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RESUMO 

 

Este trabalho baseou-se no manual de ar comprimido, proposto pelo PROCEL (2008) e 

Pacheco (2018), que propõem metodologias para estimativa e cálculo de eficiência 

energética em compressores, através do levantamento de parâmetros medidos em campo, 

durante o funcionamento das máquinas, como temperaturas de admissão e descarga do ar, 

e pressões de entrada e saída das máquinas, intensidades de correntes elétricas, etc.  

Também foi realizado neste trabalho visando resultados mais específicos quanto a perdas 

por vazamentos o método proposto por Freitas (2017), onde é necessários conhecer volume 

do reservatório de ar, tempo decorrente entre carga e alívio dos compressores, assim como 

suas pressões de trabalho.  O método proposto para eficiência energética proposto pelo 

PROCEL (2008) apresenta resultados com valores inferiores quando comparados ao 

proposto por Pacheco (2018), essa diferença é explicada devido a suas equações serem 

mais sensíveis a entrada dos parâmetros.  No tocante a perdas de ar no sistema de ar 

comprimido, o método proposto por Freitas (2017) enquadra o empreendimento em 

desacordo com os valores máximos permitidos para fugas de ar comprimido, de acordo com 

a idade da planta e seu estado de conservação. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Rendimento; Vazamento; Economia.  

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work was based on the manual of compressed air, proposed by PROCEL (2008) and 

Pacheco (2018), which propose methodologies for estimation and calculation of energy 

efficiency in compressors, through the survey of parameters measured in the field during the 

operation of the machines , such as air inlet and outlet temperatures, and machine inlet and 

outlet pressures, electric currents, etc. The method proposed by Freitas (2017), where it is 

necessary to know the volume of the air reservoir, the time between loading and relief of the 

compressors, as well as their working pressures, was also performed in order to obtain more 

specific results regarding leakage losses.  The proposed method for energy efficiency 

proposed by PROCEL (2008) presents results with lower values when compared to that 

proposed by Pacheco (2018), this difference is explained because its equations are more 

sensitive to the input of the parameters.  With regard to air losses in the compressed air 

system, the method proposed by Freitas (2017) fits the project in disagreement with the 

maximum values allowed for compressed air leaks, according to the age of the plant and its 

conservation status. 

 

KEY WORDS:  Yield; Leakage; Economy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Independentemente da forma de energia, o homem a utilizou desde o 

princípio dos tempos para sua sobrevivência e bem-estar. Uma grande diferença na 

utilização de energia entre o homem primitivo e o tecnológico deve-se à quantidade 

utilizada por cada indivíduo (FROZZA, 2013). 

De acordo com Goldemberg e Lucon (2007), há um milhão de anos, o homem 

primitivo utilizava cerca de 2000 quilocalorias (kcal) por dia para sobreviver. Ele 

provia essa energia por meio do alimento. O desenvolvimento na sociedade sempre 

esteve atrelado ao uso de energia. 

De acordo com Lise e Monfort (2005), um forte indicador da variação de 

consumo de energia tem relação com o valor do PIB (Produto Interno Bruto). 

De acordo com Linares e Labandeira (2010), programas de conservação de 

energia permitem postergar o esgotamento de recursos fósseis, sendo uma das 

melhores alternativas para reduzir a emissão de dióxido de carbono.   

A energia transformou-se em fator decisivo no crescimento econômico de um 

país. Sabe-se, como já foi mencionado, que seu consumo está relacionando ao PIB. 

No entanto, para suprir a demanda requerida em vista do crescimento econômico, a 

oferta de energia precisa ser igual ou superior à demanda. Um mau exemplo do que 

ocorre pela falta de planejamento de oferta versus demanda onde se tem um déficit, 

foi o apagão ocorrido em 2001 (FROZZA, 2013). 

O Ministério de Minas e Energia publicou no dia 19 de outubro de 2011, a 

portaria n.º 594, que aprovava o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf - 

Premissas e Diretrizes Básicas). Tal plano teria como objetivos criar ações de 

conservação de energia e diminuir o uso de energias primárias, com consequente 

redução de impacto ambiental (FROZZA, 2013). 

De acordo com Frozza (2013), há projeções para até o ano de 2030 que haja 

uma redução de demanda através de progressos autônomos e induzidos de 5% 

cada.  

Atrelado a isso tudo, no mês de junho de 2011, foi lançada no Brasil a norma 

ABNT NBR ISO-50001- Sistemas de gestão de energia - Requisitos com orientações 

para uso. Tem como objetivo principal fornecer às instituições um meio de 

estabelecerem um sistema para melhorarem seu desempenho energético, incluindo 

eficiência energética; uso e consumo, além de prever uma significativa redução de 
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emissão de gases de efeito estufa.  

