizadas 16037 

movimentações, o que tornaria muito difícil a aplicação desse método, uma vez que toda 

movimentação precisa ser inserida uma a uma na ferramenta computacional 

desenvolvida. 

Devido a esse fato, serão analisadas pouco mais de 1,5% dessas movimentações, 

que representam aproximadamente as movimentações de dois dias completos dentro do 

porto. Ainda para restringir mais essa amostra, serão consideradas apenas as 

movimentações cujas quantidades de minério de ferro movimentadas sejam superiores 

a mil toneladas, o que reduz o montante total de movimentações para 14102. 

Cabe salientar que dentro do porto existe a possibilidade de movimentações de 

minério simultâneas, o que faz com que muitas rotas fiquem indisponíveis devido aos 

equipamentos que estão em uso. Durante as simulações foi considerado que todos os 

equipamentos do porto estavam disponíveis, não considerando essas movimentações 

simultâneas. 

5.1.1 Análise das Movimentações do Porto 

As movimentações analisadas, somadas, totalizam cerca de 975 mil toneladas de 

minério de ferro movimentadas. Essas movimentações representam todas as 

movimentações que aconteceram durante dois dias de funcionamento integral do porto. 

As finalidades de todas essas movimentações podem ser divididas de acordo com o que 

é mostrado na Figura 5.1. 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 5.1 - Finalidade das Movimentações do Porto 

Pela análise do gráfico da Figura 5.1 percebe-se que a maior parte das 

movimentações do porto tem como finalidade a descarga, ou seja, têm início com a 

chegada de minério de ferro no porto por meio da ferrovia. A outra finalidade mais 

comum é o embarque, que representa o minério sendo embarcado nos navios. Percebe-

se também que todas as outras finalidades representam apenas 16% de todas as 

movimentações, o que sinaliza que não se tratam de movimentações comuns dentro do 

porto. 

A análise do gráfico da Figura 5.1 é reforçada quando é realizada a análise de 

quantidade de minério movimentada por finalidade da movimentação, mostrada na 

Figura 5.2. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 5.2 - Quantidade de Minério Movimentada por Finalidade 
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Pela análise do gráfico da figura 5.2 percebe-se que a quantidade maior de 

minério de ferro movimentada no porto também se concentra nos subprocessos de 

embarque e descarga. Além disso, os subprocessos de transferência, recirculação e 

expedição representam uma pequena parcela do total de minério movimentado. 

Já pelas informações apresentadas pelo gráfico da Figura 5.3, no qual estão 

informados os custos de cada movimentação, ainda separadas por finalidade, percebe-se 

que o subprocesso de embarque é o mais representativo, mesmo não sendo o 

subprocesso que mais movimenta minério de ferro. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 5.3 - Custo da Movimentação por Finalidade 

Por meio da figura 5,3 percebe-se que o subprocesso de expedição é um processo 

de custo elevado, uma vez que representa 15% do custo total das movimentações, mas 

movimenta pequenas quantidades de minério de ferro. O custo total das movimentações 

de minério de ferro durante os dois dias analisados é aproximadamente R$131.437,00. 

O custo total das movimentações no primeiro mês é de R$2.513.123,18, sendo que no 

fim dos três meses em que existem dados das movimentações esse valor chega a 

R$7.296.378,32.  

O procedimento desenvolvido será aplicado nas 229 movimentações cujos dados 

foram ilustrados nos gráficos dessa sessão. A partir dos resultados obtidos será possível 

analisar o real impacto do estudo proposto. 
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5.1.2 Movimentações Simuladas a Partir do Procedimento 
Desenvolvido 

Com auxílio da ferramenta desenvolvida, todas as 229 movimentações que foram 

analisadas na sessão anterior foram submetidas à mesma. Os resultados de cada 

simulação, sendo eles código da rota, potência específica da rota e o custo da 

movimentação, foram devidamente registrados para serem analisados. 

Depois de feitas as simulações, foi possível perceber que em alguns casos eram 

utilizadas as rotas de menor consumo específico, mas a maior parte delas foi feita sem 

adotar esse critério. Notou-se também que a maior parte das movimentações que não 

adotaram as rotas mais econômicas tinham como objetivo descarga ou embarque de 

minério de ferro. 

O custo total das movimentações, caso adotado o procedimento desenvolvido, 

teria sido de R$97.552,87, o que indica a possibilidade de economia a partir desse 

procedimento. Os custos das movimentações por subprocesso passariam a ser divididas 

de acordo com o gráfico da Figura 5.4. 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 5.4 - Custo da Movimentação por Finalidade 

Com a análise do gráfico da Figura 5.4 percebe-se que, assim como antes da 

aplicação do procedimento, os processos de embarque e descarga continuam sendo os 

maiores consumidores dentre os processos. Porém, houve redução na participação 

desses subprocessos no custo total das movimentações, o que sugere um grande 
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potencial de redução de gastos nessas duas finalidades de movimentação. Na próxima 

sessão serão comparados com mais detalhes ambos os resultados encontrados.  

