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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise energética e econômica na rede de distribuição de ar em 

uma indústria de autopeças. Dentre as 14 fábricas que compõe o grupo, a unidade avaliada 

apresenta um dos piores desempenhos energéticos quando se trata de consumo de energia por 

produto fabricado. Após algumas análises preliminares, chegou-se a conclusão que os 

compressores representam cerca de 35% do consumo total de energia da unidade. Foram 

realizadas melhorias reais no sistema objetivando um melhor aproveitamento energético do 

mesmo, bem como foram simuladas várias hipóteses tais como substituição de tubulação de 

ferro fundido por tubulação de alumínio, instalação de uma central lógica de gerenciamento 

dos compressores, redesenho do traçado das tubulações com recálculo dos diâmetros 

adequados em função da pressão de trabalho da unidade, inserção de tanques pulmão no 

processo, instalação de compressores VSD (Variable Speed Drive), análise econômica de 

compra de energia no mercado livre, sempre buscando um processo otimizado e eficiente. 

Para todas as simulações realizadas, foram feitas análises financeiras, procurando uma 

solução que fosse economicamente viável. Como resultado, foi obtido um conjunto de 

procedimentos que podem servir como base para aplicação em outras unidades industriais, 

que utilizam sistemas de ar comprimido, gerando um referencial de gerenciamento energético 

e econômico de tais sistemas.  

 

 

 

 

 

Palavras–chave: Sistemas de Ar Comprimido; Eficiência Energética; Análise Econômica.  



  

ABSTRACT 

 

 

This work paper presents an energy and economic analysis of a network of air distribution in 

an automotive parts industry. Considering the fourteen group’s factories the unit has the 

worse performance when rated by energy consumption per manufactured part. Some 

preliminary analysis, we reached the conclusion that the compressors represent about 35% of 

total energy consumption of the unit.  Improvements were made in the system aiming a better 

use of energy ther analysis were simulated too such as replacement of cast iron pipe for 

aluminum pipe, installation of a central management logic compressors, redesign the layout of 

the pipes, with recalculation diameters according to the appropriate working pressure of the 

unit, insertion of lung in the process tanks, installation of compressors VSD (Variable Speed 

Drive), economic analysis of energy purchased on the open market. Always looking for a 

streamlined process and energy efficient. For all simulations were performed financial 

analysis, searching for a solution that was economically viable. As a result, we obtained a set 

of procedures that can serve as basis for application to other industrial units, which use 

compressed air systems, creating a reference frame for energy management and economics of 

such systems. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Compressed Air System; Energy Efficiency; Economics Analysis. 
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Capitulo 1 

 

1 - Introdução 

 

A preocupação com a preservação ambiental é crescente em todo o mundo. A busca 

pelo desenvolvimento sustentável tem se tornado uma obsessão para várias organizações. 

Tem-se buscado, cada vez mais, uma maneira de preservar o meio ambiente, otimizando 

custos e insumos de processos. Em qualquer indústria a energia elétrica representa uma 

grande parcela de contribuição nas despesas mensais e, como reduzir o consumo de energia 

representa economia de recursos não renováveis, projetos de redução desse consumo vêm 

sendo estudados, elaborados e executados por equipes multidisciplinares.  

Compressores são máquinas indispensáveis na maioria dos processos industriais. Estes 

equipamentos requerem uma atenção especial, em virtude do grande consumo de energia 

necessário para o seu funcionamento, podendo em alguns casos chegar a representar 40% do 

custo da energia elétrica de uma instalação. Na maioria das indústrias, seu projeto de 

instalação é ultrapassado, não há uma autocrítica do sistema buscando melhorias constantes e 

as condições de operação são somente as necessárias para que a produção de ar seja mantida. 

Com todo esse mau gerenciamento, os compressores acabam se tornando grandes vilões no 

consumo de energia em algumas organizações. Em um mercado cada dia mais competitivo, 

melhorias de processo são alternativas para vencer concorrências, é necessário, portanto, que 

se entenda os processos pneumáticos, buscando aprimorá-los, atualizá-los, dando aos mesmos 

a atenção necessária para evitar um desperdício que no final de cada mês onera o fluxo de 

caixa de qualquer empresa (Manual de Ar Comprimido e Gases, 2004). 

 



  

1.1 - Objetivos do Trabalho 

 

 Este trabalho visa o estudo da análise energética e econômica na rede de distribuição 

de ar de uma indústria de autopeças. A unidade avaliada apresenta grandes problemas com 

relação ao consumo de energia elétrica por peça produzida em comparação com as outras 

unidades do grupo. Mensalmente o gerente corporativo da companhia responsável pela gestão 

de energia divulga dados comparativos das unidades com relação ao consumo de energia 

total, Gráfico 1, e consumo de energia para geração de ar comprimido (Gráfico 2). Com 

exceção da unidade de Stephenson, todas as demais unidades abaixo enumeradas fabricam o 

mesmo produto, e têm layout de linha de produção muito semelhante. A unidade de Langfang, 

China, ainda está em fase de implantação, e atravessa muitos problemas estruturais. 

 

 

Gráfico 1: Consumo de energia total das unidades do grupo. 

Fonte: (Unidade avaliada, 2010) 



  

 

Gráfico 2: Consumo de energia para geração de ar comprimido por peça produzida. 

Fonte: (Unidade avaliada, 2010) 

 

 Uma comparação entre a rede de distribuição de ar da unidade avaliada e a rede de 

distribuição de ar da unidade de Barsinghausen também será realizada. 

 

1.2 - Justificativa do Trabalho 

 

 Através de alguns estudos preliminares, foi observado que o sistema de compressores 

tem grande participação no consumo de energia. Além destes estudos, os números 

apresentados pelos Gráficos 1 e 2 indicam um consumo de energia elevado por parte dos 

compressores. Ressalta-se que a rotina utilizada atualmente para se alcançar os valores 

apresentados nos Gráficos 1 e 2 não é muito consistente, pois é levada em consideração 

somente a potência nominal do motor (valor de placa), transformando essa potência em 

consumo (kWh) através do tempo de operação, sem considerar condições climáticas que 



  

variam de país para país, ou até mesmo os regimes de partida e parada dos diversos motores. 

Essa rotina é adotada globalmente pela empresa avaliada. 

Considerando as observações anteriores, já se vislumbra três alternativas para um 

maior controle no consumo de energia dos compressores. A primeira delas contempla a 

instalação de uma central gerenciadora dos compressores, que mede efetivamente o consumo, 

a um custo estimado de R$ 150.000,00. Uma segunda alternativa, menos precisa, é o 

monitoramento via medições locais, com uso de alicate amperímetro e cálculo de potência por 

estimativa de cada compressor. Esse método demanda a criação de uma planilha sugerida 

neste estudo. A terceira alternativa, com nível de precisão próximo ao da primeira alternativa, 

refere-se à instalação de relógios medidores de consumo, a um custo estimado de R$ 

20.000,00. A diferença entre a primeira e a terceira alternativas, é que a primeira, além de 

medir consumo, também gerencia o despacho de carga dos compressores. 

 O trabalho segue a seguinte estrutura, no capítulo 2 são apresentadas as propriedades 

físicas do ar, a conceituação de compressores, os diversos tipos de compressores disponíveis 

no mercado e suas características, e os sistemas de refrigeração que podem ser aplicados aos 

mesmos. O capítulo 3 apresenta a importância da preparação do ar comprimido, 

contemplando a drenagem da umidade do mesmo. Também são relatadas as conseqüências de 

se trabalhar com ar contaminado. No capítulo 4 discuti-se a importância dos secadores de ar e 

dos sistemas de filtragem em um sistema de distribuição de ar. As principais técnicas de 

secagem, bem como os principais filtros disponíveis no mercado são discutidos.  No capítulo 

5 são apresentados os modelos de rede de distribuição de ar comprimido, seu layout e 

formato. Aspectos relevantes relacionados ao reservatório de ar, as válvulas de alívio, a 

pressão de trabalho, as tomadas de ar e aos problemas com vazamentos são mencionados. 

 No capítulo 6 mostra-se os dados do sistema avaliado. Dados comparativos de uma 

unidade do mesmo grupo considerada referência em consumo de energia para produção de ar 



  

comprimido são elencados. Condições adversas para se obter uma boa eficiência energética 

no sistema de distribuição de ar encontradas na unidade avaliada são enumeradas. No capítulo 

7 são detalhados os diversos procedimentos que compõem a metodologia aplicada ao estudo, 

visando aperfeiçoar o uso de energia da instalação. Alguns procedimentos já estão sendo 

implementados na indústria, em função do estudo realizado. Outros procedimentos estão no 

nível de avaliação para futuras implementações.  No capítulo 8 são apresentados os 

resultados obtidos através da aplicação dos procedimentos citados no capítulo 7. Sendo assim, 

todos os procedimentos de cálculo do capítulo 8, acompanham o procedimento teórico 

estabelecido no capítulo 7 em perfeita correspondência. Após os cálculos, uma breve 

discussão é apresentada para cada item. No capítulo 9 são apresentadas as conclusões do 

trabalho. 

 Como oportunidades de melhorias obtidas com o estudo, simulou-se a instalação de 

tanques pulmão no sistema, substituição da tubulação de distribuição de ar existente por 

tubulações com tecnologias mais modernas, substituição de um compressor normal por um 

compressor VSD, instalação de uma central lógica para gerenciamento dos compressores, 

migração do contrato de energia elétrica do mercado cativo para o mercado livre, redução da 

demanda de energia elétrica contratada, quantidade de vazamentos existente no sistema de 

distribuição de ar, potência real consumida pelos compressores, sistema de exaustão para 

ambiente externo à casa dos compressores.    

 

 

 

 

 

 



  

Capitulo 2 

 

Fundamentação Teórica 

 
 
 Nesse capítulo são apresentadas as propriedades físicas do ar, a conceituação de 

compressores, os diversos tipos de compressores disponíveis no mercado e suas 

características, e os sistemas de refrigeração que podem ser aplicados aos mesmos. 

 

2.1 – Propriedades Físicas do Ar 

 

 O ar, assim como todos os gases, tem a propriedade de ocupar todo o volume de 

qualquer recipiente, adquirindo seu formato, já que não tem forma própria. Assim, pode-se 

encerrá-lo num recipiente com volume determinado e, posteriormente, provocar-lhe uma 

redução de volume usando uma de suas propriedades, a compressibilidade. Pode-se concluir 

pela Figura 1, que o ar permite reduzir o seu volume quando sujeito à ação de uma força 

externa (Training Park, 2000). 

 

 

Figura 1: Compressibilidade do ar.  

Fonte: (Training Park, 2000) 



  

 O ar tem a capacidade de voltar ao seu volume inicial uma vez extinto o efeito (força) 

responsável pela redução do volume, usando uma de suas propriedades, a elasticidade (Figura 

2). 

 

Figura 2: Elasticidade do ar.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

  

 

 O ar tem a capacidade de misturar-se homogeneamente com qualquer meio gasoso que 

não esteja saturado, usando uma de suas propriedades, a difusibilidade (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Difusibilidade do ar.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

 



  

  O ar tem a capacidade de ocupar totalmente o volume de qualquer recipiente, 

adquirindo o seu formato, usando uma de suas propriedades, a expansibilidade (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Expansibilidade do ar. 

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

 Como toda matéria concreta, o ar tem peso. A experiência abaixo (Figura 5)  mostra a 

existência do peso do ar. Têm-se dois balões idênticos, hermeticamente fechados, contendo ar 

com a mesma pressão e temperatura. Colocando-os numa balança de precisão, os pratos se 

equilibram. 



  

     

Figura 5: Equilíbrio do ar.  

Fonte: (Silva, N.F.Compressores Alternativos Industriais, 2009) 

 

De um dos balões, retira-se o ar através de uma bomba de vácuo (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Retirada do ar através da bomba de vácuo.  

Fonte: (Silva, N.F.Compressores Alternativos Industriais, 2009) 

 

 Coloca-se outra vez o balão sem o ar na balança e, haverá o desequilíbrio causado pela 

retirada do ar (Figura 7). 

 Um litro de ar, a 0°C e ao nível do mar, pesa 1,293 x 10-3 Kgf. 

 



  

 

Figura 7: Desequilíbrio do ar.  

Fonte: (Silva, N.F.Compressores Alternativos Industriais, 2009) 

 

 Segundo Silva (2009), o ar quente é mais leve que o ar frio, em função da variação de 

densidade. Uma experiência (Figura 8), que mostra este fato é a seguinte: uma balança 

equilibra dois balões idênticos abertos. Expondo-se um dos balões ao contato de uma chama, 

o ar do seu interior se aquece, escapa pela boca do balão, tornando-se assim, menos denso. 

Conseqüentemente há um desequilíbrio na balança. 

 

 

Figura 8: Experiência com a densidade do ar.  

Fonte: (Silva, N.F.Compressores Alternativos Industriais, 2009) 



  

2.2 - Compressores 

 

Compressores podem ser definidos como unidades mecânicas industriais destinadas 

essencialmente a elevar a energia utilizável de gases, pelo aumento de sua pressão. Eleva a 

pressão de certo volume de ar admitido na condição atmosférica, até uma determinada 

pressão, exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido. A compressão de 

um gás pode ser feita adiabaticamente ou com transferência de calor, dependendo da 

finalidade para a qual o gás está sendo comprimido. Se o mesmo vai ser usado em um motor 

ou em um processo de combustão, a compressão adiabática é desejável, a fim de se obter a 

maior energia disponível no gás após o processo de compressão. Em muitas aplicações, no 

entanto, o gás é armazenado em um tanque para ser empregado posteriormente. Durante o 

processo de armazenagem há perda de calor para a atmosfera e, quando o gás for usado, estará 

praticamente à temperatura ambiente.  

Gases comprimidos armazenados à temperatura ambiente são empregados para 

diversas finalidades, sendo os mais comuns:  

- o uso em ferramentas pneumáticas, para controle pneumático de máquinas ou 

processos; 

- o uso como veículo de transporte de partículas sólidas (transporte pneumático),  

- o uso como propelente para tintas e vernizes, para limpeza industrial (puro ou em 

emulsão com água e detergentes), etc.  

Quanto ao princípio de trabalho têm-se duas classificações fundamentais dos 

compressores: 

- Compressores de Deslocamento Dinâmico: ejetor, fluxo axial, fluxo radial 

- Compressores de Deslocamento Positivo: podem ser rotativos (palhetas, parafuso, 

anel líquido e roots), ou alternativos. Os alternativos se dividem em compressores com 



  

diafragma ( mecânico ou hidráulico) e com pistão (tipo labirinto, tipo simples efeito ou tronco 

e duplo efeito ou cruzeta). 

A Figura 9 apresenta uma arvore estrutural com os vários tipos de compressores, e a 

simbologia adotada em projetos (Manual de Ar Comprimido e Gases, 2004). 

 

 

 

Figura 9: Tipos de compressores e simbologia utilizada.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

 



  

2.3 – Compressores com Deslocamento Dinâmico 

 

Quando se diz que um compressor tem deslocamento dinâmico, significa que a 

elevação da pressão é obtida por meio de conversão de energia cinética em energia de 

pressão, durante a passagem do ar através do compressor. O ar admitido é colocado em 

contato com impulsores (rotor laminado) dotados de alta velocidade. Conseqüentemente este 

ar é acelerado, atingindo velocidades elevadas e os impulsores transmitem energia cinética ao 

ar. Posteriormente, seu escoamento é retardado por meio de difusores, levando a uma 

elevação na pressão. O difusor é uma espécie de duto que provoca diminuição na velocidade 

de escoamento de um fluido, causando aumento de pressão (Júnior, 2007). 

 

2.3.1 - Compressor Dinâmico de Fluxo Radial 

 

O ar é acelerado a partir do centro de rotação em direção à periferia, ou seja, é 

admitido pela primeira hélice axialmente, é acelerado e expulso radialmente (Figuras 10 e 11). 

Quando vários estágios estão reunidos em uma carcaça única, o ar é obrigado a passar por um 

difusor antes de ser conduzido ao centro de rotação do estágio seguinte, causando a conversão 

de energia cinética em energia de pressão. A relação de compressão entre os estágios é 

determinada pelo desenho da hélice, sua velocidade tangencial e a densidade do gás. 

O resfriamento entre os estágios, a princípio, é realizado através de camisas d'água nas 

paredes internas do compressor. Atualmente, existem resfriadores intermediários separados, 

de grande porte, devido à sensibilidade à pressão, por onde o ar é dirigido após dois ou três 

estágios, antes de ser injetado no grupo seguinte. Em compressores de baixa pressão não 

existe resfriamento intermediário. Os compressores de fluxo radial requerem altas velocidades 

de trabalho, como por exemplo, 334, 550, 834 até 1667 rps. Isto implica também em um 



  

deslocamento mínimo de ar (0,1667 m3/s). As pressões influem na sua eficiência, razão pela 

qual geralmente são geradores de ar comprimido. Assim, comparando-se a sua eficiência com 

a de um compressor de deslocamento positivo, esta seria menor. Por isso, esses compressores 

são empregados quando se exigem grandes volumes de ar comprimido (Júnior, 2007). 