A eficiência energética é uma das maneiras mais efetiva de ao mesmo tempo 

reduzir os custos e os impactos ambientais locais e globais. Além disso, a 

conservação diminui a necessidade de subsídios governamentais para a produção 

de energia. Sendo o consumo de energia um dos principais indicadores do 

desenvolvimento econômico e social de qualquer sociedade. Ele reflete tanto o ritmo 

de atividade nos setores industrial, comercial e de serviços, quanto à capacidade da 

população para adquirir bens e serviços tecnologicamente mais avançados, como 

automóveis (que demandam combustíveis), eletrodomésticos e eletroeletrônicos 

(que exigem acesso à rede elétrica e pressionam o consumo de energia elétrica), 

(ANEEL, 2008). 

Em uma unidade industrial de grande escala, uma grande variedade de 

equipamentos são utilizados para diversos processos, entre eles os compressores 

de ar, que são máquinas indispensáveis à maioria desses processos. Compressores 

são equipamentos industriais que comprimem gases com diversos propósitos na 

indústria.  Estas máquinas requerem uma atenção especial em virtude do grande 

consumo de energia necessário para o seu funcionamento. Segundo o Escritório de 

Eficiência e Energia Renováveis do Departamento de Energia dos Estados Unidos 

(COLLINS et al., 1998), em média 10% da energia total gasta pela indústria nos 

Estados Unidos (SENNIAPPAN, 2004) e União Europeia (SAIDUR et al., 2010) 

provém de sistemas de ar comprimido. 

A utilização do ar comprimido começou a ser implantado na indústria para 

automatizar operações, aumentando a produtividade e reduzindo custos. O uso de 

ar comprimido apresenta muitas vantagens em relação a outros sistemas de 

energia. (Pacheco, 2018) 

Entre elas, a sua extrema facilidade de obtenção a partir do ar atmosférico; a 

segurança sobre sobrecargas, que podem ocorrer em acionadores eletromecânicos; 

a robustez dos componentes pneumáticos que não são sensíveis a vibrações; sua 

simplicidade de operação; ótimo funcionamento em ambientes hostis; segurança 

tanto ambiental quanto aos trabalhadores por seus vazamentos não serem 

perigosos à saúde humana e ao meio ambiente; e pela utilização de pressão 

moderada, na maioria dos casos (Pacheco, 2018).  
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2 OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é avaliar um dos sistemas do frigorífico 

´´FRIGOBOIBOM``, situado na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, em especifico 

o sistema de ar comprimido, buscando identificar oportunidades de melhoria e 

redução de consumo de energia. 

 

Para tanto se busca atingir os seguintes objetivos parciais: 

 

• Identificar e caracterizar o sistema já presente na unidade; 

• Realizar uma análise comparativa do consumo energético do sistema de 

ar comprimido da instalação, entre o observado e o esperado (segundo 

dados de literatura e/ou recomendação do fabricante);  

• Identificar possíveis erros e/ou desvios das condições esperadas no 

sistema; e 

• Apresentar propostas para melhorias e redução no consumo de energia 

para o empreendimento. 

• Realizar uma estimativa de cálculo do potencial de economia com a 

inserção de um plano em eficiência energética. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 O BRASIL NO AGRONEGÓCIO MUNDIAL 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o 

Brasil apresentou o maior rebanho comercial do mundo, com mais de 210 milhões 

de cabeças (IBGE, 2016). 

 O Brasil, segundo a USDA (2009) é considerado o maior produtor e 

fornecedor do agronegócio de alimentos para os mercados internacionais, se 

tornando referência tratando-se de produção e exportação de carne bovina, 

vendendo carne ´´in natura`` para 151 países e industrializada para 103 países.         

De acordo com Cavalcanti (2000), os consumidores de carne bovina tornam-

se cada vez mais exigentes, isso acontece tanto no mercado interno quanto no 

mercado externo, porém ainda existe uma falta de conhecimento no que diz respeito 

sobre os processos de abate do animal, que podem afetar a qualidade da carcaça. 

 Vale-se ressaltar que a carcaça é o bovino abatido, sangrado, esfolado, 

eviscerado, desprovido de cabeça, patas, rabada, glândula mamaria, testículos, 

verga, rins, gordura perirrenal e inguinal, “ferida-de-sangria”, medula espinhal, 

diafragma e seus pilares. 