5.2 Comparações Entre os Resultados 

Com o objetivo de validar o procedimento proposto serão realizadas 

comparações entre os resultados das movimentações antes e depois da aplicação do 

mesmo. Ainda são comparados os números de movimentações que utilizaram ou não as 

rotas de menor consumo específico, os custos das movimentações, as movimentações 

que apresentam maior potencial de economia, além de outras particularidades 

observadas. 

Inicialmente, realizou-se um teste para comprovar quantas movimentações eram 

realizadas pelas rotas mais eficientes. Foi observado que cerca de 50% das 

movimentações eram as consideradas ideais, sendo que a outra metade era realizada 

por rotas com consumo mais elevado do que necessário. O gráfico da Figura 5.5 mostra 

quais são as finalidades que mais utilizam as rotas mais econômicas. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 5.5 - Quantidade de Movimentações por Rotas Mais Eficientes 

 

A partir do gráfico da Figura 5.5 percebe-se que, em números absolutos, o 

processo de descarga é o processo no qual são mais vezes utilizadas as rotas ideais para 
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as movimentações, porém, em números percentuais, trata-se do processo de 

recirculação. Pode-se perceber que o processo de embarque e o processo de expedição 

são os processos que, percentualmente, menos utilizam as rotas mais eficientes, 

representando 13,3% e 0% respectivamente. 

Ao realizar-se uma análise financeira, percebe-se que o consumo total das 

movimentações analisadas cai de R$131.887,00 para R$97.551,55, representando uma 

redução de aproximadamente 26% no custo total dessas movimentações. Novamente, ao 

analisar-se as movimentações por subprocessos, encontram-se os resultados mostrados 

na Figura 5.6.  

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 5.6 - Custos das Movimentações do Porto por Finalidade 

A partir da análise do gráfico da Figura 5.6, percebe-se que os subprocessos de 

embarque e descarga apresentaram uma economia de 35% e 32% respectivamente. 

Enquanto os subprocessos de transferência e expedição apresentaram reduções 

menores que 1% e o subprocesso de recirculação 0%, uma vez que utilizou-se sempre a 

melhor rota para essas movimentações. 

A partir da análise das Figuras 5.5 e 5.6 é possível concluir que as rotas utilizadas 

nos subprocessos de expedição e transferência, mesmo não sendo ideais, apresentam 

pouca variação no seu consumo específico de energia elétrica por tonelada. No 

subprocesso de expedição em nenhuma das oito movimentações foi utilizada a rota de 

menor consumo energético, e no subprocesso de transferência em apenas 33% das 

movimentações utilizou-se a rota definida pelo procedimento desenvolvido. Apesar do 
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grande percentual de rotas não ideais utilizadas, ambos os subprocessos apresentaram 

economia menor a 1%. 

A economia total observada com a aplicação do procedimento desenvolvido está 

relacionada aos subprocessos de embarque e descarga de produtos no porto. Esses 

subprocessos utilizam das melhores rotas disponíveis em 13,3% e 70% respectivamente 

das movimentações, resultando em uma economia de 35% e 32% respectivamente. O 

subprocesso de descarga é o que tem o segundo maior percentual de utilização de rotas 

mais econômicas no porto, mas é também apresenta o segundo maior potencial de 

economia após a aplicação do procedimento. Esse percentual de economia está 

diretamente relacionado com a grande diferença de potência entre as rotas utilizadas e 

as ideais, além do grande volume de movimentações com essa finalidade, o maior entre 

todos os subprocessos. 

5.3 Simulação de Consumo e Economia 

A partir dos percentuais de economia obtidos durante a análise das 229 

movimentações, que totalizaram dois dias completos de operação dentro do porto, é 

possível simular a economia obtida nas demais movimentações. Para isso considera-se 

as mesmas condições da análise anterior, na qual não foram consideradas  

movimentações nas quais houve transporte inferior de mil toneladas de minério de 

ferro, além de considerar que os percentuais de economia se manterão constantes nas 

movimentações dos demais dias. 

A partir dos dados disponíveis, no qual estão descritas as movimentações de 

minério de ferro durante o período de três meses completos, observou-se um total de 

14.102 movimentações. Essas movimentações representaram um custo de 

R$7.296.378,33. 