 

    

Figura 10: Compressor dinâmico de fluxo radial. 

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

 

          

Figura 11: Compressor dinâmico de fluxo radial.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 



  

2.3.2 - Compressor Dinâmico de Fluxo Axial 

 

 Os compressores de fluxo axial são aqueles em que o escoamento acontece na direção 

do eixo do rotor (Figura 12). Eles são principalmente utilizados em turbinas a gás, 

particularmente as de maior tamanho. Este tipo de compressor é construído normalmente com 

múltiplos estágios, assim, no caso de turbinas a gás, têm entre 8 e 16 estágios (Hanlon, 2001). 

  

                               

Figura 12: Compressor dinâmico de fluxo axial.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

2.3.3 - Compressor Dinâmico Ejetor 

 

 O compressor tem duas entradas de ar, uma primária que é o ar principal a ser 

deslocado e entradas de ar secundárias em zonas de estrangulamento, que vão produzir o 

efeito ejetor (Figura 13). Ou seja, o deslocamento do ar secundário em alta velocidade produz 

uma depressão na entrada do duto de ar, provocando o deslocamento do ar primário. Na seção 

final do compressor, os dois, ar primário e secundário se juntam produzindo como efeito 

líquido o aumento de pressão desejado. 



  

 

Figura 13: Compressor dinâmico ejetor.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

2.4 – Compressores com Deslocamento Positivo 

 

 Os compressores com deslocamento positivo baseiam-se, fundamentalmente, na 

redução de volume. O ar é admitido em uma câmara isolada do meio exterior, onde seu 

volume é gradualmente diminuído, processando-se a compressão. Quando certa pressão é 

atingida, provoca a abertura de válvulas de descarga ou, simplesmente, o ar é empurrado para 

o tubo de descarga durante a contínua diminuição do volume da câmara de compressão. 

 

2.4.1 - Compressor de Parafuso  

 

 Este compressor é dotado de uma carcaça onde giram dois rotores helicoidais em 

sentidos opostos (Figura 14). Um dos rotores possui lóbulos convexos, o outro uma depressão 

côncava e são denominados, respectivamente, rotor macho e rotor fêmea. Os rotores são 

sincronizados por meio de engrenagens; entretanto existem fabricantes que fazem com que 

um rotor acione o outro por contato direto. O processo mais comum é acionar o rotor macho, 

obtendo-se uma velocidade menor do rotor fêmea. 



  

 

Figura 14: Compressor tipo parafuso.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

 Estes rotores revolvem-se numa carcaça cuja superfície interna consiste de dois 

cilindros ligados como um "oito". Nas extremidades da câmara existem aberturas para 

admissão e descarga do ar. O ar à pressão atmosférica ocupa espaço entre os rotores e, 

conforme eles giram o volume compreendido entre os mesmos é isolado da admissão. Em 

seguida, começa a decrescer, dando início à compressão. Esta prossegue até uma posição tal 

que a descarga é descoberta e o ar é descarregado continuamente, livre de pulsações. No tubo 

de descarga existe uma válvula de retenção, para evitar que a pressão faça o compressor 

trabalhar como motor durante os períodos em que estiver parado (Hanlon, 2001). O ciclo de 

trabalho pode ser observado na Figura 15. Esse é o tipo de compressor utilizado na unidade 

industrial avaliada. 



  

 

Figura 15: Ciclos do compressor tipo parafuso.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

2.4.2 - Compressor Rotativo de Anel Líquido 

 

 Segundo Smith (2007), o compressor de anel líquido funciona com a intervenção de 

um líquido auxiliar que, alternativamente, preenche e abandona os alvéolos do rotor. Nas 

paredes frontais das laterais encontram-se aberturas colocadas de modo que uma delas 



  

comunica-se com os alvéolos que se esvaziam, enquanto outra se comunica com os alvéolos 

que se preenchem. Assim, enquanto que de uma abertura o ar (ou gás) é continuamente 

aspirado, pela outra ele é descarregado. Dessa forma, o ar (ou gás) anteriormente aspirado é 

comprimido, processando-se o transporte de ar (ou gás) contínuo e regular. O grau máximo de 

compressão alcançável depende da energia adquirida pelo líquido em movimento e, portanto, 

da natureza do mesmo, bem como da velocidade de rotação dos rotores. Os compressores 

podem, também, ser fornecidos com separadores de líquidos auxiliares (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Compressor rotativo de anel líquido.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

2.4.3 - Compressor Rotativo de Palhetas  

 

 O compressor de palhetas possui um rotor ou tambor central que gira excentricamente 

em relação à carcaça. Esse tambor possui rasgos radiais que se prolongam por todo o seu 

comprimento e nos quais são inseridas palhetas retangulares. Quando o tambor gira, as 

palhetas deslocam-se radialmente sob a ação da força centrífuga e se mantêm em contato com 

a carcaça. O gás penetra pela abertura de sucção e ocupa os espaços definidos entre as 



  

palhetas. Devido à excentricidade do rotor e às posições das aberturas de sucção e descarga, 

os espaços constituídos entre as palhetas vão se reduzindo de modo a provocar a compressão 

progressiva do gás.  

 A variação do volume contido entre duas palhetas vizinhas, desde o fim da admissão 

até o início da descarga, define, em função da natureza do gás e das trocas térmicas, uma 

relação de compressão interna fixa para a máquina. Assim, a pressão do gás no momento em 

que é aberta a comunicação com a descarga poderá ser diferente da pressão reinante nessa 

região. O equilíbrio é, no entanto, quase instantaneamente atingido e o gás descarregado. 

Compressores de palhetas rotativas são caracterizados pela versatilidade, potência, 

confiabilidade e relação preço-qualidade (Figura 17). Podem ser encontrados nos comboios, 

nas obras, destilarias, fábricas de bebidas, instalações de empacotamento e nas grandes e 

pequenas unidades industriais (Smith, 2007). 

 

 

Figura 17: Compressor rotativo de palhetas.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

2.4.4 - Compressor Rotativo Tipo Roots ou Lóbulos 

 



  

 Esse tipo de compressor possui dois rotores que giram em sentido contrário, mantendo 

uma folga muito pequena no ponto de tangência entre si e com relação à carcaça. O gás 

penetra pela abertura de sucção e ocupa a câmara de compressão, sendo conduzido até a 

abertura de descarga pelos rotores. Os compressores de lóbulos, embora classificados 

volumétricos, não possuem compressão interna, porque os rotores apenas deslocam o fluido 

de uma região de baixa pressão para uma alta pressão. São conhecidos como sopradores roots 

e constituem um exemplo típico do que se pode chamar de soprador, porque gera aumentos de 

pressão muito pequenos (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Compressor rotativo tipo roots ou lóbulos.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

2.4.5 - Compressor Alternativo de Diafragma com Funcionamento Mecânico 

 

 É composto por uma câmara de ar acionada por um diafragma. Na descida do pistão, a 

válvula de admissão abre, a depressão do pistão puxa o diafragma e o ar é admitido. No ponto 

morto inferior a válvula de admissão é fechada. Na sequência, quando o pistão caminha na 

direção do ponto morto superior, a válvula de escape abre, e o ar é pressurizado para a linha 

de alimentação. Este tipo de compressor pode ser observado na Figura 19. 



  

 

Figura 19: Compressor alternativo de diafragma.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

2.4.6 - Compressor Alternativo de Pistão de Simples Efeito ou Compressor Tipo Tronco  

 

 Este tipo de compressor leva este nome por ter somente uma câmara de compressão, 

ou seja, apenas a face superior do pistão aspira o ar e comprime, a câmara formada pela face 

inferior está em conexão com o cárter (Figura 20). 

 O pistão está ligado diretamente ao virabrequim por uma biela (este sistema de ligação 

é denominado tronco), que proporciona um movimento alternativo de sobe e desce ao pistão, 

e o empuxo é totalmente transmitido ao cilindro de compressão. Iniciado o movimento 

descendente, o ar é aspirado por meio de válvulas de admissão, preenchendo a câmara de 

compressão. A compressão do ar tem início com o movimento da subida. Após obter-se uma 

pressão suficiente para abrir a válvula de descarga, o ar é expulso para o sistema (Smith, 

2007). 



  

 

Figura 20: Ciclo de trabalho de um compressor de pistão de simples efeito.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

2.4.7 - Compressor Alternativo de Pistão de Duplo Efeito ou Compressor Tipo Cruzeta 

 

 Este compressor é assim chamado por ter duas câmaras, ou seja, as duas faces do 

êmbolo aspiram e comprimem como mostra a Figura 21. O virabrequim está ligado a uma 

cruzeta por uma biela; a cruzeta, por sua vez, está ligada ao êmbolo por uma haste. Desta 

maneira consegue transmitir movimento alternativo ao êmbolo, além do que, a força de 

empuxo não é mais transmitida ao cilindro de compressão e sim às paredes guias da cruzeta. 

O êmbolo efetua o movimento descendente e o ar é admitido na câmara superior, enquanto 

que o ar contido na câmara inferior é comprimido e expelido. Procedendo-se o movimento 

oposto, a câmara que havia efetuado a admissão do ar realiza a sua compressão e, a que havia 

comprimido efetua a admissão. Os movimentos prosseguem desta maneira, durante a marcha 

do trabalho (Smith, 2007). 

 



  

 

Figura 21: Ciclo de trabalho de um compressor de pistão de duplo efeito.  

Fonte: (Training Park, 2000)  

 

2.5 – Sistemas de Refrigeração de Compressores 

 

 Segundo Silva (2009), um ponto importante no estudo de compressores é aquele 

relativo ao seu método de resfriamento. O resfriamento remove o calor gerado entre os 

estágios de compressão, visando: 

• Manter baixa a temperatura das válvulas, do óleo lubrificante e do ar que está sendo 

comprimido (com a queda de temperatura do ar, a umidade do ar condensa e é removida 

mecanicamente). 

• Aproximar-se da compressão isotérmica, embora esta dificilmente possa ser atingida, 

devido à pequena superfície para troca de calor. 

• Evitar deformação do bloco e cabeçote, devido às temperaturas elevadas. 

• Aumentar a eficiência do compressor. 

 

2.5.1 - Resfriamento a Água 

 



  

 Os blocos dos cilindros são dotados de paredes duplas, entre as quais circula água 

(Figura 22). A superfície que exige um melhor resfriamento é a do cabeçote, pois permanece 

em contato com o gás ao fim da compressão. No resfriador intermediário empregam-se, em 

geral, tubos com aletas. O ar a ser resfriado passa em torno dos tubos, transferindo o calor 

para a água em circulação. 

 

 

Figura 22: Sistema de refrigeração a água em um compressor de dois estágios e duplo efeito.  

Fonte: (Silva, N.F.Compressores Alternativos Industriais, 2009) 

 

 Esta construção é preferida, pois permite maior vazão e maior troca de calor. A água 

utilizada para este fim deve ter baixa temperatura, pressão suficiente, estar livre de impurezas 

e ser mole, isto é, conter pouco teor de sais de cálcio ou outras substâncias. O processo de 

resfriamento se inicia, geralmente, pela circulação de água através da câmara de baixa 

pressão, entrando posteriormente em contato com o resfriador intermediário. Além de 

provocar o resfriamento do ar, uma considerável quantidade de umidade é retida, em 

conseqüência da queda de temperatura provocada no fluxo de ar proveniente do estágio de 

baixa pressão. 



  

 Em seguida, a água é dirigida para a câmara de alta pressão, sendo eliminada do 

interior do compressor, indo para as torres ou piscinas de resfriamento. Aqui, todo o calor 

adquirido é eliminado da água, para que haja condições de reaproveitamento. Determinados 

tipos de compressores necessitam de grandes quantidades de água e, portanto, não havendo 

um reaproveitamento, haverá gastos. Este reaproveitamento se faz mais necessário quando a 

água disponível é fornecida racionalmente para usos gerais. 

 Os compressores refrigerados a água necessitam de atenção constante, para que o 

fluxo refrigerante não sofra qualquer interrupção, o que acarretaria um aumento sensível na 

temperatura de trabalho. Determinados tipos de compressores possuem, no sistema de 

resfriamento intermediário, válvulas termostáticas, visando assegurar o seu funcionamento e 

protegendo-o contra a temperatura excessiva, por falta d'água ou outro motivo qualquer. O 

resfriamento intermediário pela circulação de água é o mais indicado. 

 

2.5.2 - Resfriamento a Ar 

 

 Compressores pequenos e médios podem ser resfriados a ar em um sistema muito 

prático, particularmente em instalações ao ar livre ou onde o calor pode ser retirado 

facilmente das dependências. Nestes casos, o resfriamento a ar é a alternativa conveniente. 

Existem dois modos básicos de resfriamento por ar: circulação, onde os cilindros e cabeçotes, 

geralmente, são aletados a fim de proporcionar maior troca de calor, o que é feito por meio da 

circulação do ar ambiente e com auxílio de hélices nas polias de transmissão, Figura 23. E 

ventilação forçada, onde a refrigeração interna dos cabeçotes e resfriador intermediário são 

obtidas através de ventilação forçada, ocasionada por uma ventoinha, obrigando o ar a circular 

no interior do compressor (Figura 24). 

 



  

 

Figura 23: Sistema de refrigeração por circulação de ar.   

Fonte: (www.asbrav.org.br) 

 

 

Figura 24: Sistema de refrigeração por ventilação forçada.   

Fonte: (www.asbrav.org.br) 

 

 O sistema de compressores da unidade avaliada trabalha com ventilação forçada, 

conforme Figuras 25 e 26. 



  

 

Figura 25: Sistema de refrigeração do equipamento em estudo. 

Fonte: (Unidade avaliada, 2010) 

 

 

 

Figura 26: Cilindro e cabeçote não aletado. 

Fonte: (Unidade avaliada, 2010) 

 



  

 A ventoinha que promove a ventilação forçada do sistema tem diâmetro de um metro, 

e motor com potência de cinco cavalos acoplado. Este sistema pode ser observado na figura 

27. 

 

   

Figura 27: Ventoinha que promove a ventilação forçada. 

Fonte: (Unidade avaliada, 2010) 

   

 

 

 

 

 



  

Capitulo 3 

 

Ar Comprimido, Umidade e Contaminantes. 

 

 Nesse capítulo é apresentada a importância da preparação do ar comprimido, 

contemplando a drenagem da umidade do mesmo. Também são relatadas as conseqüências de 

se trabalhar com ar contaminado. 

 

3.1 – Preparação do Ar Comprimido (Umidade) 

 

 Segundo Gresh (2007), o ar atmosférico é uma mistura de gases, principalmente de 

oxigênio e nitrogênio, e contém contaminantes de três tipos básicos: água, óleo e poeira. As 

partículas de poeira, em geral abrasivas, e o óleo queimado no ambiente de lubrificação do 

compressor, são responsáveis por manchas nos produtos. A água é responsável por outra série 

de inconvenientes que serão mencionadas adiante. O compressor, ao admitir ar, aspira 

também os seus compostos e, ao comprimir, adiciona a esta mistura calor em função do efeito 

de compressão. 

 Ainda segundo Gresh (2007), a presença de água condensada nas linhas de ar, causada 

pela diminuição de temperatura, terá como conseqüências: 

- Oxidação da tubulação e componentes pneumáticos. 

- Destruição da película lubrificante existente entre as duas superfícies que estão em contato, 

acarretando desgaste prematuro e reduzindo a vida útil das peças, válvulas, cilindros, etc. 

- Comprometimento da produção de peças. 

- Arrasto de partículas sólidas que prejudicarão o funcionamento dos componentes 

pneumáticos. 



  

- Aumento do índice de manutenção. 

- Impossibilidade de aplicação em equipamentos de pulverização. 

- Surgimento de golpes de aríete nas superfícies adjacentes, etc. 

Portanto, é da maior importância que grande parte da água, bem como dos resíduos de óleo, 

seja removida do ar para evitar danos aos dispositivos e máquinas pneumáticas. 

 

3.2 – Drenagem de Umidade 

 

  Com os cuidados vistos anteriormente para eliminação do condensado, permanece 

uma umidade residual, a qual deve ser removida ou até mesmo eliminada, em caso de 

condensação da mesma. Para que a drenagem eventual seja feita, devem ser instalados drenos 

(purgadores), que podem ser manuais ou automáticos, com preferência para o último tipo 

(Gresh, 2007). 

 Ainda segundo Gresh (2007), os pontos de drenagem indicados na Figura 28, devem 

se situar em todos os locais baixos da tubulação, fim de linha, onde houver elevação de linha, 

etc. Nestes pontos, para auxiliar a eficiência da drenagem, podem ser construídos bolsões, que 

retêm o condensado e o encaminham para o purgador. Estes bolsões, construídos, não devem 

possuir diâmetros menores que o da tubulação. O ideal é que sejam do mesmo tamanho. 