 

3.2 Caracterizando o setor bovino no Brasil 

De acordo com CNPC (2006), o rebanho bovino brasileiro é um dos maiores 

do mundo, em torno de 198,5 milhões de cabeças. 

Também segundo o CNPC, 2006, no Brasil, considerando-se uma população 

de cerca de 185,2 milhões de habitantes, tem-se mais de um bovino por habitante. 

As maiores regiões produtoras estão no Centro-Oeste (34,24%), seguidas 

pelo Sudeste (21,11%), Sul (15,27%), Nordeste (15,24%) e Norte, com 14,15% do 

rebanho nacional (ANUALPEC, 2003 apud SIC, 2006).  

Conforme o SIC (2006), a participação do estado de São Paulo no rebanho 

brasileiro é de cerca de 6 a 7% do total, em torno de 12,5 milhões de cabeças. A 

figura 1 mostra a evolução das exportações de carne bovina, na última década. 

Sob a ótica das exportações, em 2005, o Brasil foi o maior exportador mundial 

de carne bovina (2,39 milhões de toneladas) (ABIEC, 2006) 
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Figura 1: Evolução anual das exportações de carne bovina no setor brasileiro. (Fonte: 
ABIEC, 2006) 

 

Analisando o gráfico da figura 1, pode-se verificar que a partir de 2001, o 

Brasil superou seus índices de exportação da carne bovina ´´in natura`` em 

comparação a carne industrializada 

De acordo com a CETESB (2006), vários são os fatores para o aumento das 

exportações, dentre eles a baixa cotação do real, os baixos custos de produção 

(comparados aos do mercado externo) e a ocorrência da BSE (mal da “vaca louca”) 

em outras regiões do mundo.  

Por outro lado, alguns entraves também aconteceram como as barreiras 

levantadas pela Rússia às exportações de carne brasileira e os recentes e 

frequentes episódios relativos à febre aftosa (CETESB, 2006). 

3.3 Caracterizando o setor suíno no Brasil. 

De acordo com a ABIPECS (2006), o Brasil é o 4º produtor mundial de carne 

suína, ficando atrás somente de China, União Europeia e Estados Unidos, nesta 

ordem, e também é o 4º exportador mundial deste produto, sendo União Europeia, 

Estados Unidos e Canadá os três primeiros, nesta ordem, o abate suíno paulista 

(SP) representa cerca de 7,15% do abate suíno nacional. 

A produção brasileira de carne suína deve crescer em torno de 4,5% em 

2006, atingindo aproximadamente 2,83 milhões de toneladas, cerca de 122 mil 

toneladas a mais do que 2005 (CETESB, 2006). 

Um aumento esperado de cerca de 5,0% na produtividade terá um peso maior 

na expansão da produção. Mesmo assim, o volume produzido ainda ficará abaixo da 
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capacidade instalada, avaliada em 3,0 milhões de toneladas. A produção paulista 

(SP) representa cerca de 7% da produção nacional (ABIPECS, 2006). 

 

 

Figura 2: Evolução anual das exportações de carne suína no setor brasileiro. (Fonte: 

ABIPECS, 2006) 

 

3.4 Classificação do estabelecimento 

 

Segundo a RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

no seu Art. 20, os estabelecimentos de produtos de origem animal são classificados 

da seguinte maneira: 

 

I. Os de carnes e derivados; 

II. Os de leite e derivados; 

III. Os de pescado e derivados; 

IV. Os de ovos e derivados; 

V. Os de mel e cera de abelhas e seus derivados; e 

VI. As casas atacadistas ou exportadoras de produtos de origem animal. 

 

No caso deste trabalho a unidade se enquadra no item I, os de carne e 

derivados. 

De acordo com a RIISPOA no Art. 21, os estabelecimentos de carnes e 

derivados são também classificados em: 
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I. Matadouros-frigoríficos; 

II. Matadouros; 

III. Matadouros de pequenos e médios animais; 

IV. Charqueadas; 

V. Fábricas de conservas; 

VI. Fábricas de produtos suínos; 

VII. Fábricas de produtos gordurosos; 

VIII. Entrepostos de carnes e derivados; 

IX. Fábricas de produtos não comestíveis; 

X. Matadouros de aves e coelhos; e 

XI. Entrepostos-frigoríficos. 

 

No caso da unidade de estudo deste trabalho, a mesma se enquadra na 

classificação I, matadouro-frigorífero, que segundo a definição oficial de matadouros-

frigoríficos é dada pela RIISPOA como mostrado abaixo: 

 

Art. 21 Inciso § 1º – Entende-se por “matadouro-frigorífico” o estabelecimento 

dotado de instalações completas e equipamentos adequados para o abate, 

manipulação, elaboração, preparo e conservação das espécies de açougue sob 

variadas formas, com aproveitamento completo, racional e perfeito, de subprodutos 

não comestíveis; possuirá instalações de frio industrial. 