Para o cálculo simulado do potencial da economia gerada nesses três meses, as 

movimentações foram subdivididas por subprocessos, uma vez que cada subprocesso 

apresentou um percentual diferente de economia e, além disso, não é possível afirmar 

que a proporção de embarques e descargas, por exemplo, se manterão constantes nos 

demais dias. Em cada subprocesso foi aplicado o percentual de economia obtido na 

análise inicial. Os resultados dessa simulação estão mostrados na Figura 5.7. 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 5.7 Comparação Entre as Movimentações Reais e Simuladas no Porto 

Na Figura 5.7 estão representados os números totais de movimentações divididas 

por subprocesso nos três meses analisados, assim como os custos dessas 

movimentações com e sem o procedimento. Percebe-se que a maior parte dessas 

movimentações, assim como na análise anterior, são dos subprocessos de embarque e 

descarga, nos quais se observa quase toda a economia com a escolha das rotas mais 

eficiente energeticamente. Percebeu-se uma economia de R$1.100.055,64 no 

subprocesso de embarque e de R$874.888,58 no subprocesso de descarga. A economia 

total durante esses três meses foi de R$1.978.123,04, o que representa uma redução de 

aproximadamente 27% dos gastos de energia elétrica. 

A partir dessa análise pode-se realizar uma aproximação para a economia anual 

obtida a partir do procedimento proposto. Considerando que a operação do porto 

durante esses três meses se aproxima do comportamento anual do mesmo, realiza-se 

uma projeção de como seria essa economia no período de um ano. Caso essas condições 

se mantenham, é possível obter uma economia de R$ 7.912.492,16. 

5.4 Considerações Finais 

Nesse capítulo o procedimento desenvolvido para reduzir custos com a 

movimentação de minério dentro do porto marítimo foi aplicado. Utilizou-se dos dados 
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das movimentações disponíveis durante três meses de operação do porto para analisar a 

viabilidade do procedimento. 

Foi possível observar que com a escolha da rota de menor consumo específico de 

energia elétrica por tonelada de minério de ferro movimentada, é possível reduzir os 

custos com energia elétrica nesse processo em cerca de 27%. E também que essa 

economia está diretamente ligada ao subprocesso de embarque e descarga de minério 

de ferro, uma vez que nos demais subprocessos não identificou-se grandes alterações 

com a aplicação do procedimento. 

A partir dos resultados encontrados, fica evidente que o procedimento 

desenvolvido é efetivo e resulta em grandes economias. E, além disso, que o processo de 

movimentações de produtos dentro do porto marítimo é um processo com elevado 

consumo de energia elétrica. 

A partir desse estudo de caso, fica evidente que o processo de movimentações de 

produtos, assim como o procedimento desenvolvido para esse processo, devem ser 

estudados e aprimorados. Observou-se um grande potencial de economia que deve ser 

confirmado a partir de estudos mais aprofundados no caso. 
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Capítulo 6 

Considerações Finais 

Inicialmente, no presente estudo de caso do porto marítimo de exportação, foi 

realizada uma revisão bibliográfica necessária para a sua composição. Foi discutida a 

evolução da preocupação com a eficiência energética no decorrer dos anos, assim como 

as políticas nacionais e internacionais de incentivo a esse assunto. Feito isso, foi 

discutido como a gestão de energia e os diagnósticos energéticos estabelecem pilares 

para que se consiga atingir melhorias energéticas eficientes em longo prazo. 

Após essa revisão foram discutidas as características principais do porto 

estudado, explicitando o principal processo desenvolvido, assim como os principais 

equipamentos que compõe esse processo. Uma vez definido que o processo de 

movimentações de produtos dentro do porto era o maior consumidor de energia elétrica 

dentro das instalações desse porto, tomou-se esse processo para ser analisado no estudo 

de caso.  

Uma vez escolhido o processo de movimentação de produtos dentro do porto 

como o processo a ser estudado, e com a disponibilidade de dados para a realização 

desse estudo, foram definidas as etapas da metodologia deste trabalho. Essa 

metodologia originou um procedimento para todas as movimentações e uma ferramenta 

computacional que seguia essa metodologia. 

Aplicado esse procedimento aos dados das movimentações realizadas no período 

de três meses do ano de 2015 nesse porto, chegou-se a um potencial de 27% de 

economia com energia elétrica nessas movimentações de minério de ferro. Esse 

resultado aponta para a necessidade de um estudo detalhado desse processo, no qual 

serão levantadas informações não disponíveis para a realização desse estudo. 

Além disso, sugere-se que esse procedimento seja aprimorado para um sistema 

com medições on-line, ou seja, que seja implantado um sistema de automação capaz de 

medir a potência consumida em todas as movimentações de minério de ferro no porto. 

Com essa melhoria é possível tornar os dados desse estudo mais confiáveis e expandir as 
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análises realizadas para situações nas quais as rotas não trabalham com capacidades 

nominais. 

Por último, cabe salientar que o procedimento desenvolvido trata-se de uma 

reeducação de como operar o processo de movimentação de cargas. Esse procedimento 

não requer grandes investimentos e pode resultar em alta economia de energia e, 

consequentemente, recursos financeiros. Percebe-se que nem sempre a eficiência 

energética em um processo é obtida por meio de grandes investimentos em projetos e 

equipamentos. Caso exista um maior conhecimento do processo desenvolvido em um 

determinado local, é possível se obter eficiência energética satisfatória, sem necessitar 

de grandes investimentos. 
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