 Como mencionado, restará no ar comprimido uma pequena quantidade de vapor de 

água em suspensão e os pontos de drenagem comuns não conseguirão provocar sua 

eliminação. Com este intuito, podem ser instalados separadores de condensado, cujo princípio 

de funcionamento é simples: obrigar o fluxo de ar comprimido a fazer mudanças de direção; o 

ar muda facilmente, porém as gotículas de umidade chocam-se contra os defletores e neles 

aderem, formando gotas maiores, que escorrem para o dreno. A Figura 29 apresenta um 

modelo de dreno (Gresh, 2007). 



  

 

Figura 28: Drenagem de umidade.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

 

 

Figura 29: Drenos purgadores.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 



  

3.3 – Efeitos do Ar Comprimido Contaminado 

 

 A contaminação do ar comprimido em um sistema pneumático provoca várias 

conseqüências indesejadas. Existem diversos tipos de contaminantes (Figura 30), que podem 

provocar os efeitos acima mencionados em um sistema de tubulações, tais como: 

• Obstrução de orifícios (Figura 31); 

• Desgaste de vedações; 

• Erosão nos componentes pneumáticos; 

• Redução de eficiência de produtividade da máquina; 

• Custos elevados com paradas de máquinas. 

  

 

Figura 30: Tipos de contaminantes.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

 

Figura 31: Tubulação com contaminante.   

Fonte: (Training Park, 2000) 



  

Capitulo 4 

 

Filtros e Secadores de Ar 

 
 
 Nesse capítulo é apresentada a importância dos secadores de ar e dos sistemas de 

filtragem em um sistema de distribuição de ar. As principais técnicas de secagem, bem como 

os principais filtros disponíveis no mercado são discutidas. 

 

4.1 – Secadores de Ar 

 

 A presença de umidade no ar comprimido é sempre prejudicial para as instalações 

pneumáticas, pois causa sérios danos. É necessário eliminar ou reduzir ao máximo esta 

umidade. O ideal seria eliminá-la do ar comprimido de modo absoluto, o que é praticamente 

impossível. Ar seco industrial não é aquele totalmente isento de água; é o ar que, após um 

processo de desidratação, flui com um conteúdo de umidade residual de tal ordem que possa 

ser utilizado sem qualquer inconveniente. Com as devidas preparações, consegue-se a 

distribuição do ar com valor de umidade baixa e tolerável nas aplicações encontradas (Gresh, 

2007). 

 Ainda segundo Gresh (2007), a aquisição de um secador de ar comprimido pode 

figurar no orçamento de uma empresa como um alto investimento. Em alguns casos, 

verificou-se que um secador chegava a custar 25% do valor total da instalação de ar. Mas 

cálculos efetuados mostram que os prejuízos causados pelo ar úmido, como substituição de 

componentes pneumáticos, filtros, válvulas, cilindros danificados, impossibilidade de aplicar 

o ar em determinadas operações como pintura, pulverizações e, ainda, os refugos causados na 

produção de produtos, também podem ser de monta significativa. Conclui-se que o emprego 



  

do secador torna-se lucrativo, sendo pago em pouco tempo de operação, considerando-se 

principalmente a redução de peças refugadas. 

Os meios utilizados para secagem do ar são múltiplos. Referir-se-á aos três mais 

importantes, tanto pelos resultados finais obtidos quanto por sua maior difusão no mercado 

industrial (Gresh, 2007). 

 

4.1.1 - Secagem por Refrigeração  

 

 O método de refrigeração consiste em submeter o ar a uma temperatura 

suficientemente baixa, a fim de que a quantidade de água existente seja retirada em grande 

parte e não prejudique de modo algum o funcionamento dos equipamentos. Como 

mencionado anteriormente, a capacidade do ar de reter umidade é função da temperatura. 

Além de remover a água, há no compartimento de resfriamento, uma emulsão com o óleo 

lubrificante do compressor, auxiliando na remoção de certa quantidade. 

 O método de secagem por refrigeração é bastante simples, e está esquematizado na 

Figura 32. O ar comprimido entra, inicialmente, em um pré-resfriador (trocador de calor) (A), 

sofrendo uma queda de temperatura causada pela troca de calor com o ar, que deixa o 

resfriador principal (B). No resfriador principal o ar é resfriado ainda mais, pois está em 

contato com um circuito de refrigeração. Durante esta fase, a umidade presente no ar 

comprimido forma pequenas gotas de água corrente devido à condensação e que são 

eliminadas pelo separador (C), onde a água depositada é evacuada através de um dreno (D) 

para a atmosfera (Gresh, 2007). 



  

 

Figura 32: Secagem por refrigeração.   

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

4.1.2 - Secagem por Absorção  

 

 É a fixação de um absorto, geralmente líquido ou gasoso, no interior da massa de um 

absorto sólido, resultante de um conjunto de reações químicas (Figura 33). Em outras 

palavras, é o método que utiliza em um circuito uma substância sólida ou líquida, com 

capacidade de absorver outra substância líquida ou gasosa. Este processo é também chamado 

de processo químico de secagem, pois o ar é conduzido no interior de um volume através de 

uma massa higroscópica, insolúvel ou deliqüescente que absorve a umidade do ar, 

processando-se uma reação química. As substâncias higroscópicas são classificadas como 

insolúveis quando reagem quimicamente com o vapor d'água, sem se liquefazerem. São 

deliqüescentes quando, ao absorver o vapor d'água, reagem e tornam-se líquidas. 

 As principais substâncias utilizadas são: Cloreto de Cálcio, Cloreto de Lítio, Dry-o-

Lite. Com a conseqüente diluição das substâncias, é necessária uma reposição regular, caso 



  

contrário o processo torna-se deficiente. A umidade retirada e a substância diluída são 

depositadas na parte inferior do invólucro, junto a um dreno, de onde são eliminadas para a 

atmosfera (Bloch, 2001). 

 

 

Figura 33: Secagem por absorção.   

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

4.1.3 - Secagem Por Adsorção  

 

 É a fixação das moléculas de um adsorvato na superfície de um adsorvente geralmente 

poroso e granulado, ou seja, é o processo de depositar moléculas de uma substância (ex. água) 

na superfície de outra substância, geralmente sólida (ex.SiO2) (Figura 34). Este método 

também é conhecido por processo físico de secagem, porém seus detalhes são desconhecidos. 

É admitido na teoria que na superfície dos corpos sólidos existem forças desbalanceadas, 

influenciando moléculas líquidas e gasosas através de sua força de atração. Admite-se, 

portanto, que as moléculas (adsorvato) são adsorvidas nas camadas mono ou 



  

multimoleculares dos corpos sólidos, para efetuar um balanceamento. O processo de adsorção 

é regenerativo; a substância adsorvente, após estar saturada de umidade, permite a liberação 

de água quando submetida a um aquecimento regenerativo (Bloch, 2001).  

 

 

Figura 34: Secagem por adsorção.  

Fonte: (Training Park, 2000)  

 

 Para secar o ar nesse modelo o tipo de secador mais comum é os secador do tipo torres 

duplas. As torres são preenchidas com Óxido de Silício SiO2 (Silicagel), Alumina Ativa 

Al2O3, Rede Molecular (Na Al O2 Si O2) ou ainda Sorbead (tipo de sílica gel). Através de uma 

válvula direcional, o ar úmido é orientado para uma torre, onde haverá a secagem do ar. Na 

outra torre ocorrerá a regeneração da substância adsorvente, que poderá ser feita por injeção 



  

de ar quente; na maioria dos casos por resistores e circulação de ar seco. Havendo o 

aquecimento da substância, provoca-se a evaporação da umidade. Por meio de um fluxo de ar 

seco a água em forma de vapor é arrastada para a atmosfera. Terminado um período de 

trabalho preestabelecido, há inversão na função das torres, por controle manual ou automático 

na maioria dos casos; a torre que secava o ar passa a ser regenerada e outra inicia a secagem. 

Ao realizar-se a secagem do ar com as diferentes substâncias, é importante atentar para 

máxima temperatura do ar seco, como também para a temperatura de regeneração da 

substância. Estes são fatores que devem ser levados em conta para um bom desempenho do 

secador. 

 Na saída do ar deve ser prevista a colocação de um filtro para eliminar a poeira das 

substâncias, prejudicial para os componentes pneumáticos. Deve também ser  montado um 

filtro de carvão ativado antes da entrada do secador, para eliminar os resíduos de óleo, que, 

em contato com as substâncias de secagem, causam sua impregnação, reduzindo 

consideravelmente o seu poder de retenção de umidade. Na Figura 35 pode ser observado o 

esquema completo de um sistema de ar comprimido. 

 

 

Figura 35: Esquema completo de um sistema de ar comprimido.   

Fonte: (Training Park, 2000) 



  

4.2 – Unidade de Condicionamento de Ar (Lubrefil) 

 

 Após passar por todo o processo de produção, tratamento e distribuição, o ar 

comprimido deve sofrer um último condicionamento, antes de ser colocado para trabalhar, a 

fim de produzir melhores desempenhos. Neste caso, o beneficiamento do ar comprimido 

consiste no seguinte: filtragem, regulagem da pressão e introdução de certa quantidade de 

óleo para a lubrificação de todas as partes mecânicas dos componentes pneumáticos. A 

utilização desta unidade de serviço é indispensável em qualquer tipo de sistema pneumático, 

do mais simples ao mais complexo. Ao mesmo tempo em que permite aos componentes 

trabalharem em condições favoráveis, prolonga a sua vida útil. Uma duração prolongada e 

funcionamento regular de qualquer componente em um circuito dependem, antes de qualquer 

coisa, do grau de filtragem, da isenção de umidade, da estabilidade da pressão de alimentação 

do equipamento e da lubrificação das partes móveis (Bloch, 2001).  

Isso tudo é alcançado quando se aplicam nas instalações dos dispositivos e máquinas, 

os componentes de tratamento preliminar do ar comprimido após a tomada de ar: filtro, 

válvula reguladora de pressão (regulador) e lubrificador, que reunidos formam a unidade de 

condicionamento ou lubrefil (Figura 36). 

 

 

Figura 36: Lubrefil.  

Fonte: (Training Park, 2000) 



  

4.3 – Filtragem de Ar 

 

 Os sistemas pneumáticos são sistemas abertos: o ar, após ser utilizado, é exaurido para 

a atmosfera, enquanto que a alimentação aspira ar livre constantemente. Este ar, por sua vez, 

está sujeito à contaminação, umidade e às impurezas procedentes da rede de distribuição. A 

maioria destas impurezas é retida, como já observamos nos processos de preparação, mas 

partículas pequenas ficam suspensas e são arrastadas pelo fluxo de ar comprimido, agindo 

como abrasivos nas partes móveis dos elementos pneumáticos quando solicitada a sua 

utilização. 

 A filtragem do ar (Figura 37) consiste na aplicação de dispositivos capazes de reter as 

impurezas suspensas no fluxo de ar, e suprimir ainda mais a umidade.  

É, portanto, necessário eliminar estes dois problemas ao mesmo tempo. O equipamento 

normalmente utilizado para este fim é o filtro de ar (Figura 38), que atua de duas formas 

distintas: pela ação da força centrífuga e pela passagem do ar através de um elemento 

filtrante, de nylon sinterizado ou malha de nylon. 

 

 

Figura 37: Funcionamento do filtro de ar. 

Fonte: (Training Park, 2000) 



  

 

Figura 38: Seção de um filtro de ar comprimido.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

4.3.1 - Drenos dos Filtros 

 

 Drenos são dispositivos fixados na parte inferior dos copos, que servem para eliminar 

o condensado e as impurezas, retidos pela ação de filtragem. Podem ser manuais, semi-

automáticos ou automáticos. Dreno manual: em presença do condensado permanece inativo, 

retendo-o no interior do copo. Para eliminar o condensado retido é necessária a interferência 

humana, que comanda manualmente a abertura de um obturador, criando uma passagem pela 

qual a água e as impurezas são escoadas por força da pressão do ar atuante no interior do 

copo. Extraídas as impurezas, o ar escapa e o obturador deve ser recolocado em sua posição 

inicial. 

 Dreno semi-automático: Quando a pressão é desligada a válvula abre-se 

automaticamente (Figura 39). Na maior parte das aplicações o copo não se encherá durante o 

ciclo diário. O dreno pode ser aberto manualmente se necessário. Sem pressão a mola mantém 

o dreno aberto e a água pode fluir livremente. Com pressão a mola é comprimida e  mantém o 



  

dreno fechado. Durante a operação o copo vai recolhendo a água. Quando a pressão se encerra 

a água flui (Júnior, 2007). 

 

     

Figura 39: Dreno semi – automático.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

 Dreno automático: utilizado para eliminar o condensado retido no interior do copo do 

filtro, sem necessidade de interferência humana. O volume de água condensada, à medida que 

é removido pelo filtro, acumula-se na zona neutra do interior do copo, até provocar a elevação 

de uma bóia (Figura 40). Quando a bóia é deslocada, permite a passagem de ar comprimido 

através de um pequeno orifício. O ar que flui pressuriza uma câmara onde existe uma 

membrana; a pressão exercida na superfície da membrana cria uma força que provoca o 

deslocamento de um elemento obturador, que bloqueava o furo de comunicação com o 

ambiente. 

Sendo liberada esta comunicação, a água condensada no interior do copo é expulsa 

pela pressão do ar comprimido. Com a saída da água, a bóia volta para sua posição inicial, 

vedando o orifício que havia liberado, impedindo a continuidade de pressurização da câmara 

onde está a membrana. O ar que forçou o deslocamento da membrana por meio de um 

elemento poroso flui para a atmosfera, permitindo que uma mola recoloque o obturador na 



  

sede, impedindo a fuga do ar, reiniciando o acúmulo de condensado. Ideal para utilização em 

locais de difícil acesso, onde o condensado reúne-se com facilidade, etc. 

 

 

Figura 40: Dreno automático.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

4.4 – Filtros de Coalescência 

 

 Filtros convencionais de filtragem nominal de cinco micra não conseguem remover 

partículas contaminantes submicrônicas para atender a aplicações especiais. O limite mínimo 

de remoção desses filtros de uso convencional é geralmente maior do que dois µm. Oitenta 

por cento de contaminantes em suspensão são inferiores a dois µm em tamanho. Contudo, os 

filtros coalescentes são especialmente projetados para remover partículas submicrônicas 

sólidas, de óleo e água do ar comprimido. Os filtros coalescentes de porosidade padrão grau 

seis são capazes de remover acima de 99,9% de todas as partículas em suspensão na faixa de 

0,3 a 0,6 µm. Além disso, esses filtros apresentam uma eficiência de 99,98% na remoção de 

partículas suspensas e na eliminação de partículas sólidas maiores que 0,3 µm. Desta forma, 



  

um nível de contaminação de vinte ppm de óleo é reduzido para uma concentração de 0,004 

ppm, nível aceitável para praticamente todas as aplicações pneumáticas (Training Park, 2000). 

 

4.4.1 - Eficiência do Filtro 

 

 A eficiência do filtro é medida pelo percentual de contaminantes de um tamanho de 

partículas específico capturado pelo filtro. A eficiência do filtro é importante, pois afeta não 

somente o desempenho de retenção de contaminante, mas também a vida útil do filtro (maior 

eficiência requer maior capacidade de retenção de contaminantes). Os valores nominais de 

eficiência de remoção de contaminantes variam de 90% a mais de 99,99%, oferecendo uma 

gama de capacidades apropriadas para as diversas necessidades, já que os meios filtrantes 

mais eficientes apresentam menor vida útil, em alguns casos torna-se mais conveniente 

sacrificar um pouco da eficiência em favor da economia. Em aplicações onde a alta eficiência 

e a vida útil longa são fundamentais, usa-se um pré-filtro para remover a maior quantidade de 

partículas sólidas, antes que essas atinjam o filtro coalescente. Este procedimento pode 

aumentar em até seis vezes a vida útil do filtro coalescente (Figura 41) (Training Park, 2000). 

 

 

Figura 41: Construção do elemento.  

Fonte: (Training Park, 2000) 



  

Capitulo 5 

 

Rede de Distribuição, Acessórios e Particularidades do Sistema 

 

 Nesse capítulo são apresentados os modelos de rede de distribuição de ar comprimido, 

seu layout e formato. Aspectos relevantes relacionados ao reservatório de ar, as válvulas de 

alívio, a pressão de trabalho, as tomadas de ar e aos problemas com vazamentos são 

mencionados. 

 

5.1 – Rede de Distribuição 

 

 Aplicar, para cada máquina ou dispositivo automatizado, um compressor próprio, é 

possível somente em casos esporádicos e isolados. Onde existem vários pontos de aplicação, o 

processo mais conveniente e racional é efetuar a distribuição do ar comprimido situando as 

tomadas nas proximidades dos utilizadores. A rede de distribuição de ar comprimido 

compreende todas as tubulações que saem do reservatório, passando pelo secador e que, 

unidas, levam o ar comprimido até os pontos individuais de utilização. A rede possui duas 

funções básicas: 

1. comunicar a fonte produtora com os equipamentos consumidores. 

2. funcionar como um reservatório para atender às exigências locais. 