 

Uma visão geral do processo pode ser vista na Figura 3, e os processos 

auxiliares envolvidos Figura 4 
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Figura 3: Fluxograma genérico de um processo industrial de carne (Fonte: CETESB, 2006). 
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3.5 Processos auxiliares e de utilidades em frigoríferos 

 

 

Figura 4: Operações auxiliares e de utilidades (Fonte: CETESB, 2006). 
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3.6 Rendimento de produtos e subprodutos do abate de um bovino  

A Tabela 1 apresenta alguns valores médios dos produtos e subprodutos que se 

obtém no abate bovino de cerca de 400 kg.  

Reitera-se que esses valores podem variar, entre outros aspectos, em função 

da espécie do bovino, das condições e métodos de criação, da idade de abate e de 

procedimentos operacionais do abatedouro (ROCHA ET AL, 2012). 

 

Tabela 1:: Produtos e subprodutos do abate de um bovino de 400 kg (Fonte: Rocha et al., 

2012). 

 

3.7 Operações unitárias e usos finais de energia do abate de um bovino. 

 

Na Tabela 2 apresentam-se as operações unitárias e os usos finais de energia 

em cada processo do abate de bovino, devidamente organizado com as siglas 

adotadas. 
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Tabela 2: Operações unitárias e usos finais de energia. (Fonte: Rocha et al., 2012). 

 

 

3.8 Fluxograma com balanço de massa e energia da carne bovina 

De acordo com Larry (1996) o fluxograma do processo de abate de bovinos, 

apresentado na Figura 5, apresenta as etapas do processo com as respectivas 

operações unitárias e balanço de massa e energia. 
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Figura 5: Fluxograma do processo de abate de bovinos (Fonte: Larry, 1996). 

 

O fluxograma da Figura 5 apresenta tanto o balanço de massa quanto de 

energia, desta forma, é possível entender todo o processo de abate bovino, assim 

como o consumo de energia utilizada em cada operação unitária. Pode-se perceber 

que a energia total gasta no processo é de 1957 MJ/t, portanto para se produzir 155 

kg de carne é consumido 303,18 MJ de energia.  



25 

Pode-se perceber com a análise do fluxograma que a etapa que mais consume 

energia é a referente as vísceras comestíveis, que consome 640,62 MJ/t de energia 

na forma de vapor e 41,67 MJ/t de energia na forma de eletricidade. 

 

3.9  Eficiência Energética  

 

Um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade atual é o grande 

consumo de energia, e por ser um recurso finito a energia não deve ser utilizada de 

forma indiscriminada. Em síntese, o consumo de energia deve ser realizado de 

forma sustentável garantindo que as futuras gerações possam utilizar desse recurso 

(DE TOLEDO, 2013).   

De acordo com De Toledo (2013) de fato, houve um aumento expressivo no 

consumo de recursos energéticos, devido ao acelerado desenvolvimento econômico 

mundial, gerando efeitos indesejáveis na natureza e na sociedade.  

Não é surpreendente que, nos últimos anos, vários segmentos em todo o 

mundo, como por exemplo governos, indústria, produtores de energia e 

fornecedores, prestadores de serviços, professores e investigadores, entre outros, 

tanto em países desenvolvidos como em vias de desenvolvimento, tenham colocado 

a melhoria da eficiência energética no topo das suas agendas políticas, 

reconhecendo, assim, o papel essencial que tem no aumento da segurança da 

energia e na redução das emissões dos gases com efeito de estufa. (DE TOLEDO, 

2013). 

Segundo De Toledo (2013) torna-se, assim, de grande relevância a publicação 

pela ISO – International Organization for Standardization – da nova norma ISO 

50001.  

A norma ISO 50001 requer que a organização desenvolva e implemente uma 

política energética, estabeleça objetivos, metas e planos de ação que tenham em 

conta requisitos legais e informação relacionada com consumo e utilização 

significativa da energia (DE TOLEDO, 2013). 

De acordo com De Toledo (2013) a ISO 50001 é aplicável a todos os tipos de 

organizações, independentemente das suas condições geográficas, culturais e 

sociais, levando em conta que a complexidade do sistema, o volume de 

documentação e os recursos a dedicar podem ser estabelecidos à medida dos 
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requisitos de quase todas as organizações, pequenas ou grandes, públicas ou 

privadas. 