 Um sistema de distribuição perfeitamente executado deve apresentar os seguintes 

requisitos: 

• queda de pressão minimizada entre o compressor e as partes de consumo, a fim de 

manter a pressão dentro de limites toleráveis em conformidade com as exigências das 

aplicações. 



  

• não apresentar vazamentos de ar; do contrário haveria perda de potência. 

• ter boa capacidade de realizar separação e retirada de condensado. 

 Ao serem efetuados o projeto e a instalação de uma planta qualquer de distribuição, é 

necessário levar em consideração certos preceitos. O não-cumprimento de certas normas é 

contraproducente e aumenta sensivelmente a necessidade de manutenção (Bloch, 2001). 

 

5.1.1 - Layout  

 

 Visando melhor desempenho na distribuição do ar, a definição do layout é importante. 

Este deve ser construído em desenho isométrico ou escala, permitindo a obtenção do 

comprimento das tubulações nos diversos trechos. O layout apresenta a rede principal de 

distribuição, suas ramificações, todos os pontos de consumo, incluindo futuras aplicações; 

qual a pressão destes pontos, e a posição de válvulas de fechamento, moduladoras, conexões, 

curvaturas, separadores de condensado, etc. Através do layout (Figura 42), pode-se então 

definir o menor percurso da tubulação, acarretando menores perdas de carga e proporcionando 

economia. 

 

Figura 42: Layout do sistema de ar comprimido.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 



  

5.1.2 - Formato 

 

 Em relação ao tipo de linha a ser executado, anel fechado (circuito fechado), (Figura 

43), ou circuito aberto (Figura 44), devem-se analisar as condições favoráveis e desfavoráveis 

de cada uma. Geralmente a rede de distribuição é em circuito fechado, em torno da área onde 

há necessidade do ar comprimido. Deste anel partem as ramificações para os diferentes pontos 

de consumo. O anel fechado auxilia na manutenção de uma pressão constante, além de 

proporcionar uma distribuição mais uniforme do ar comprimido para os consumos 

intermitentes. Dificulta, porém a separação da umidade, porque o fluxo não possui uma 

direção; dependendo do local de consumo, circula em duas direções. Assim, existem casos em 

que o circuito aberto deve ser feito, por ex.: área onde o transporte de materiais e peças é 

aéreo, pontos isolados, pontos distantes, etc; neste caso, são estendidas linhas principais para 

o ponto.  

 

Figura 43: Formato das redes de distribuição de circuito fechado.  

Fonte: (Training Park, 2000) 



  

 

Figura 44: Formato das redes de distribuição de circuito aberto.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

5.1.3 - Válvulas de Fechamento nas Linhas de Distribuição 

 

 São de grande importância na rede de distribuição para permitir a divisão desta em 

seções, especialmente em casos de grandes redes, fazendo com que as seções tornem-se 

isoladas para inspeção, modificações e manutenção (Figura 45). Assim, evitamos que outras 

seções sejam simultaneamente atingidas, não havendo paralisação do trabalho e da produção. 

As válvulas mais aplicadas até 2" são do tipo de esfera, diafragma. Acima de 2" são utilizadas 

as válvulas tipo gaveta. 

 

 

Figura 45: Válvula de fechamento na linha de distribuição.  

Fonte: (Training Park, 2000) 



  

5.2 – Reservatório de Ar Comprimido 

 

 Um sistema de ar comprimido é dotado, geralmente, de um ou mais reservatórios, 

Figura 46. Em geral, o reservatório possui as seguintes funções: 

- armazenar o ar comprimido. 

- resfriar o ar auxiliando a eliminação do condensado. 

- compensar as flutuações de pressão em todo o sistema de distribuição. 

- estabilizar o fluxo de ar. 

- controlar as marchas dos compressores, etc. 

  

 

Figura 46: Reservatório de ar.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 

 

 



  

5.2.1 - Localização 

 

 Os reservatórios devem ser instalados de modo que todos os drenos, conexões e 

aberturas de inspeção sejam facilmente acessíveis. Em nenhuma condição, o reservatório deve 

ser enterrado ou instalado em local de difícil acesso; deve ser instalado, de preferência, fora 

da casa dos compressores, na sombra, para facilitar a condensação da umidade e do óleo 

contidos no ar comprimido; deve possuir um dreno no ponto mais baixo para fazer a remoção 

deste condensado acumulado em cada 8 horas de trabalho; o dreno, preferencialmente, deverá 

ser automático. Os reservatórios são dotados ainda de manômetro, válvulas de segurança, e 

são submetidos a uma prova de pressão hidrostática, antes da utilização (Figura 47) (Bloch, 

2001). 

 

Figura 47: Reservatório de ar.   

Fonte: (Training Park, 2000) 

 



  

5.3 – Válvula de Alívio 

 

Limita a pressão de um reservatório, compressor, linha de pressão, etc., evitando a sua 

elevação além de um ponto ideal admissível (Figura 48). Uma pressão predeterminada é 

ajustada através de uma mola calibrada, que é comprimida por um parafuso, transmitindo sua 

força sobre um êmbolo e mantendo-o contra uma sede. 

 

Figura 48: Válvula de alívio.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

Ocorrendo um aumento de pressão no sistema, o êmbolo é deslocado de sua sede, 

comprimindo a mola e permitindo contato da parte pressurizada com a atmosfera através de 

uma série de orifícios por onde é expulsa a pressão excedente. Alcançando o valor de 

regulagem, a mola recoloca automaticamente o êmbolo na posição inicial, vedando os 

orifícios de escape (Figura 49). 

 

              

Figura 49: Válvula de alívio.  

Fonte: (Júnior, J. H. Sistema Hidropneumáticos, 2007) 



  

5.4 – Pressão de Trabalho 

 

 Normalmente, um sistema de produção de ar comprimido atende a demanda de ar para 

vários equipamentos pneumáticos. Em todos estes equipamentos deveria estar atuando a 

mesma pressão, mas isso nem sempre é possível, pois um grande número de equipamentos 

operando simultaneamente num determinado intervalo de tempo faz com que a pressão caia 

devido ao pico de consumo ocorrido. Estes inconvenientes são evitados usando-se a válvula 

reguladora de pressão, ou simplesmente o regulador de pressão, que tem por função: 

• compensar automaticamente o volume de ar requerido pelos equipamentos pneumáticos. 

• manter constante a pressão de trabalho (pressão secundária), independente das flutuações da 

pressão na entrada (pressão primária) quando acima do valor regulado. A pressão primária 

deve ser sempre superior à pressão secundária, independente dos picos. 

• funcionar como válvula de segurança. 

 

5.4.1 - Regulador de Pressão 

 

Os reguladores foram projetados para proporcionar uma resposta rápida e uma 

regulagem de pressão acurada para o maior número de aplicações industriais. O uso do 

diafragma especialmente projetado resulta em um aumento significativo da vida útil do 

regulador, proporcionando baixos custos de manutenção. Suas principais características são: 

• resposta rápida e regulagem precisa, devido a uma aspiração secundária e a válvula de 

assento incorporada. 

• grande capacidade de reversão de fluxo. 

• diafragma projetado para proporcionar um aumento da vida útil do produto. 

• dois orifícios destinados a manômetro, que podem ser usados como orifícios de saída. 



  

• fácil manutenção. 

 Aparecem em duas versões: com e sem escape, conforme Figuras 50 e 51 abaixo. 

 

 

Figura 50: Regulador de pressão com escape.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

 

 

Figura 51: Regulador de pressão sem escape.  

Fonte: (Training Park, 2000) 



  

5.5 – Tomadas de Ar 

 

 Devem ser sempre feitas pela parte superior da tubulação principal, para evitar os 

problemas de condensado já expostos (Figura 52). Recomenda-se ainda que não se realize a 

utilização direta do ar no ponto terminal do tubo de tomada. No terminal, deve-se colocar uma 

pequena válvula de drenagem e a utilização deve ser feita um pouco mais acima, aonde o ar, 

antes de ir para a máquina, passa através da unidade de condicionamento (Training Park, 

2000). 

 

 

Figura 52: Tomada de ar.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

5.6 – Vazamentos 

 

 As quantidades de ar perdidas através de pequenos furos, acoplamentos com folgas, 

vedações defeituosas, etc., quando somadas, alcançam elevados valores. A importância 

econômica desta contínua perda de ar torna-se mais evidente quando comparada com o 



  

consumo de um equipamento e a potência necessária para realizar a compressão. Desta forma, 

um vazamento na rede representa um consumo consideravelmente maior de energia, que pode 

ser verificado através da Figura 53. É impossível eliminar por completo todos os vazamentos, 

porém estes devem ser reduzidos ao máximo com uma manutenção preventiva do sistema, de 

3 a 5 vezes por ano, sendo verificados, por exemplo: substituição de juntas de vedação 

defeituosa, engates, mangueiras, tubos, válvulas, aperto das conexões, restauração das 

vedações nas uniões roscadas, eliminação dos ramais de distribuição fora de uso e outras que 

podem aparecer, dependendo da rede construída (Training Park, 2000). 

 

 

Figura 53: Vazamento e perda de potência em furos.  

Fonte: (Training Park, 2000) 

 

 

 

 



  

Capitulo 6 

 

Dados do Sistema Avaliado 

 
 
 Nesse capítulo são apresentados os dados do sistema avaliado. Dados comparativos de 

uma unidade do mesmo grupo considerada referencial em consumo de energia para produção 

de ar comprimido são demonstrados. Condições adversas para se obter uma boa eficiência 

energética no sistema de distribuição de ar encontradas na unidade avaliada são enumeradas. 

 
 
6.1 – Dados da Unidade Avaliada 

 
 

A fábrica trabalha com cinco compressores dispostos em dois ambientes distintos, 

interligados entre si, denominados aqui de sala de compressores nº 1 e sala de compressores 

nº 2. Na sala de compressores nº 1 (Figura 54) estão dispostos os seguintes compressores: 

 

 

Figura 54: Sala de compressores nº 1. 

Fonte: (Unidade avaliada, 2010) 

 



  

• Compressor tipo parafuso modelo GA 110 FF   

Ano de fabricação – 2007 

Pressão máxima de trabalho 7,15 bar 

Potência – 150 kW 

Vazão – 21,15 m3/min 

Fabricante – Atlas Copco 

• Compressor tipo parafuso modelo GA 75 FF   

Ano de fabricação – 2005 

Pressão máxima de trabalho 7,2 bar 

Potência – 100 kW 

Vazão – 14,4 m3/min 

Fabricante – Atlas Copco 

• Compressor tipo parafuso modelo GA 707 FF   

Ano de fabricação – 2000 

Pressão máxima de trabalho 7,3 bar 

Potência – 110 kW 

Vazão – 20 m3/min 

Fabricante – Atlas Copco 

 

Na sala de compressores nº 2 (Figura 55), estão dispostos os seguintes compressores: 

 



  

 

Figura 55: Sala de compressores nº 2. 

Fonte: (Unidade avaliada, 2010) 

 

• Compressor tipo parafuso modelo GA 55 FF   

Ano de fabricação – 2003 

Pressão máxima de trabalho 7,5 bar 

Potência – 75 kW 

Vazão – 10,2 m3/min 

Fabricante – Atlas Copco 

• Compressor tipo parafuso modelo GA 55 W   

Ano de fabricação – 1999 

Pressão máxima de trabalho 7,5 bar 

Potência – 75 kW 

Vazão – 10,2 m3/min 

Fabricante – Atlas Copco 

Potência Total Instalada – 510 kW 

Vazão Total do Sistema – 75,95 m3/min 



  

 Considerando os valores apresentados da unidade avaliada, fazendo as operações 

matemáticas apropriadas e, com o custo do kWh da Figura 62, chega-se a um valor de R$0, 

0168/m3 de ar. 

 

6.2 – Dados da Unidade de Barsinghausen (Referencial em energia no grupo) 

 

 Para meio comparativo deste estudo, iremos considerar a fábrica do grupo com o 

melhor desempenho energético na produção de ar comprimido por peça produzida. Esta 

unidade se localiza na Alemanha na cidade de Barsinghausen. A unidade trabalha também 

com cinco compressores localizados em um único ambiente, o qual denominaremos aqui de 

sala de compressores Barsinghausen (Figura 56). Na Alemanha utiliza-se a mesma 

metodologia para medir o consumo dos compressores já criticado na justificativa do trabalho.   

 

 

Figura 56: Sala de compressores Barsinghausen. 

Fonte: (Unidade de Referência, 2010) 

 



  

 Na sala de compressores Barsinghausen, estão dispostos os seguintes compressores: 

• Compressor tipo parafuso modelo DBS 200   

Ano de fabricação – 1991 

Pressão de trabalho 7,5 bar 

Potência – 110 kW 

Vazão – 20 m3/min 

Fabricante – Kaeser 

• Compressor tipo parafuso modelo DBS 200   

Ano de fabricação – 1991 

Pressão máxima de trabalho 7,5 bar 

Potência – 110 kW 

Vazão – 20 m3/min 

Fabricante – Kaeser 

• Compressor tipo parafuso modelo FSB 360   

Ano de fabricação – 1986 

Pressão máxima de trabalho 8,5 bar 

Potência – 200 kW 

Vazão – 34 m3/min 

Fabricante – Kaeser 

• Compressor tipo parafuso modelo DSD 241   

Ano de fabricação – 2000 

Pressão máxima de trabalho 7,5 bar 

Potência – 132 kW 

Vazão – 24 m3/min 

Fabricante – Kaeser 



  

• Compressor tipo parafuso modelo DS 201   

Ano de fabricação – 1998 

Pressão máxima de trabalho 7,5 bar 

Potência – 110 kW 

Vazão – 20 m3/min 

Fabricante – Kaeser 

Potência Total Instalada – 662 kW 

Vazão Total do Sistema – 118 m3/min 

 

 Considerando os valores apresentados da unidade de referência, fazendo as operações 

matemáticas apropriadas e, com o custo do kWh da Figura 62, chega-se a um valor de R$0, 

014/m3 de ar. Considerando o mesmo valor calculado no item 6.1 percebe-se que o custo da 

unidade avaliada é de cerca de 20 % maior do que o custo da unidade de referência.  

 

6.3 – Condições Adversas Identificadas na Unidade Avaliada 

 

 Após estudos da bibliografia levantada, observou-se na unidade avaliada no Brasil, 

algumas condições adversas, que influenciam diretamente no rendimento do sistema de 

compressores. Citam-se abaixo essas condições: 

• A unidade não apresenta projeto do sistema de compressores (disposição dos 

compressores, tubulações, válvulas de purga, válvulas de segurança etc.).  

• As salas dos compressores não possuem sistema de exaustão para conduzir o ar quente 

gerado no processo para a parte externa do recinto. 

• Grande perda de ar no sistema através de vazamentos existentes nas tubulações, 

conexões, válvulas e maquinário. 



  

• Tanque pulmão subdimensionado ou não existente. 

• A derivação secundária que alimenta todos os equipamentos está ligada de modo a 

propiciar o envio de condensado ao longo da tubulação para os equipamentos. 

• As válvulas de purga de linha funcionam de forma manual, porém, não há uma 

periodicidade estabelecida para acionamento das mesmas (drenagem da água). 

• O sistema não dispõe de uma central lógica que controle o funcionamento dos 

compressores de modo a otimizar o funcionamento dos mesmos. 

 Quando se estudou o sistema da unidade de Barsinghausen, foi possível verificar um 

sistema de controle moderno, apesar dos compressores serem mais antigos do que os alocados 

na unidade do Brasil. Na Figura 57 é possível visualizar o organograma do sistema de 

compressores na unidade de Barsinghausen.  

 

Figura 57: Organograma do sistema de compressores em Barsinghausen. 

Fonte: (Unidade de Referência, 2010) 



  

 Todos os compressores possuem um sistema de exaustão, que conduz o ar quente 

gerado durante o processo para a área externa da sala dos compressores (Figura 58). 

 

Figura 58: Sistema de exaustão dos compressores em Barsinghausen. 

Fonte: (Unidade de Referência, 2010) 

 

O sistema dispõe de válvulas de purga automáticas, uma para cada compressor (Figura 59). 

 

Figura 59: Válvulas de purga dos compressores em Barsinghausen. 

Fonte: (Unidade de Referência, 2010) 



  

 O sistema dispõe de três tanques pulmão de oito mil litros cada, interligados entre si 

(Figura 60). Na unidade do Brasil através do presente estudo será avaliada a capacidade do 

tanque pulmão instalado, considerando as características do sistema encontrado em 

Barsinghausen. 

 

 

Figura 60: Tanques pulmão do sistema de compressores em Barsinghausen. 

Fonte: (Unidade de Referência, 2010) 

 

 Todo o sistema é controlado através de uma central lógica, que otimiza o 

funcionamento dos compressores. Esta central controla o ligamento e o desligamento dos 

compressores, em função da demanda de pressão necessária na linha (Figura 61). 



  

 

Figura 61: Central lógica de gerenciamento dos compressores em Barsinghausen. 

Fonte: (Unidade Barsinghausen, 2010) 

 

 Barsinghausen dispõe de um trabalho oferecido pela Kaeser, fabricante dos 

compressores, chamado de “Air Scan”. Este trabalho visa identificar todos os vazamentos de 

ar existentes no sistema de compressores. Periodicidade de realização: Quatro vezes ao 

ano.Diante dos dados coletados, foi proposto à gerência da planta, estudar a viabilidade 

técnica de implantação de melhorias no sistema de compressores da unidade avaliada. A 

autorização para o estudo do sistema foi concedida e começou-se desta forma a estudar 

detalhadamente o processo. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capitulo 7  

 

Metodologias Avaliadas 

 

 Nesse capítulo são detalhados os diversos procedimentos que compõem a metodologia 

aplicada ao estudo, visando aperfeiçoar o uso de energia da instalação. Alguns procedimentos 

já estão sendo implementados na indústria, em função do estudo realizado. Outros 

procedimentos estão no nível de avaliação para futuras implementações. 

  

7.1 – Procedimento de Dimensionamento do Reservatório de Ar 

 

 A finalidade básica de um reservatório de ar é armazenar um volume de ar 

comprimido para uso quando necessário. Um compressor opera em um sistema de partida e 

parada, geralmente controlado por um interruptor de pressão tendo um diferencial fixo. Para 

aplicações automotivas, o compressor normalmente é parado em uma pressão de 12 bar. O 

compressor é reiniciado quando o uso do ar comprimido faz com que a pressão caia para 

cerca de 10 bar (diferencial de 2 bar). Instrumentos pneumáticos são normalmente projetados 

para funcionamento a 6,5 bar, assim a energia está sendo gasta para comprimir o ar além do 

necessário.  

 Há dois pontos de vista diferentes sobre a localização de um reservatório de ar 

primário em um sistema de ar comprimido. Se o reservatório está localizado logo após a 

descarga do compressor e o compressor é de pistão, o reservatório age como um amortecedor 

para as pulsações de pressão. Se o reservatório está localizado antes do secador de ar 

comprimido, o mesmo irá fornecer resfriamento radiante adicional, e seqüestrar parte do 

condensado e do óleo beneficiando o secador. No entanto, o reservatório estará cheio de ar 



  

saturado, e se houver uma súbita demanda que excede a capacidade nominal do compressor e 

o secador de correspondência, o secador pode ser sobrecarregado, resultando em um maior 

ponto de orvalho (Manual de Ar Comprimido e Gases, 2004). 

 

O tamanho de um reservatório de ar pode ser calculado da seguinte forma: 

 

 VR = (T x C x PA)/ P1 – P2          (7.1) 
               
 

Lembrando que: 

VR = Volume do reservatório (m3) 

T = Tempo (minutos) para a queda de pressão ocorrer 

C = Vazão de ar demandada, (m3/min)  

Pa = Pressão atmosférica, bar 

P1 = Pressão inicial do reservatório, bar 

P2 = Pressão final do reservatório, bar 

 

 A equação assume que a temperatura do reservatório é constante na temperatura 

padrão da atmosfera e que Pa é a pressão atmosférica padrão. Também se admite que nenhum 

ar é fornecido ao reservatório durante o intervalo de tempo. Se o ar está sendo fornecido 

continuamente ao reservatório numa razão de S metro cúbico de ar livre por minuto, então o C 

da equação pode ser substituído por C menos S (Manual de Ar Comprimido e Gases, 2004). 

 

 VR = (T x C-S x PA)/ P1 – P2         (7.2) 
               
 
 A fórmula inicial também pode ser usada com um reservatório de tamanho conhecido, 

para determinar o tempo de restabelecer a pressão de ar. Neste caso, C é substituído por S, 



  

que é a capacidade de vazão do compressor. No passado, principalmente com compressores 

alternativos, a regra prática para o dimensionamento de um reservatório de ar primário, era 

0,0038 a 0,011 m3 cada m3/s (Manual de Ar Comprimido e Gases, 2004). 

  

7.2 - Procedimento de Análise de Vazamentos de Ar no Sistema 

 

 Os vazamentos podem ser uma fonte significativa de energia desperdiçada em um 

sistema de ar comprimido industrial, às vezes perdendo 20 a 30% da produção de um 

compressor. Uma planta típica que não foi bem conservada, provavelmente tem uma taxa de 

perda equivalente a 20% da produção total de ar comprimido. Por outro lado, programas pró-

ativos de detecção de vazamentos e reparação podem reduzir os vazamentos a menos de 10% 

da produção do compressor. Além de ser uma fonte de desperdício de energia, vazamentos 

podem também contribuir para as perdas operacionais. Vazamentos causam uma queda na 

pressão do sistema, que podem fazer ferramentas pneumáticas funcionar com menos 

eficiência, afetando adversamente a produção (U.S. Department of Energy, 2003).  

 Ainda segundo U.S. Department of Energy (2003), forçando o equipamento em longo 

prazo, vazamentos encurtam a vida útil do sistema de quase todos os equipamentos (incluindo 

o compressor propriamente dito). O aumento do tempo de trabalho também pode levar a mais 

requisitos de manutenção e aumento não programado do tempo de inatividade. Finalmente, os 

vazamentos podem levar a adição desnecessária da capacidade do compressor.  

Embora os vazamentos possam vir de qualquer parte do sistema, as áreas problemáticas mais 

comuns são: 

• Acoplamentos, mangueiras, tubos e acessórios 

• Reguladores de pressão 

• Válvulas, filtros 



  

• Juntas, conexões e vedações do sistema 

A Figura 62 apresenta uma estimativa de custo anual em função de vazamentos no sistema de 

ar comprimido. 

 

Diâmetro do 
Furo (mm)

Perda l/s a 
7,0 bar

Potência 
Consumida (kw)

Consumo 
Anual (kwh)

Custo Anual do 
Desperdício (R$)

0,8 0,2 0,1 876,6 131,5
1,0 1,0 0,3 2629,8 394,5
1,5 3,1 1,0 8766,0 1314,9
3,0 11,0 3,5 30681,0 4602,2
5,0 26,7 8,3 72757,8 10913,7
6,0 45,8 15,0 131490,0 19723,5

10,0 105,0 37,0 324342,0 48651,3
R$ 0,15

24
Custo do KWh Contratado

Horas Uso/Dia  

Figura 62: Estimativa de custo anual em função de vazamentos.  

Fonte: (Manual de Ar Comprimido e Gases, 2004). 

 

7.2.1 - Estimativa da Quantidade de Vazamento 

 

 Para os compressores de partida e parada ou de carga e descarga, não há uma maneira 

fácil de estimar a quantidade de vazamento no sistema. Este método envolve a partida do 

compressor quando não há exigências sobre o sistema (quando todos os equipamentos 

pneumáticos estão desligados).  

O vazamento total (porcentagem) pode ser calculado como segue: 

 

 Vazamento (%) = [(TC x 100) / (TD + TC)]      (7.3) 

Lembrando que: 

TC = tempo de carga (em segundos) 



  

TD = Tempo de descarga (segundos) 

 

 O vazamento será expresso em termos da porcentagem da capacidade perdida do 

compressor. A porcentagem de perda de vazamento deve ser inferior a 10% em um bom 

sistema de manutenção. Sistemas de manutenção inadequada podem ter perdas tão elevadas 

quanto 20 a 30% da capacidade do ar e energia. Os vazamentos podem ser estimados em 

sistemas com outras estratégias de controle, se houver um medidor de pressão a jusante do 

reservatório. Este método requer uma estimativa do volume total do sistema, incluindo 

reservatórios de ar na jusante, tubulações de distribuição de ar e ramais. O sistema é iniciado e 

levado a pressão normal de operação (P3). As medições devem em seguida, levar em conta o 

tempo (T) que leva para que o sistema caia para a menor pressão (P4), que deve ser um ponto 

equivalente a cerca da metade da pressão de operação. 

Neste caso, o vazamento pode ser calculado como segue: 

 

 Vazamento (m3/s) = VT x (P3 - P4) / (T x Pa) x 1,25      (7.4) 

 

Lembrando que: 

VT = (tanque secundário, tubulações e ramais) é em m3 

P3 = Pressão normal de operação (bar) 

P4 = Menor pressão de operação (bar) 

Pa = Pressão atmosférica, bar 

t = tempo em segundos 

 

 O multiplicador de 1,25 corrige o vazamento para a pressão normal do sistema, 

permitindo a redução do vazamento com a queda de pressão do sistema. Vazamento de mais 



  

de 10% indica que o sistema pode provavelmente ser melhorado. Estes testes devem ser 

realizados de forma regular, tendo como base um programa de detecção de vazamento e 

reparo (U.S. Department of Energy, 2003).  

 Para se estimar o nível de vazamento de ar no sistema da unidade avaliada, realizou-se 

a seguinte experiência: para se obter o tempo de descarga (TD), com os dois reservatórios de 

ar existentes cheios, e com todas as máquinas desligadas e seus respectivos registros de ar 

fechados, abriu-se o registro dos reservatórios de ar e se observou quanto tempo foi gasto para 

os mesmos se esvaziarem. O tempo obtido foi de 3,9 minutos. Para se obter o tempo de carga 

(TC), com os dois reservatórios vazios, todos os compressores foram ligados, e o tempo 

obtido para encher as tubulações e os dois reservatórios foi de 0,93 minutos.  

 

7.3 - Procedimento de Cálculo de Potência Consumida dos Compressores 

 

 Saber qual a potência consumida das unidades compressoras dispostas em uma 

indústria é de suma importância, para saber o impacto no consumo de energia que as mesmas 

podem causar. A potência útil em um sistema trifásico por ser calculada por: 

 

 Pu (kW) =  √3  x V x I x Cos. Ф                       (7.5) 

 

Lembrando que: 

V = Voltagem (volts) 

I = Corrente (amper) 

 

A potência reativa em um sistema trifásico por ser calculada por: 

 



  

 Pr (kW) =  √3  x V x I x Sen. Ф                  (7.6) 

 

Lembrando que: 

V = Voltagem (volts) 

I = Corrente (amper) 

 

 A somatória das duas potências referidas nas Equações 7.5 e 7.6 refletem a potência 

nominal (Pn) do equipamento. Se o objetivo é saber a quantidade de energia consumida pelo 

compressor, podemos utilizar a seguinte fórmula: 

 

 Ec (kWh) = Pn x H            (7.7) 

 

Lembrando que: 

Ec = Energia consumida (kWh) 

Pn = Potência nominal do equipamento (kW) 

H = Número de horas trabalhadas pelo compressor  

 

 Para saber o custo que o compressor representa em função do seu consumo de 

eletricidade, utiliza-se o valor da equação 7.7, multiplicado pelo valor do kWh médio, 

conforme apresentado na equação 7.8. 

 

 Cc (R$) = Pn x CkWh         (7.8) 

 

Lembrando que: 

Cc = Custo da energia consumida pelo compressor (R$) 



  

Pn = Potência nominal do equipamento (kw) 

CkW = Custo médio do kW (R$/kW) 

 

 É muito importante saber quanto representa cada compressor na conta mensal de 

energia elétrica. Para tal, basta tomar o valor da equação 7.8 dividido pelo valor da conta de 

energia elétrica. Deve-se descontar da conta de energia elétrica o valor da demanda 

contratada, dessa forma estará se analisando somente o fator energia. Esse equacionamento 

pode ser observado na equação 7.9. 

 

 Rc (%)  = (Cc/ Cel)  x 100                  (7.9) 
                  
 

Lembrando que: 

Rc = Representação do compressor na conta de energia elétrica (%) 

Cc = Custo da energia consumida pelo Compressor (R$) 

Cel = Conta de energia elétrica (R$) 

 

7.4 - Procedimento de Escolha da Central Lógica para Gerenciamento dos 

Compressores 

 

 Um sistema de gerenciamento de compressores tem como base um hardware 

extremamente sofisticado e um software com algorítimos específicos para o gerenciamento e 

controle de compressores. Este software calcula constantemente a zona ótima de operação das 

máquinas de acordo com a demanda da rede. Esse controle é implementado através do uso de 

uma central lógica. Existe no mercado uma grande variedade de equipamentos disponíveis 



  

para esta finalidade, sendo importante na hora da aquisição observar os quesitos abaixo, 

selecionando o equipamento que melhor satisfaz as necessidades da unidade industrial. 

• Alternativas de gerenciamento oferecidas pela central lógica (gerenciamento de 

partida e parada dos compressores de forma individual ou coletiva, gerenciamento 

remoto, indicação do tempo correto para se realizar manutenção da central e dos 

compressores, envio de sinal via telefone celular em caso de problemas nos 

compressores, monitoramento constante da zona ótima de operação dos compressores, 

sinal de vazão excessiva sendo requerido na rede, sinal de excesso de condensado na 

rede etc) 

• Custo de implantação 

• Custo de manutenção 

• Pós venda 

• Garantia de otimização energética do processo após implantação do sistema 

 

7.5 - Procedimento de Substituição de Compressor Comum por Compressor VSD 

 

 Os compressores VSD (Variable Speed Drive) trazem os benefícios de economia de 

energia para fábricas com menores demandas de ar, ou que possuam compressores 

trabalhando com carga parcial. Os mesmos podem ser fornecidos na faixa de 18 a 900 kW. 

Um compressor VSD de 18 kW tem um limite de fluxo de 19,0 a 53,9  l / s (40-114 cfm),  e 

um modelo de 30 kW tem uma gama de 19,0 a 75,1 l / s (40-159 cfm). Compressores com 

utilização menor de ar (carga parcial) podem se beneficiar da redução dos custos energéticos, 

com o mesmo controle de pressão e confiabilidade. Além de trazer economia de energia de 

até 35%, os compressores VSD oferecem um importante benefício no local de trabalho, o 

nível de ruído abaixo 71 dB(A). Este recurso permite a instalação do compressor no ponto de 



  

uso, sem causar desconforto aos operadores e elimina a necessidade de uma sala de 

compressor separado.  

 Compressores com velocidade variável fazem com que o consumo de energia do 

compressor fique proporcional à rotação de funcionamento do mesmo, o que não acontece 

com os compressores usuais. Desta forma, as unidades industriais têm o custo somente do 

compressor para comprimir a quantidade de ar necessária para a demanda de produção 

(www.atlascopco.com.br).  

 A economia de energia com a instalação de um compressor VSD para uma máquina 

compressora trabalhando com 50% de sua carga, pode ser feita da seguinte forma: 

Cálculo de consumo para um compressor normal. 

 

 CUC = PC x HC x D                         (7.10) 

 CUA= PA x HA x D                   (7.11) 

 CT = CUA + CUC                    (7.12) 

 

Segundo (www.atlascopco.com.br) usa-se: 

PA = 40% de PC (Kw)  

 

Cálculo de consumo para um compressor VSD. 

 

 CUC = PC x HC x D                              (7.13) 

 CUA= PA x HA x D                   (7.14) 

 CT = CUA + CUC                    (7.15) 

 

Segundo (www.atlascopco.com.br) usa-se: 



  

PA = 5% de PC (kW)  

 

Lembrando que: 

PC = Potência com compressor em carga (kW) 

PA = Potência com compressor em alívio (kW) 

HC = Regime de trabalho anual de horas em carga (horas) 

HA = Regime de trabalho anual de horas em alívio (horas) 

D = Custo médio da energia (R$/kW) 

CUC = Custo em carga (R$) 

CUA= Custo em alívio (R$) 

CT = Custo total (R$) 

 

7.5.1 - Exemplo numérico 

Considere-se um compressor que tenha um motor com 55 kW, regime de trabalho de 8.200 

horas por ano, trabalhando com 50% da sua carga. Admitindo um valor médio de kWh = R$ 

0,25. 

 

Cálculo de consumo para um compressor normal aplicando as equações 7.10,7. 11 e 7.12: 

 

CUC = 55 kW x 4.100 horas x R$ 0,25 = R$ 56.375,00 por ano 

CUA= 22 kW x 4.100 horas x R$ 0,25 = R$ 22.550,00 por ano 

CT = R$ 56.375,00 + R$ 22.550,00 = R$ 78.925,00 por ano 

PA = 40% de 55 kW = 22 kW  

 

Cálculo de consumo para um compressor VSD aplicando as equações 7.13,7. 14 e 7.15: 



  

CUC = 55 kW x 4.100 horas x R$ 0,25 = R$ 56.375,00 por ano 

CUA= 2,75 kW x 4.100 horas x R$ 0,25 = R$ 2.818,75 por ano 

CT = R$ 56.375,00 +  R$ 2.818,75 = R$ 59.193,75 por ano 

 

PA = 5% de 55 kW = 2,75 kw 

 

Economia Anual = R$ 78.925,00 - R$ 59.193,75 = R$ 19.731,25 por ano/unidade 

compressora 

 

 Como haverá a necessidade de se realizar um investimento para adquirir o compressor 

VSD, uma análise de VPL e de VAUE se faz necessária para se verificar a viabilidade 

econômica da substituição do equipamento. Com a equação 7.16 pode-se calcular o valor 

presente líquido. 