Conceituando o termo eficiência energético mencionado acima, este pode ser 

tratado como o uso da menor quantidade de energia possível para o fornecimento 

de um determinado produto ou serviço. A eficiência energética pode ser medida a 

partir de diferentes indicadores, em função do equipamento, processo, tecnologia ou 

serviço estudado, mas sua unidade pode ser expressa basicamente como unidade 

de produto e serviço por unidade de energia (DE TOLEDO, 2013).  

Conforme De Toledo (2013) o inverso da eficiência energética é a intensidade 

energética, que pode ser apresentada como a quantidade de energia por unidade de 

produto ou serviço.   

A diferença entre intensidade e eficiência é mais evidente quando múltiplas 

tecnologias ou vários produtos são utilizados ou produzidos na economia. Por 

exemplo, é difícil comparar a eficiência energética da produção de aço com a 

eficiência na produção de etanol, neste caso comparar as intensidades energéticas 

de ambos os setores é possível (DE TOLEDO, 2013). 

 

3.10 PRINCIPAIS PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA BRASILEIRO  

  

3.10.1  PROCEL  

  

O Programa Nacional de Eficiência Energética (PROCEL) foi lançado em 

dezembro de 1985, pelo Ministério de Minas e Energia e Indústria e Comércio, e é 

gerido por uma secretaria executiva subordinada à Eletrobrás. Em 1991, o PROCEL 

foi fundamentado como um programa do governo, tendo abrangência e 

responsabilidade expandidas. O seu objetivo principal é instalar programas de 

eficiência energética.   

O PROCEL é gerido com recursos da Eletrobrás e da Reserva Global de 

Reversão RGR, fundo federal, constituído com os recursos das concessionárias.  

 

A ELETROBRÁS/PROCEL mantém estreito relacionamento com diversas 

organizações nacionais e internacionais cujos propósitos estejam alinhados com o 
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citado objetivo. Dentre elas, cabe ressaltar o Banco Mundial (BIRD) e o Global 

Environment Facility (GEF), os quais têm se constituído em importantes agentes 

financiadores de projetos na área da eficiência energética (PROCEL, 2012).  

A atuação direta do PROCEL é realizada através de vários subprogramas. 

Sendo estes descritos a seguir:  

➢ Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energ.-Procel Info;  

➢ Eficiência Energética em Edificações-Procel Edifica;  

➢ Eficiência Energética em Equipamentos-Procel Selo;  

➢ Eficiência Energética Industrial-Procel Indústria;  

➢ Eficiência Energética no Saneamento Ambiental-Procel Sanear;  

➢ Eficiência Energética nos Prédios Públicos-Procel EPP;  

➢ Gestão Energética Municipal-Procel GEM;  

➢ Informação e Cidadania-Procel Educação;  

➢ Eficiência Energética na Iluminação Pública e Sinalização Semafórica-

Procel Reluz.  

 

Nesse contexto, o GEF, que concede suporte financeiro a atividades 

relacionadas com a mitigação de impactos ambientais, como o uso racional e 

eficiente da energia, doou recursos à ELETROBRÁS/PROCEL, por intermédio do 

BIRD, para o desenvolvimento de vários projetos (PROCEL, 2012). 

 Conforme PROCEL (2012) dentre eles, deve-se destacar o projeto 

“Disseminação de Informações em Eficiência Energética”, concebido e coordenado 

pela ELETROBRÁS/PROCEL e realizado pelo Consórcio Efficientia/ Fupai, que 

conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), que possui como objetivo divulgar informações a respeito das tecnologias 

de uso eficiente de energia, voltado para os profissionais dos setores industrial, 

comercial, prédios públicos e saneamento, disseminando aspectos tecnológicos e 

operacionais que possibilitam reduzir o desperdício de energia elétrica. 

De acordo com dados do relatório PROCEL (2012), entre o período de 1986 a 

2011, o programa possibilitou uma economia de 53,23 bilhões de kWh. Na tabela 1 

podem ser visualizados os resultados PROCEL, entre os anos de 2007 e 2011, e na 

tabela 2, os investimentos e custeios do programa.  

Uma breve comparação entre as tabelas 5 e 6 demonstra que, apesar de haver 

investimentos altos em programas de eficiência energética, o montante de 
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investimento que é evitado através do programa é ainda maior, enfatizando que 

economizar energia é mais vantajoso do que produzir. 

 

Tabela 3: Resultados Anuais do PROCEL entre 2007 e 2011 (Fonte: PROCEL, 2012). 

 

 

Tabela 4: Investimentos e custeios dos programas Procel entre 2007 e 2011 (Fonte: 

PROCEL, 2012). 