 

 VPL = (-) Investimento + FRC x Receita                                (7.16) 

  

Com a equação 7.17 pode-se calcular o valor anual uniforme equivalente. 

 

 VAUE = VPL (taxa, valor1, valor2; ...)/ FRC                               (7.17) 

 

Lembrando que: 

VAUE = Valor anual uniforme equivalente 

VPL = Valor presente líquido 

FRC = Fator de recuperação de capital 



  

O fator de recuperação de capital pode ser calculado através da equação 7.18. 

 

 FRC = [(1 + i)n – 1]/ i (1+i)n                                  (7.18) 

             

Lembrando que: 

FRC = Fator de recuperação de capital 

i = Taxa de juros 

n = Estimativa de vida útil do equipamento 

 

7.6 - Procedimento de Migração do Contrato de Energia Elétrica do Mercado 

Cativo para Mercado Livre 

 

 A conta de energia elétrica em indústrias de autopeças pode representar de 5 a 10% 

sobre o percentual de vendas, o que representa uma enorme despesa mensal. Alternativas vêm 

sendo encontradas no mercado tendo em vista a redução deste custo, destacando-se dentre 

elas a compra de energia no chamado mercado livre. Concessionárias locais de fornecimento 

de energia elétrica (mercado cativo) fornecem tanto a energia  propriamente dita, como todo o 

aparato necessário para que essa energia seja transportadora da geração (hidrelétrica, 

termelétrica etc.) até a unidade consumidora, o que se chama de sistema de distribuição. 

Portanto, na conta de energia de uma unidade industrial existem duas cobranças, uma relativa 

à energia fornecida, e outra relativa ao que se chama de demanda contratada. A demanda 

contratada é o valor pago a concessionária para manter o sistema de distribuição. 

 Quando se compra energia no chamado mercado livre, significa que essa energia não 

precisa ser necessariamente fornecida pela concessionária que dispõe da demanda contratada. 

Algumas empresas compram a energia elétrica direto da geração, normalmente hidrelétricas, e 



  

a repassam diretamente ao consumidor final, isso é o que se denomina mercado livre. Porém, 

para que essa energia chegue à unidade industrial, o sistema de distribuição da concessionária 

local precisa ser utilizado, portanto, pode-se comprar a energia no mercado livre, mas o 

pagamento da demanda contratada à concessionária local prevalece normalmente. Para se 

verificar se esta opção é interessante do ponto de vista econômico, deve-se sempre comparar 

os valores pagos pelo contrato atual (mercado cativo) e aquele que será pago caso haja a 

migração para o mercado livre. É necessário se estimar o consumo de energia por um período 

de quatro anos, período mínimo de contrato para fornecimento de energia pelo mercado livre. 

Esta estimativa de consumo deve ser feita levando em consideração o histórico de consumo 

da unidade, sendo relevante considerar possíveis ampliações e aumento do parque de 

máquinas.  Uma consulta às empresas que trabalham  no mercado livre deve ser feita para 

que se possa vislumbrar o valor do megawatt hora que será cobrado durante o período do 

contrato. Deve-se indagar se existe a cobrança de taxas tais como seguro fiança, representação 

etc. Dito isso e com base na equação 7.19, estima-se o valor anual que será gasto pela unidade 

com energia elétrica. 

 

 VAGE = (CE x CMW) + (CRM x 12) + CSF                                (7.19) 

 

Lembrando que: 

VAGE = Valor anual gasto com energia elétrica (R$) 

CE = Consumo de energia elétrica (MWh) 

CMW = Custo do megawatt hora (R$/MWh) 

CRM = Custo da representação mensal (R$) 

CSF = Custo do seguro fiança (R$) 

 



  

 É possível calcular o ganho com o contrato da compra de energia no mercado livre 

através da fórmula 7.20, levando-se em consideração que o tempo mínimo de contrato será de 

quatro anos. 

 

 GC = (CEmc – CEml)                              (7.20) 

 

Lembrando que: 

GC = Ganho com contrato (R$) 

CEmc = Custo da energia no mercado cativo (R$) 

CEml = Custo da energia no mercado livre (R$) 

 

7.7 - Procedimento de Análise de Demanda de Energia Elétrica Contratada 

 

 Como já comentado no item anterior, a demanda contratada representa uma grande 

parcela do valor mensal pago à concessionária de energia elétrica. Estudos devem ser 

desenvolvidos de modo a se conhecer a real demanda contratada necessária para o 

desenvolvimento da atividade industrial. Caso se conheça a potência instalada da unidade 

(potência instalada de todos os equipamentos), é possível facilmente determinar a demanda 

contratada necessária, utilizando-se um coeficiente de segurança de 20%. Ou seja, adiciona-se 

a potência instalada da unidade 20%. Na falta de conhecimento da potência instalada, pode-se 

observar os valores mensais de demanda contratada listados na parte de consumo da conta de 

energia elétrica. Se os valores mensais utilizados forem inferiores a 80% da demanda 

contratada em um período igual ou superior a 3 meses, pode-se solicitar junto a 

concessionária a redução da demanda contratada, o que pode representar uma redução de até 



  

15% do total da conta de energia elétrica. Esta regra se aplica tanto para o fornecimento de 

energia elétrica em horário de ponta (HP), como em horário fora de ponta (HFP).  

 Para se fazer a análise econômica deste processo, após saber a demanda atual de 

energia contratada em HP e HFP e os valores do kWh em HP e HFP pode-se usar a equação 

7.21.  

 

 CMD (R$) = DMC x CkW                        (7.21) 

 

 Pode-se simular a demanda mensal contratada observando as reduções de custo 

possíveis com as reduções de demanda. A equação 7.22 pode auxiliar na realização deste 

cálculo.   

 

 RM (R$) = CMDAC - CMDS                        (7.22) 

 

 A concessionária local permite a ultrapassagem da demanda contratada em 10% 

durante três vezes ao ano. Portanto, é importante nesse caso, simular o valor de multa a ser 

paga em caso de ultrapassagem da demanda em um número de vezes maior que três durante o 

ano. A equação 7.23 serve de orientação na confecção deste cálculo. 

 

 CM (R$)= CkW x 3 x QD                  (7.23) 

 

 Havendo a ocorrência de multa a Equação 7.22 passa a ser escrita conforme a Equação 

7.24 abaixo. 

 

 RM (R$) = CMDAC – (CMDS + CM)                       (7.24) 



  

Lembrando que: 

CMD = Custo mensal da demanda contratada (R$) 

DMC = Demanda mensal contratada (kW) 

CkW = Custo médio do kW (R$/kW) 

RM = Redução mensal (R$) 

QD = Quantidade de demanda ultrapassada (kW) 

CMDAC = Custo mensal da demanda atual contratada (R$) 

CMDS = Custo mensal da demanda simulada (R$) 

CM = Custo da multa (R$) 

 

7.8 - Procedimento de Análise das Malhas de Distribuição de Ar 

 

 Outro fator que pode influenciar o aumento no consumo energético para a geração do 

ar comprimido é a rede de ar com dimensionamento incorreto. Este por sua vez, influência 

significativamente no aumento do custo para a geração, uma vez que, impossibilita o melhor 

funcionamento dos compressores diminuindo a vida útil das peças consumíveis bem como 

aumentando a faixa de pressão para suprir a necessidade de maior vazão. O dimensionamento 

correto da rede proporciona vários benefícios interessantes para a produtividade e 

lucratividade do processo. Pode-se destacar: 

• Uma rede de ar formatada em anel proporciona uma equalização da pressão de trabalho, 

não desperdiçando o ar inutilizável em determinado momento. 

• Uma rede bem dimensionada trabalha como pulmão, mantendo a pressão estável, fazendo 

com que o equipamento (compressor) trabalhe menos na produção de ar. 



  

• Com a pressão estabilizada, a produtividade é maior, pois não há oscilações nos pontos de 

consumo, o que, por sua vez, não gera retrabalho na produção por queda de pressão e/ou 

falha na distribuição do ar comprimido. 

• Trabalhando com uma rede bem dimensionada, a vida útil das peças consumíveis de um 

compressor tem maior durabilidade, isto porque a máquina trabalha em uma condição 

normal, sem haver a necessidade de aumento na pressão no ato da geração para vencer 

obstáculos até o consumo final. 

 A unidade avaliada não dispõe de um projeto para rede de distribuição de ar. Na 

medida em que foram ocorrendo às ampliações da unidade, as redes de ar também foram 

sendo ampliadas sem nenhum planejamento e/ou projeto. Para se ter uma noção, e para ponto 

de partida do estudo das malhas de distribuição, confeccionou-se um projeto detalhando as 

malhas de  distribuição de ar existentes, o qual pode ser visto no Anexo A deste trabalho. Para 

se ter uma noção da falta de planejamento, a rede principal que está disposta em anel, começa 

com diâmetro de 3”,em determinado trecho da unidade esta mesma tubulação é reduzida para 

o diâmetro de 2” e, na última ampliação a tubulação já está com diâmetro de 1 ½”. 

 Propondo uma adequação da rede de distribuição de ar, recomenda-se a substituição da 

tubulação existente de ferro fundido, por uma tubulação de alumínio, a qual apresenta as 

vantagens abaixo mencionadas.  

- Intercambiável e compatível com instalações convencionais existentes 

- Compatível com óleo de todos compressores 

- Desenvolvido e testado para a mínima queda de pressão 

- Instalação anti-corrosiva 

- Instalação anti-vazamento 

- Reutilizável 

- Resistente a incêndios 



  

- Resistente a radiação UV direta e indireta 

- Garantia de 10 anos contra vazamentos 

Exemplos desta tubulação de alumínio proposta podem ser observados nas Figuras 63,64 e 65. 

 

 

Figura 63: Tubulação de alumínio. 

Fonte: (Proposta comercial Atlas Copco n° LF 8080, 2010) 

 

 

Figura 64: Tubulação de alumínio com engate rápido. 

Fonte: (Proposta comercial Atlas Copco n° LF 8080, 2010) 

 



  

 

Figura 65: Comparação entre tubulação de alumínio e tubulação de ferro fundido. 

Fonte: (Proposta comercial Atlas Copco n° LF 8080, 2010) 

 

 Juntamente com a substituição da tubulação, recomenda-se um novo dimensionamento 

da rede principal, visando diminuir a perda de carga existente. Se a perda de carga aumenta, o 

consumo energético também aumenta, pois é necessário regular o compressor para trabalhar 

em uma pressão maior para suprir a deficiência da rede. O ganho com o dimensionamento da 

rede proposta por ser descrito através da equação 7.25. 

 

 CET (R$) = FF x PI x CkWh x HR                       (7.25) 

 

Lembrando que: 

CET = Custo de energia com tubulação (R$) 

FF = Fator de Fricção (perda de carga) 

PI = Potência instalada de placa dos compressores (kW) 

CkWh = Custo médio do kWh (R$/kWh) 

HR = Regime de trabalho anual de horas 

 



  

7.9 - Procedimento de Implementação de Sistema de Exaustão para Ambiente 

Externo 

 

 A potência consumida por um compressor é proporcional ao volume específico, que é 

proporcional a temperatura absoluta do gás em uma determinada pressão. O trabalho do 

compressor é diretamente proporcional à temperatura de entrada do ar. Assim, quanto mais 

baixa for a temperatura de entrada do ar, menor será o trabalho de compressão. Dessa forma, 

o fator de redução de potência, que é a fração da potência do compressor reduzida devido à 

tomada de ar do meio exterior, pode ser expresso pela equação 7.26, (Çengel,2007).  

 

 FRP =Wci – Wce = T interior – T exterior =1– T exterior                        (7.26) 

                          Wci       T interior          T interior 

 

Lembrando que: 

FRP = Fator de redução de potência 

T interior = Temperatura do ar ambiente dentro da instalação (K)  

T exterior = Temperatura do ar ambiente fora da instalação (K)  

Wci = Trabalho do compressor com sucção do ar no interior da instalação 

Wce = Trabalho do compressor com sucção do ar exterior da instalação 

 

 Assim, reduzindo-se a temperatura absoluta na sucção em 5%, pode-se reduzir a 

potência consumida pelo compressor em 5%. Como regra geral, para uma determinada 

quantidade de ar comprimido, o consumo de potência do compressor diminui (ou, para uma 

potência fixa, a quantidade de ar comprimido aumenta) em 1% a cada 3 °C reduzidos na 

temperatura do ar que entra no compressor. O ar que entra no compressor é normalmente 



  

retirado de dentro do prédio ou abrigo. A elevação da temperatura no abrigo também se deve 

à dissipação de calor do compressor e de seu motor. Assim, é aconselhável a instalação de um 

duto de admissão e/ou exaustão para que o ar seja fornecido a uma temperatura mais fria ao 

compressor. Isso reduzirá o consumo de energia do compressor, uma vez que é preciso menos 

energia para comprimir certa quantidade de ar frio do que a mesma quantidade de ar quente 

(Çengel,2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capitulo 8 

 

Resultados e Discussões 

 
 Nesse capítulo são apresentados os resultados obtidos através da aplicação dos 

procedimentos citados no capítulo 7. Sendo assim, todos os procedimentos de cálculo deste 

capítulo, acompanham o procedimento teórico estabelecido no capítulo 7 em perfeita 

correspondência. Após os cálculos, uma breve discussão é apresentada para cada item. 

 
 
8.1 – Dimensionamento do Reservatório de ar 

 

 Para o cálculo do reservatório de ar proposto para a unidade avaliada, adotou-se o 

tempo (T) para a queda de pressão utilizado pela unidade de referência Barsinghausen (0,2 

minutos), demais dados são da unidade avaliada. Aplicando a equação 7.1 tem-se que: 

 

VR = T x C x PA           
            P1 – P2 
 

VR = ? 

T = 0,2 minutos 

C = 75,95 m3/min  

Pa = 1,014 bar 

P1 = 6,5 bar 

P2 = 5,5 bar 

 

VR = 0,2 x 75,95 x 1,014 =  15,4 m3
       

        6,5 – 5,5 



  

 Os dois “headers” de distribuição de ar instalados na unidade avaliada juntos têm 

volume de 0,4 m3. Esses “headers” são o que mais se aproxima de um tanque de 

armazenamento de ar nas linhas de distribuição avaliadas. Notoriamente o reservatório de ar 

não existe, fazendo com que os compressores trabalhem em um regime intenso, sem paradas. 

Uma avaliação econômica para implantação do reservatório de ar na unidade está sendo 

conduzida visto que o mesmo apresenta um alto investimento, sendo ainda necessária a 

parada da fábrica por dois dias para instalação do mesmo. No momento esta parada se torna 

inviável em função do alto volume produtivo requerido, estando a fábrica trabalhando vinte 

quatro horas por dia, sete dias por semana.  

 

8.2 – Vazamentos de ar no Sistema 

 

 Com o procedimento 7.2 obteve-se o tempo de 3,9 minutos para descarga e 0,93 

minutos para carga. Aplicando a equação 7.3 tem-se:  

 

Vazamento (%) = [(TC x 100) / (TD + TC)]   

 

Vazamento (%) =  0,93 x 100  = 19,25%       

                     3,9 + 0,93 
       

 De acordo com a U.S. Department of Energy (2003), a porcentagem de perda de 

vazamento deve ser inferior a 10% em um bom sistema de manutenção. Isso demonstra que a 

quantidade de vazamentos no sistema da unidade avaliada está muito acima do recomendável. 

De posse desse resultado, foi solicitado à empresa responsável pela manutenção dos 

compressores a realização de uma auditoria de caça vazamentos (air scan), que por vez, 

constava em contrato de prestação de serviços, mas nunca havia sido realizada. Após esta 



  

auditoria foi gerado um relatório pela empresa contratada para adequação do sistema, o qual 

se encontra no Anexo B deste trabalho. Um plano de ação para adequação do sistema foi 

gerado pela unidade avaliada o qual se encontra no Anexo C deste trabalho.Depois de análise 

e estudo, recomenda-se a realização no mínimo semestral dessa auditoria de caça vazamentos 

com implantação de todas as melhorias sugeridas no presente relatório. 

 

8.3 – Potência consumida dos compressores 

 

 Aplicando as equações matemáticas apresentadas no item 7.3, chegou-se aos 

resultados constantes nas Tabelas 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 apresentadas abaixo, que foram obtidas 

através da implementação de rotinas de cálculos utilizando-se a ferramenta Excel®, uma das 

contribuições do presente estudo. A potência consumida dos compressores encontrada foi da 

ordem de 338 kW, sendo que um dos cinco compressores se encontra desativado em 

manutenção. O monitoramento foi realizado durante um período de sete dias incluindo final 

de semana. Para os cálculos foi considerado o fator de potência (Cos φ) mencionado na placa 

de fabricação dos compressores, os quais seguem: 

 

 Compressor GA 110 FF – Cos φ = 0,85 

Compressor GA 75 FF – Cos φ = 0,85 

Compressor GA 55 FF – Cos φ = 0,88 

Compressor GA 55 W – Cos φ = 0,88 

 

 



  

Tabela 8.1: Cálculo de potência consumida compressor GA 110 FF. 

Dia
Corrente em 

Carga (A)
Corrente em 

Alívio (A)
Voltagem 

(V)
Potência em 
Carga (watts)

Potência em 
Carga (Kw)

Potência em 
Alívio (watts)

Potência em 
Alívio (Kw)

Potência Útil 
Total (Kw)

Potência Reativa em 
Carga (watts)

03/05/2010 192 113 260 73407 73 43203 43 117 12954
04/05/2010 190 110 270 75437 75 43674 44 119 13312
05/05/2010 191 112 265 74429 74 43644 44 118 13135
06/05/2010 189 108 280 77819 78 44468 44 122 13733
07/05/2010 192 113 260 73407 73 43203 43 117 12954
08/05/2010 191 112 265 74429 74 43644 44 118 13135
10/05/2010 190 110 270 75437 75 43674 44 119 13312  

Potência Reativa em 
Carga (kw)

Potência Reativa em 
Alívio (watts)

Potência Reativa em 
Alívio (kw)

Potência Reativa 
Total (kw)

Potência Total 
(kw)

Potência Total 
Média (kw)

13 7624 8 21 137,19
13 7707 8 21 140,13
13 7702 8 21 138,91
14 7847 8 22 143,87
13 7624 8 21 137,19
13 7702 8 21 138,91
13 7707 8 21 140,13

139,48

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

Tabela 8.2: Cálculo de potência consumida compressor GA 75 FF.  

Dia
Corrente em 

Carga (A)
Corrente em 

Alívio (A)
Voltagem 

(V)
Potência em 
Carga (watts)

Potência em 
Carga (Kw)

Potência em 
Alívio (watts)

Potência em 
Carga (Kw)

Potência Útil 
Total (Kw)

Potência Reativa em 
Carga (watts)

03/05/2010 136,1 55,5 260 52035 52 21219 21 73 9183
04/05/2010 135 53 270 53600 54 21043 21 75 9459
05/05/2010 137 54 265 53387 53 21043 21 74 9421
06/05/2010 134 53 280 55173 55 21822 22 77 9736
07/05/2010 136,1 55,5 260 52035 52 21219 21 73 9183
08/05/2010 137 54 265 53387 53 21043 21 74 9421
10/05/2010 135 53 270 53600 54 21043 21 75 9459  

Potência Reativa em 
Carga (watts)

Potência Reativa em 
Alívio (kw)

Potência Reativa em 
Alívio (kw)

Potência Reativa 
Total (kw)

Potência Total 
(kw)

Potência Total 
Média (kw)

9 3745 4 13 86,18
9 3713 4 13 87,81
9 3713 4 13 87,56
10 3851 4 14 90,58
9 3745 4 13 86,18
9 3713 4 13 87,56
9 3713 4 13 87,81

87,67

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

 

 

 

 



  

Tabela 8.3: Cálculo de potência consumida compressor GA 55 FF.  

Dia
Corrente em 

Carga (A)
Corrente em 

Alívio (A)
Voltagem 

(V)
Potência em 
Carga (watts)

Potência em 
Carga (Kw)

Potência em 
Alívio (watts)

Potência em 
Carga (Kw)

Potência Total 
(Kw)

Potência Reativa em 
Carga (watts)

03/05/2010 84 33,5 260 33249 33 13260 13 47 4534
04/05/2010 80 31 270 32884 33 12742 13 46 4484
05/05/2010 82 32 265 33082 33 12910 13 46 4511
06/05/2010 82 29 280 34954 35 12362 12 47 4766
07/05/2010 84 33,5 260 33249 33 13260 13 47 4534
08/05/2010 82 32 265 33082 33 12910 13 46 4511
10/05/2010 80 31 270 32884 33 12742 13 46 4484  

Potência Reativa em 
Carga (kw)

Potência Reativa em 
Alívio (watts)

Potência Reativa em 
Alívio (kw)

Potência Reativa 
Total (kw)

Potência Total 
(kw)

Potência Total 
Média (kw)

5 2260 2 7 53,30
4 2172 2 7 52,28
5 2201 2 7 52,70
5 2107 2 7 54,19
5 2260 2 7 53,30
5 2201 2 7 52,70
4 2172 2 7 52,28

52,97

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

Tabela 8.4: Cálculo de potência consumida compressor GA 55 W.  

Dia
Corrente em 

Carga (A)
Corrente em 

Alívio (A)
Voltagem 

(V)
Potência em 
Carga (watts)

Potência em 
Carga (Kw)

Potência em 
Alívio (watts)

Potência em 
Carga (Kw)

Potência Total 
(Kw)

Potência Reativa em 
Carga (watts)

03/05/2010 94 33,5 260 37207 37 13260 13 50 5074
04/05/2010 92 31 270 37816 38 12742 13 51 5157
05/05/2010 93 32 265 37520 38 12910 13 50 5116
06/05/2010 92 29 280 39217 39 12362 12 52 5348
07/05/2010 94 33,5 260 37207 37 13260 13 50 5074
08/05/2010 93 32 265 37520 38 12910 13 50 5116
10/05/2010 92 31 270 37816 38 12742 13 51 5157  

Potência Reativa em 
Carga (kw)

Potência Reativa em 
Alívio (watts)

Potência Reativa em 
Alívio (kw)

Potência Reativa 
Total (kw)

Potência Total 
(kw)

Potência Total 
Média (kw)

5 2260 2 7 57,80
5 2172 2 7 57,89
5 2201 2 7 57,75
5 2107 2 7 59,03
5 2260 2 7 57,80
5 2201 2 7 57,75
5 2172 2 7 57,89

57,99

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

 De posse da potência instalada calculou-se a energia diária consumida por cada 

compressor, levando-se em conta o número de horas trabalhadas por dia pelos mesmos. Com 

o valor de kWh em HP e HFP extraído da conta de energia elétrica da unidade avaliada foi 



  

possível mensurar o impacto de cada compressor na conta mensal de energia, conforme pode 

ser observado nas tabelas 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8. 

 

Tabela 8.5: Cálculo de energia consumida compressor GA 110 FF.  

Potência Total 
Diária (Kw)

Energia Diária 
Consumida 

(Kwh)

Energia Semana 
Consumida (Kwh)

Energia Mensal 
Consumida (Kwh)

Energia 
Consumida em 

HP

Energia 
Consumida em 

HFP

Custo Médio 
kwh HP (R$)

Custo Médio 
kwh HFP (R$)

137 3293
140 3363
139 3334
144 3453
137 3293
139 3195
140 3363

23293 79861 R$ 0,35 R$ 0,22734726389

 
 
Custo Mensal da Energia 
do Compressor em HP 

(R$)

Custo Mensal da Energia 
do Compressor em HFP 

(R$)

Custo Mensal Total 
da Energia do 

Compressor (R$)

Pagamento Mensal 
Médio Conta de 

Energia (R$)

% do 
Compressor na 

Conta

R$ 102.178,83 17,67%R$ 15.828,39R$ 2.229,78 R$ 18.058,17

 
Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 
Tabela 8.6: Cálculo de energia consumida compressor GA 75 FF.  

Potência Total 
Diária (Kw)

Energia Diária 
Consumida 

(Kwh)

Energia Semana 
Consumida (Kwh)

Energia Mensal 
Consumida (Kwh)

Energia 
Consumida em 

HP

Energia 
Consumida em 

HFP

Custo Médio 
kwh HP (R$)

Custo Médio 
kwh HFP (R$)

86 0
88 0
88 0
91 1812
86 1637
88 1313
88 1054

5816 19942 183461595 R$ 0,35 R$ 0,22

 

Custo Mensal da Energia 
do Compressor em HP 

(R$)

Custo Mensal da Energia 
do Compressor em HFP 

(R$)

Custo Mensal Total 
da Energia do 

Compressor (R$)

Pagamento Mensal 
Médio Conta de 

Energia (R$)

% do 
Compressor na 

Conta

R$ 102.178,83 4,41%R$ 4.509,21R$ 556,79 R$ 3.952,42

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 



  

Tabela 8.7: Cálculo de energia consumida compressor GA 55 FF.  

Potência Total 
Diária (Kw)

Energia Diária 
Consumida 

(Kwh)

Energia Semana 
Consumida (Kwh)

Energia Mensal 
Consumida (Kwh)

Energia 
Consumida em 

HP

Energia 
Consumida em 

HFP

Custo Médio 
kwh HP (R$)

Custo Médio 
kwh HFP (R$)

54 1306
53 1282
54 1292
55 1329
54 1306
54 1292
53 1282

286712493 R$ 0,359089 31164 R$ 0,22

 

Custo Mensal da Energia 
do Compressor em HP 

(R$)

Custo Mensal da Energia 
do Compressor em HFP 

(R$)

Custo Mensal Total 
da Energia do 

Compressor (R$)

Pagamento Mensal 
Médio Conta de 

Energia (R$)

% do 
Compressor na 

Conta

6,90%R$ 102.178,83R$ 7.046,70R$ 6.176,59R$ 870,11

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

 
Tabela 8.8: Cálculo de energia consumida compressor GA 55 W.  

Potência Total 
Diária (Kw)

Energia Diária 
Consumida 

(Kwh)

Energia Semana 
Consumida (Kwh)

Energia Mensal 
Consumida (Kwh)

Energia 
Consumida em 

HP

Energia 
Consumida em 

HFP

Custo Médio 
kwh HP (R$)

Custo Médio 
kwh HFP (R$)

59 709
59 355
59 295
60 906
59 1004
59 885
59 1065

R$ 0,355219 17895 164631432 R$ 0,22

 

Custo Mensal da Energia 
do Compressor em HP 

(R$)

Custo Mensal da Energia 
do Compressor em HFP 

(R$)

Custo Mensal Total 
da Energia do 

Compressor (R$)

Pagamento Mensal 
Médio Conta de 

Energia (R$)

% do 
Compressor na 

Conta

3,96%R$ 102.178,83R$ 4.046,38R$ 3.546,74R$ 499,64

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 



  

 De posse desses dados, calculou-se o impacto mensal gerado pelo conjunto dos 

compressores na conta de energia elétrica conforme pode ser observado na Tabela 8.9. 

 

Tabela 8.9: Impacto mensal dos compressores da conta de energia elétrica.  

Energia 
Consumida em 

HP

Energia 
Consumida em 

HFP

Custo Médio 
kwh HP (R$)

Custo Médio 
kwh HFP (R$)

Custo Mensal da Energia 
do Compressor em HP 

(R$)

R$ 0,3513695311909 R$ 0,22 R$ 4.156,31

 

Custo Mensal da Energia 
do Compressor em HFP 

(R$)

Custo Mensal Total 
da Energia do 

Compressor (R$)

Pagamento Mensal 
Médio Conta de 

Energia (R$)

% dos 
Compressores 

na Conta

R$ 102.178,83R$ 33.660,46 32,94%R$ 29.504,14

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

8.4 – Central Lógica para Gerenciamento dos Compressores 

 

 A central lógica de gerenciamento dos compressores ainda não foi implantada, apesar 

do contrato de implantação já ter sido assinado junto ao fornecedor de serviços dos 

compressores. Para a seleção, foram observados os requisitos mínimos de gerenciamento que 

a central lógica deve ter para fornecer os recursos técnicos necessários para se alcançar os 

resultados planejados. Como a empresa responsável pelo contrato de manutenção total dos 

compressores se prontificou a implantar o sistema a custo zero, ficando a mesma responsável 

inclusive por realizar a manutenção da central durante a vigência do seu contrato de 

manutenção, não foi necessário realizar uma análise econômica para implantação do 

equipamento.  



  

 Além da implantação do sistema, o fornecedor de serviços se compromete a realizar 

treinamentos para capacitação de profissionais na operação do equipamento, e disponibilizar 

profissional especializado para acompanhar os primeiros três meses de funcionamento da 

central, afim de garantir a otimização energética proposta. Apesar dos cálculos para redução 

de energia ainda não terem sido realizados, sabe-se que um dos principais ganhos será a 

redução significativa da banda de pressão do sistema, devido à integração entre os 

compressores. Quando os compressores não estão integrados a um controlador, os mesmos 

ficam regulados em cascata, isso faz com que se tenha uma banda de pressão muito grande, e 

conseqüentemente uma alta pressão máxima de rede. 

 A central adquirida dispõe ainda de um temporizador semanal integrado, o qual 

permite programar diferentes pressões da rede, em diferentes períodos do dia ou da semana. 

Dessa forma variações na demanda e pressão mínima requerida, podem ser levadas em 

consideração inclusive em trocas de turno e finais de semana.  

 

8.5 – Compressor VSD 

 

 Conforme pode ser observado na Tabela 8.10 abaixo, o compressor GA 55 W trabalha 

em média 12,6 horas por dia, e os demais compressores trabalham em média 23,5 horas por 

dia.  

Tabela 8.10: Média horária de trabalho diária do compressor GA 55 W.  

Dia
Horas 

Trabalhadas
Horas em 

Carga
Horas em Alívio

Horas 
Trabalhadas/ Dia

Horas em 
Carga/Dia

Horas em 
Alívio/Dia

03/05/2010 51554 45967 5587 12 10 2
04/05/2010 51560 45973 5587 6 6 0
05/05/2010 51565 45978 5587 5 5 0
06/05/2010 51580 45990 5590 15 12 3
07/05/2010 51597 46003 5594 17 13 4
08/05/2010 51612 46015 5597 15 12 3
10/05/2010 51630 46030 5600 18 15 3

12,6Média de Horas Trabalhadas por Dia  

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 



  

 Portanto, o fator de trabalho do compressor GA 55 W é de 52,5%, tendo como fator de 

ociosidade 47,5%. Fica demonstrado claramente que este compressor está com carga ociosa, 

podendo o mesmo ser substituído por um compressor VSD. Para tanto, é necessário a 

realização de uma análise financeira em função da economia de energia, para se avaliar a 

viabilidade da substituição, a qual segue descrita abaixo.  

 O compressor GA 55 W tem um motor de 55 kW, regime de trabalho de 8.200 horas 

por ano, e trabalha com 52,5% da sua carga. Adotado um valor médio de kWh = R$ 0,25 e 

aplicando as equações 7.10, 7.11 e 7.12 para cálculo de consumo de um compressor normal 

tem-se: 

 

CUC = 55 kW x 4.305 horas x R$ 0,25 = R$ 59.193,75 por ano 

CUA= 22 kW x 3.895 horas x R$ 0,25 = R$ 21.422,5 por ano 

CT = R$ 59.193,75 + R$ 21.422,5 = R$ 80.616,25 por ano 

 

PA = 40% de 55 kW = 22 kW  

 

Cálculo de consumo para um compressor VSD aplicando as equações 7.13,7. 14 e 7.15: 

 

CUC = 55 kW x 4.305 horas x R$ 0,25 = R$ 59.193,75 por ano 

CUA= 2,75 kW x 3.895 horas x R$ 0,25 = R$ 2.677,81 por ano 

CT = R$ 59.193,75 + R$ 2.677,81 = R$ 61.871,56 por ano 

 

PA = 5% de 55 kW = 2,75 kW 

 

Economia Contábil Anual = R$ 80.616,25 - R$ 61.871,56 = R$ 18.744,69  



  

Economia Energética Anual = (55 kW x 4305) + (22 kW x 3895) - (55 kW x 4305) + (2,75 

kW x 3895) = 74.978,75 kWh  

  

 Aplicando as equações 7.16 e 7.17 originou-se a Tabela 8.11 que traz a análise de VPL 

para substituição do equipamento. O custo de um compressor VSD de 55 kW é da ordem de 

R$ 105.000,00, porém, o fornecedor dos compressores aceita o compressor comum usado 

existente na unidade avaliada na compra como parte do pagamento pelo valor de R$ 

70.000,00. Estimou-se o custo de O&M em 5% do valor do investimento, taxa de juros de 

12% e vida útil de 20 anos.  

 

Tabela 8.11: Análise de VPL para implantação do compressor VSD.  

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7
Despesa -105000 -5250 -5250 -5250 -5250 -5250 -5250 -5250
Receita 70000 18744,69 18744,69 18744,69 18744,69 18744,69 18744,69 18744,69
Total -35000 13494,69 13494,69 13494,69 13494,69 13494,69 13494,69 13494,69  

8 9 10 11 12 13 14
-5250 -5250 -5250 -5250 -5250 -5250 -5250

18744,69 18744,69 18744,69 18744,69 18744,69 18744,69 18744,69
13494,69 13494,69 13494,69 13494,69 13494,69 13494,69 13494,69  

Ano 15 16 17 18 19 20
Despesa -5250 -5250 -5250 -5250 -5250 -5250
Receita 18744,69 18744,69 18744,69 18744,69 18744,69 18744,69
Total 13494,69 13494,69 13494,69 13494,69 13494,69 13494,69

 

VPL = R$ 65.797,83

FRC = 7,469444

VAUE = R$ 491.473,15

VAUE = Valor anual uniforme equivalente
FRC = Fator de Recuperação de Capital  

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2011) 

 



  

 Verifica-se que com a compra do novo compressor ter-se-á uma economia anual de R$ 

4058,93, o que por si só justifica a substituição do compressor. 