 

 

3.10.2  PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) 

  

De acordo com Frozza (2013) o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), 

foi criado oficialmente no ano de 1984. Neste período, o Ministério da Indústria e 

Comércio e a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) 

definiram protocolo e com o apoio do Ministério de Minas e Energia criaram o PBE. 

O principal objetivo era prover os consumidores de informações acerca do 

consumo de energia dos equipamentos eletrodomésticos e selecionar assim os de 

menor consumo, viabilizando assim, uma redução de investimentos em novas 

unidades geradoras e, consequentemente, redução de consumo para a população 

em geral (FROZZA, 2013),  

Também segundo a mesma autora o programa contou com um reforço 

através de uma lei e um decreto. A lei n.º 10.295/2001, também conhecida como 

´´Lei de Eficiência Energética``, que estabeleceu níveis máximos de consumo, ou 
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mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de 

energia comercializados no país.  

Ainda segundo a mesma autora o decreto de n.º 4.059/2001 instituiu a ´´Lei 

de Eficiência Energética``, e criou o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de 

Eficiência Energética (CGIEE), cuja função principal era criar um programa de metas 

com índices da evolução de níveis a serem alcançados para cada equipamento 

regulamentado.  

Através do decreto ficou garantido que o INMETRO se tornaria o órgão 

responsável pela regulamentação, condução e fiscalização dos Programas de 

Avaliação da Conformidade relacionados com eficiência energética (PBE, 2001). 

 

3.11  Histórico de Leis, Decretos e Resoluções   

  

Com a implementação do Programa de Eficiência Energética, o governo 

brasileiro criou leis, normas e resoluções com o objetivo de garantir a progressão da 

expansão dos programas. Souza, Guerra e Kruger (2011) destacam os principais 

marcos, relacionados a seguir.  

 

➢ Lei n.º 9.478, 06/08/1997, instituiu o Conselho Nacional de 

Política Energética  

➢ CNPE, em seu artigo 1º inciso IV estabelece que um dos 

princípios e objetivos da Política Energética Nacional é ´´proteger o meio 

ambiente e promover a conservação d energia``. 

➢ Decreto n.º 2335, 06/10/1997, dispõe como competência a 

ANEEL ´´incentivar o combate ao desperdício de energia no que diz respeito 

a todas as formas de produção, transmissão, distribuição, comercialização e 

uso da energia``. 

➢ Resolução n.º 271,19/07/2000, através dela a ANEEL 

estabeleceu os critérios de aplicação de recursos em ações de combate ao 

desperdício de energia elétrica e pesquisa e desenvolvimento tecnológico do 

setor elétrico brasileiro.  

➢ Lei n.º 9.991, 24/07/2000, dispõe sobre a realização de 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento em eficiência energética por 
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parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor 

de energia elétrica.  

➢ Lei n.º 10.295, 17/10/2001, trata do estabelecimento dos níveis 

máximos de consumo específico de energia, ou mínimos de eficiência 

energética de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados.  

➢ Lei n.º 10.847, 15/03/2004, autorizou a criação da Empresa de 

Pesquisa Energética.  

➢ Lei n.º 12.212, 20/01/2010, alterou por meio do seu artigo 11º, o 

artigo 1º da lei n.º 9.991/2000, inciso V, que passou a vigorar a redação ´´as 

concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica deverão 

aplicar no mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos dos seus 

programas de eficiência para unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa 

Social``.  

 

3.12 Uso do ar comprimido em Frigoríficos 

 

O conhecimento de um sistema de ar comprimido genérico característico, 

com seus componentes básicos de geração, distribuição, uso final e as respectivas 

condições operacionais, pode facilitar a caracterização de um sistema de ar 

comprimido em particular (PROCEL, 2008). 

Na figura 6 é apresentado um sistema de ar comprimido genérico, indicando 

suas partes componentes e serão descritas as características de cada parte adiante. 
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Figura 6: Esquema de um sistema de ar comprimido completo (Fonte: PROCEL, 2008). 

 

3.14.1 Sistema de geração de ar comprimido  

De acordo com Monteiro e Rocha (2005) o ar comprimido é gerado por 

compressores através da captação do ar atmosférico e aumento de sua pressão. 

Um moderno sistema de geração de ar comprimido industrial é constituído por 

muitos subsistemas e muitos subcomponentes. Os principais subsistemas abrangem 

os compressores, motores e acionamentos, controles, equipamentos de tratamento 

de ar, reservatório e acessórios.  