 

8.6 – Migração do Contrato de Energia Elétrica do Mercado Cativo para 

Mercado Livre 

 

 Com aplicação das equações 7.18 e 7.19, criou-se a tabela 8.12, onde estão dispostos 

os custos de energia que serão pagos pela unidade no período de 2012 a 2015.A simulação foi 

feita levando em consideração o custo da energia no mercado cativo (atual fornecedor) e o 

custo da energia em onze empresas que trabalham com mercado livre.   

 

Tabela 8.12: Estudo de migração do contrato de energia do mercado cativo para o mercado livre. 

Ano

2012

Valor do MWh

Rede R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00

LIGHT R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 153,40

AES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162,00

Comerc R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 147,00

COOMEX R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 150,00

Brennand R$ 90.000,00 R$ 1.300,00 R$ 152,00

Compass R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170,00

CPFL R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 150,00

CEMIG (M.Livre) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160,00

Brennand eq. R$ 90.000,00 R$ 0,00 R$ 152,89

Brennand R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154,24

CEMIG Cativo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 163,00

Empresa
Representação 

Mensal
Seguro Fiança

 

 



  

Ano Ano Ano

2013 2014 2015

Valor do MWh Valor do MWh Valor do MWh

R$ 155,00 R$ 155,00 R$ 160,00 50%

R$ 153,40 R$ 153,40 R$ 153,40 50%

R$ 162,00 R$ 162,00 R$ 162,00 50%

R$ 152,00 R$ 155,00 R$ 155,00 50%

R$ 155,00 R$ 155,00 R$ 155,00 50%

R$ 152,00 R$ 152,00 R$ 152,00 50%

R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00 50%

R$ 156,00 R$ 156,00 R$ 156,00 50%

R$ 162,50 R$ 165,00 R$ 167,50 50%

R$ 152,89 R$ 152,89 R$ 152,89 50%

R$ 154,24 R$ 154,24 R$ 154,24 50%

R$ 165,00 R$ 170,00 R$ 172,00 0%

Incentivo

 

 

Consumo Energia Previsto (MWh/ano)

2012 2013 2014 2015

14513 16121 16466 17168
 

 

Rede R$ 2.176.932,90 R$ 2.498.726,48 R$ 2.552.274,95

LIGHT R$ 2.226.276,71 R$ 2.472.933,17 R$ 2.525.928,89

AES R$ 2.351.087,53 R$ 2.611.572,19 R$ 2.667.538,98

Comerc R$ 2.133.394,24 R$ 2.450.364,03 R$ 2.552.274,95

COOMEX R$ 2.212.932,90 R$ 2.534.726,48 R$ 2.588.274,95

Comerc esq R$ 2.311.558,67 R$ 2.465.964,03 R$ 2.518.476,08

Compass R$ 2.467.190,62 R$ 2.740.538,72 R$ 2.799.269,30

CPFL R$ 2.200.932,90 R$ 2.538.847,30 R$ 2.592.741,24

CEMIG (M. Livre) R$ 2.322.061,76 R$ 2.619.632,60 R$ 2.716.937,85

Brennand eq. R$ 2.308.815,14 R$ 2.464.644,91 R$ 2.517.463,00

Brennand R$ 2.238.467,54 R$ 2.486.474,66 R$ 2.539.760,57

CEMIG Cativo R$ 2.365.600,42 R$ 2.659.934,64 R$ 2.799.269,30

Empresa
Valor anual gasto 

com energia - 2012

Valor anual gasto 

com energia - 2013

Valor anual gasto com 

energia - 2014

 



  

R$ 2.746.922,08 R$ 9.974.856,41

R$ 2.633.611,54 R$ 9.858.750,32

R$ 2.781.258,61 R$ 10.411.457,31

R$ 2.661.080,77 R$ 9.797.113,99

R$ 2.697.080,77 R$ 10.033.015,10

R$ 2.625.175,98 R$ 9.921.174,76

R$ 2.918.604,71 R$ 10.925.603,35

R$ 2.702.249,03 R$ 10.034.770,46

R$ 2.875.684,05 R$ 10.534.316,26

R$ 2.624.784,75 R$ 9.915.707,80

R$ 2.648.032,89 R$ 9.912.735,65

R$ 2.952.941,24 R$ 10.777.745,59

Total (4 anos de 

Contrato)

Valor anual gasto com 

energia - 2015

 

Comerc

LIGHT

Brennand

R$ 865.009,94 

R$ 918.995,28 

R$ 980.631,61 Ganho em 4 anos de Contrato

Ganho em 4 anos de Contrato

Ganho em 4 anos de Contrato
 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

 Além do estudo econômico, fatores como critério de reajuste, flexibilidade de 

fornecimento e sazonalidade devem ser levados em consideração. A tabela 8.13 apresenta esta 

análise. 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela 8.13: Estudo de variáveis para migração do contrato de energia do mercado cativo para o mercado livre. 

Comerc LIGHT Brennand

2012 147,00 153,40 154,24
2013 152,00 153,40 154,24
2014 155,00 153,40 154,24
2015 155,00 153,40 154,24

01/07/2010 01/07/2010 01/08/2010

IGPM IGPM IGPM

Pro-rata desde a data 
base ate 31/12/2010 e 

depois anual, data base 
01/Jan

Pro-rata desde a data 
base ate 31/12/2010 e 

depois anual, data base 
01/Jan

Pro-rata desde a data 
base ate 31/12/2010 e 

depois anual, data base 
01/Jan

 +/-10%  +/-10%  +/ 5%

 +/ 5%  +/-10% 0%

Promissoria
(custo zero)

Promissoria
(custo zero)

Promissoria
(custo zero)

Incluso Incluso Incluso

R$ 980.631,61 R$ 918.995,28 R$ 865.009,94

Representacao

Ganho com contrato de 
4 anos

Flexibilidade

Sazonalidade

Data Base

Criterio de reajuste

Indice de reajuste

Garantia

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

 Conclui-se que caso se opte em fazer a migração do mercado cativo para qualquer uma 

das empresas acima elencadas que trabalham no mercado livre, haverá um ganho financeiro 

considerável com um contrato de quatro anos de compra de energia. Porém, dentre as três 

empresas com melhor custo benefício, recomenda-se optar pela empresa Light em função da 

mesma apresentar melhor flexibilidade e sazonalidade. 

 

8.7 – Demanda de energia elétrica 

 

 Para se realizar o cálculo para redução da demanda contratada, um estudo com base 

nos primeiros seis meses de consumo do ano de 2009 da empresa avaliada foi realizado, 

buscando identificar a real demanda necessária para suprir a fábrica. Este período foi 

selecionado em função do mesmo coincidir com o maior volume de produção da unidade. O 



  

consumo médio de demanda neste período em horário de ponta (HP) e horário fora de ponta 

(HFP) pode ser observado na Tabela 8.14. 

 

Tabela 8.14: Média real de demanda contratada.  

Mês
HP 1225
HFP 1253
HP 1169
HFP 1344
HP 1211
HFP 1281
HP 1204
HFP 1288
HP 1190
HFP 1211
HP 1176
HFP 1197
HP 1225
HFP 1246

Média de Consumo (kw) HP 1200
Média de Consumo (kw) HFP 1260

jun/09

jan/09

jul/09

fev/09

mar/09

abr/09

mai/09

Demanda Consumida (kw)

Histórico de Consumo (Demanda Contratada) 

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

 De posse da informação acima, simulou-se a redução de demanda contratada para 

1200 e 1300 kW tanto para horário de ponta como para horário fora de ponta, utilizando-se as 

equações do procedimento 7.7. Os resultados desta simulação podem ser observados na 

Tabela 8.15. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela 8.15: Simulações para redução de demanda contratada.  

Demandas Horários
Demanda 

Contratada 
(kwh)

Ultrapassagem 
de Demanda 
Contratada 

Mensal 
Permitida (10%)

Custo do kwh

Custo Mensal 
Individual (HP 

e HFP) da 
Demanda 

Contratada

HFP 1500 1650 R$ 15,88296761 R$ 23.824,45

HP 1500 1650 R$ 56,75287356 R$ 85.129,31

HFP 1300 1430 R$ 15,88296761 R$ 20.647,86

HP 1300 1430 R$ 56,75287356 R$ 73.778,74

HFP 1200 1320 R$ 15,88296761 R$ 19.059,56

HP 1200 1320 R$ 56,75287356 R$ 68.103,45

Demanda Atual Contratada

Estudo para Redução de 
Demanda 1

Estudo para Redução de 
Demanda 2

 

Quantidade de 
Ultrapassagem 
da Demanda 
Contratada 

(Probabilidade)

Custo Mensal 
Total

Redução 
Mensal

Multa por 
Ultrapassage

m da 
Demanda 

Contratada

Redução Anual 
Com Multa por 
Ultrapassagem 
de Demanda 
Contratada

Redução Anual 
Sem Multa por 
Ultrapassagem 
de Demanda 
Contratada

0

0

0

0

4

4

R$ 174.326,02

NA

R$ 174.326,02

0

R$ 21.790,75 R$ 261.489,03

NA

R$ 174.326,02

R$ 87.163,01

NA NAR$ 108.953,76

R$ 94.426,59

R$ 87.163,01

R$ 14.527,17

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

  De acordo com a concessionária de fornecimento de energia do estado, é 

permitido ao cliente, ultrapassar por até três vezes a demanda contratada em uma margem de 

10%. Como na Tabela 8.14 se observou que em alguns meses o consumo de demanda 

ultrapassou 1200 kW, simulou-se então, o pagamento de 4 multas com a redução de demanda 

contratada para 1200 kW. Os cálculos desta simulação podem ser observados na Tabela 8.16. 

 

 



  

Tabela 8.16: Simulação para pagamento de multa em função de ultrapassagem da demanda contratada. 

Demanda 
Contratada 

(kwh)

Custo por Kwh 
Ultrapassado

Quantidade 
Ultrapassada 
em Kwh/mês

Demanda Contratada HFP 1320 R$ 47,648903 200
HP 1320 R$ 170,258621 200  

Quantidade de 
Meses

Total 
Ultrapassado 
em Kwh/ano

Custo Mensal 
Total

Custo Mensal 
Individual

4 800 R$ 38.119,12
4 800 R$ 136.206,90

R$ 174.326,02
 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

 Avaliou-se que a melhor opção é reduzir a demanda contratada de 1500 para 1300 kW 

em horário de ponta e horário fora de ponta. Esta redução irá proporcionar uma redução anual 

de R$ 174.326,02, sem apresentar riscos de pagamento de multas à concessionária por 

ultrapassar demanda contratada. 

 

8.8 – Análise das Malhas de Distribuição de Ar 

 

 Para se calcular a viabilidade econômica para substituição da tubulação de ferro 

fundido pela tubulação de alumínio, visto que as vantagens desta substituição já foram 

vislumbradas no item 7.8, foi realizado o cálculo levando-se em consideração o sistema 

funcionando em duas situações: tubulação de ferro fundido nova, tubulação de alumínio nova. 

O compressor GA 707 foi desconsiderado do cálculo por o mesmo estar inativo no momento.  

 Na Tabela 8.17 é possível observar os diâmetros e metragem da rede existente, e da 

rede proposta. 

 

 



  

Tabela 8.17: Diâmetro e metragem da rede existente e da rede proposta. 

Diâmetro Metragem em Metros Diâmetro Metragem (metros)
3" polegadas 120 3" polegadas 550
1 1/2" polegadas 800 1 1/2" polegada 370
1" polegada 50 1" polegada 50
1/2" polegada 1000 1/2" polegada 1000
Total 1970 Total 1970

Rede Existente Rede Proposta

 

Fonte: (Planilha Excel® implementada, 2010) 

 

  O ganho com o dimensionamento das redes propostas pode ser descrito através 

da equação 7.25.  

 

Para a tubulação de ferro fundido nova teremos: 

 

CET = 0,36 x 400 x 0,25 x 8200 =  R$ 295.200,000  

 

Para a tubulação de alumínio nova teremos: 

 

CET = 0,20 x 400 x 0,25 x 8200 =  R$ 164.000,000  

 

 Sabendo-se que o custo de energia com a tubulação de ferro fundido existente na 

unidade representa R$ 314.470,00, observa-se que com a substituição da mesma por uma de 

ferro fundido nova, o ganho anual pode representar até R$ 19.270,00. Fazendo a substituição 

da tubulação existente por uma tubulação de alumínio o ganho anual aproximado será de R$ 

150.470,00. O custo aproximado para substituição de toda rede de distribuição de ar de ferro 

fundido da unidade avaliada pela tubulação de alumínio é de R$ 250.000,00. Levando-se em 



  

conta a economia em que essa substituição pode resultar, tem-se, portanto, um retorno pelo de 

investimento realizado em um período de 1,7 anos. 

 

8.9 – Exaustão 

  

 Considerando-se os dados abaixo, e aplicando a equação 7.26, pode-se deduzir que 

com a instalação da exaustão na casa dos compressores, pode-se reduzir o consumo de energia 

dos compressores em 2,3%. 

Temperatura do ar ambiente dentro da casa dos compressores da unidade avaliada antes da 

instalação da exaustão – (40 °C) 

Temperatura do ar ambiente fora da casa dos compressores da unidade avaliada – (33 °C)  

 

FRP = (40-33) /306= 2,3% 

              

 As Figuras 66, 67 e 68 ilustram a instalação da exaustão externa na casa dos 

compressores da unidade avaliada. 

 

                

Figura 66: Casa dos compressores antes da instalação da exaustão. 

Fonte: (Unidade avaliada, 2010) 



  

     

Figura 67: Casa dos compressores depois da instalação da exaustão. 

Fonte: (Unidade avaliada, 2010) 

 

 

 

Figura 68: Sistema de exaustão partindo dos compressores. 

Fonte: (Unidade Barsinghausen, 2010) 

 

 

 

 

 



  

Capitulo 9 

 

Conclusões 

 
 
 Pelo estudo efetuado percebe-se que um sistema industrial de distribuição de ar é 

extremamente complexo. E se não for administrado de forma correta penaliza a instalação da 

forma mais relevante possível, incidindo diretamente nos custos da instalação e de seus 

produtos. O fato de se ter desenvolvido uma série de procedimentos e análises consistidos já 

compõe uma ferramenta de gerenciamento bastante relevante para tais instalações. Nota-se 

que com os estudos realizados, várias das oportunidades de melhorias elencadas ao longo do 

trabalho são viáveis para implantação considerando-se os fatores técnicos e econômicos.  

O sistema de distribuição de ar da indústria de autopeças avaliado pode ter uma 

melhora considerável tanto do ponto de vista energético como financeiro, se as 

recomendações deste trabalho forem seguidas e implantadas. Claramente evidenciou-se o 

subdimensionamento do reservatório de ar, excesso de vazamentos de ar no sistema, a falta da 

central lógica de gerenciamento dos compressores, a obsolescência da tecnologia dos 

compressores instalados, a compra de energia elétrica no mercado cativo, o contrato 

equivocado de demanda de energia elétrica estabelecido, análise da precariedade da rede de 

distribuição de ar atual em relação aos materiais empregados e, aspiração inadequada de ar 

quente na casa de compressores. 

 O presente estudo tem como característica distintiva e como colaboração o fato de ser 

implementado uma metodologia consistida, voltada para ações e procedimentos com o 

objetivo de racionalizar o uso de energia na instalação avaliada. Servindo então ao propósito 

de melhor gerenciamento energético econômico deste tipo de sistema, com características que 

permitem sua exportação para outras unidades industriais. A colaboração mais relevante 



  

consiste no fato de se ter elencado as diversas ações de engenharia cabíveis neste tipo de 

planta de forma sistematizada e, equacionadas na forma de procedimentos com as respectivas 

implementações em Excel® onde foi necessário.  

Nunca é demais lembrar que o estudo identificou um conjunto de ações para gerenciamento 

energético e econômico para redes de distribuição de ar comprimido:  

- Avaliação de dimensionamento de tanques pulmão 

- Avaliação de vazamentos de ar no sistema 

- Avaliação de implantação de central lógica para gerenciamento de compressores 

- Avaliação de obsolescência de tecnologia de compressores 

- Avaliação de compra de energia elétrica no mercado cativo ou mercado livre 

- Revisão de contrato estabelecido de demanda contratada 

- Análise de precariedade da rede de distribuição de ar em relação a novos materiais 

- Aspiração inadequada de ar pelos compressores 

 No âmbito das sugestões futuras, recomenda-se desenvolver procedimentos de 

dimensionamento de redes de distribuição de ar, considerando a questão econômica e de 

perdas, procurando um paralelo entre ambos que resulte num ponto de operação otimizado em 

um ou em ambos os aspectos. Como ponto de partida para este estudo, pode-se utilizar o 

Anexo A deste trabalho, projeto das malhas de distribuição de ar. 
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ANEXO A – Projeto das malhas de distribuição de ar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO B – Relatório de auditoria caça vazamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO C – Plano de ação para eliminação de vazamentos  

  

 