O compressor é um equipamento mecânico que capta o ar ambiente e eleva a 

sua pressão. Motores elétricos normalmente fornecem a energia consumida para 

acionar o compressor. Os controles servem para regular a quantidade de ar 

comprimido que está sendo produzida (PROCEL, 2008). 

Os equipamentos de tratamento removem contaminantes do ar comprimido, e 

os acessórios mantêm o sistema operando adequadamente (MONTEIRO e ROCHA, 

2005). 

 

3.14.2 Sistema de distribuição de ar comprimido  

 A distribuição transporta o ar comprimido dos tanques reservatórios 

alimentados pelos compressores aos pontos de uso final, entregando quantidades 

suficientes de ar limpo, seco e estável, devendo ser fornecido na pressão adequada, 
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de forma confiável e econômica, às aplicações de uso final. Para isso, muitos 

sistemas de distribuição possuem reservatórios de ar comprimido e têm diversas 

linhas de distribuição, que operam em diferentes pressões (PROCEL, 2008).  

De acordo com Monteiro e Rocha (2005) essas linhas de distribuição são 

separadas por vários tipos de válvulas de isolação, reguladoras de pressão e outras. 

Para um desempenho eficiente no sistema de distribuição é necessário um correto 

balanceamento da pressão do ar comprimido nas linhas, com regulagem eficaz da 

pressão, boa drenagem de condensado e perfeita estanqueidade. 

 

3.14.3 Sistemas de uso final de ar comprimido  

 Segundo Monteiro e Rocha (2005) existem muitas e diferentes aplicações de 

uso final para o ar comprimido, como por exemplo: no acionamento de ferramentas 

pneumáticas em sistemas de acionamento pneumático; acionamento mecânico e 

comando de válvulas em sistemas de controle; transporte por ar comprimido; 

jateamento; e operações com sopro de ar e jato de água; operações de inspeção e 

teste; controle de processos com ar comprimido. É amplamente utilizado em quase 

todos os setores industriais. Sua gama de aplicação é bem grande e cresce dia a dia 

O conhecimento do balanço energético característico deste sistema pode 

contribuir muito para identificar as perdas que reduzem a eficiência do sistema e 

para fornecer um ponto de partida para a identificação de oportunidades e de 

seleção e implementação de ações de melhorias da eficiência (PROCEL, 2008). 

 Na Figura 7 é apresentado um balanço de energia característico pelas 

perdas de um sistema de ar comprimido. 

 

Figura 7: Diagrama de perdas características de sistemas de ar comprimido (Fonte: 

PROCEL, 2008). 
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3.14.4 Tipos de Compressores  

 

De acordo com Freitas (2017), atualmente a grande maioria dos 

compressores industriais consistem em único equipamento já possuindo incluída 

uma grande quantidade de componentes como: o elemento compressor; o motor 

elétrico; o acionamento elétrico; isolamento sonoro; entre muitos outros acessórios 

já pertencentes a uma única só estrutura para uma instalação mais fácil e rápida. Os 

principais tipos de compressores distinguem-se em dois grandes grupos, os 

compressores dinâmicos e os compressores volumétricos, como apresentado na 

figura 8. 

 

 

Figura 8: Alguns tipos de compressores e suas respectivas tecnologias de compressão 

(Fonte: FREITAS, 2017). 

 

No caso deste trabalho foram observados em visita técnica, os compressores 

volumétricos: rotativos parafuso e alternativo a pistão. Estes serão detalhados a 
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seguir, apresentando suas características, e serão realizadas as avaliações em 

eficiência energética. 

 

 

3.14.4.1 Compressores Dinâmicos 

 

Nos compressores dinâmicos a compressão é obtida através da conversão da 

energia cinética em energia potencial (pressão do ar comprimido). A massa de gás é 

acelerada até altas velocidades num impulsor, e de seguida é forçada a desacelerar 

ao ser expandido no difusor. Estes sete compressores podem ser divididos em dois 

tipos de tecnologias – centrífugo ou axial (FREITAS, 2017). 

De acordo com Freitas (2017) os compressores dinâmicos centrífugos são os 

mais comuns e altamente utilizados no setor industrial, e os compressores dinâmicos 

axiais são menores e mais leves, quando comparados com compressores 

centrífugos equivalentes, podendo operar a velocidades muito superiores. O 

compressor dinâmico axial é utilizado perante a necessidade de caudais mais 

elevados e constantes 

 

 

3.14.4.2 Compressores Volumétricos 

 

A compressão obtida pelos compressores volumétricos, tal como o próprio 

nome indica, consiste na redução de volume de gás. O gás é admitido numa ou mais 

câmaras de compressão, onde o seu volume é reduzido, originando 

consequentemente um aumento de pressão desse gás. Tal como os compressores 

dinâmicos, também os compressores volumétricos estão divididos em dois tipos – 

alternativo e rotativo (FREITAS, 2017). 

Conforme Freitas (2017) existem três tipos de tecnologias diferentes utilizadas 

em compressores volumétricos alternativo: pistão simples, pistão duplo, ou 

diafragma. Grandes compressores volumétricos alternativos industriais são 

comumente de pistão duplo e refrigerados por água. Entretanto, apesar de serem os 

mais eficientes de todos os tipos, são maiores, mais ruidosos e mais caros, 

comparados aos compressores volumétricos rotativos. 
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Utiliza-se o sistema biela – manivela para conversão do movimento rotativo 

de um eixo, em movimento translacional de um pistão ou embolo, desta forma 

conforme o movimento de rotação do acionador, o pistão efetua o percurso de ida e 

volta na direção do cabeçote, configurando o ciclo de operação. O funcionamento do 

compressor alternativo está relacionado às válvulas, que possuem como elemento 

móvel o obturador, permitindo entrada e saída do gás na câmara de compressão 

(RODRIGUES, 1991).  

 

 

Figura 9: Compressor Alternativo a Pistão (Fonte: RODRIGUES, 1991). 

 

 Ainda segundo o mesmo autor os compressores rotativos têm a gama mais 

larga do tipo de tecnologia de compressão: espiral, palhetas, anel líquido, parafuso 

(isento de lubrificação ou lubrificado), roots ou dentes. Pelo fato de possuírem baixo 

custo de investimento, apresentarem uma manutenção mais fácil, e serem 

compactos, os de parafuso os mais comuns dos compressores volumétricos 

rotativos, podendo ser arrefecidos a ar ou a água. 

De acordo com Rodrigues (1991) no compressor parafuso há dois rotores no 

formato de parafusos, que giram em sentidos opostos. As conexões ao sistema são 

as aberturas de sucção e de descarga. O gás entra pela abertura de sucção, ocupa 

os espaços disponíveis entre os filetes dos rotores, com o movimento entre os 

rotores o espaço ocupado pelo gás vai se reduzindo, e ocorre à compressão. 

  A relação de compressão depende da geometria da máquina e da natureza 

do gás a ser comprimido: à medida que os rotores giram, cria-se uma depressão 

responsável pela admissão do ar;  o movimento de rotação produz uma compressão 
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suave do ar, até que cada seção atinja o bocal de descarga; o ar comprimido é 

descarregado para fora do elemento compressor (RODRIGUES, 1991). 

 

 

Figura 10: Mecanismo de compressão em compressor parafuso (Fonte: 

RODRIGUES, 1991). 

 

 

3.14.5 Qualidade do ar e norma vigente 

 

De acordo com Freitas (2017) todos os compressores, independentemente do 

seu tipo, funcionam como um aspirador gigante que recolhe o ar atmosférico e 

consequentemente impurezas, concentrando-as através da compressão. Ao 

comprimir o ar atmosférico pode-se elevar em até 800% a concentração de 

contaminantes presentes. 

 

 

Figura 11: Concentração dos contaminantes quando o volume de ar é reduzido com a 

compressão (Fonte: FREITAS, 2017). 
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Atualmente existem três normas em uso, diretamente relacionadas com a 

qualidade e teste do ar comprimido: as séries ISO 8573; as séries ISO 12500; e a 

ISO 7183. A série ISO 8573 é a mais utilizada, em particular a norma ISSO 8573-

1:2010. Esta norma tem como principal objetivo especificar a pureza necessária de 

ar comprimido num ponto específico no Sistema de Ar Comprimido (SAC) 

(FREITAS, 2017). 

De acordo com a norma ISO 8573-1:2010 estão definidas 7 classes de 

pureza. Quanto menor a classe de pureza, melhor será a qualidade do ar. As 

classes de pureza definem o tamanho e a concentração máxima dentro de cada 

classe das partículas sólidas, o conteúdo máximo admissível de água no ar 

comprimido sob pressão (PDP), assim como a quantidade de óleos e 

hidrocarbonetos.  

Segundo Freitas (2017) o princípio de designação das classes de pureza de 

um SAC deve conter a informação no seguinte formato: 

 

ISO 8573-1:2010 [A:B:C] 

onde, 

 

➢ A - Classe que traduz o nível máximo de contaminação de partículas 

sólidas;  

➢ B - Classe que classifica o conteúdo máximo admissível de PDP; 

➢ C - Classe que faz referência à quantidade de óleos e hidrocarbonetos 

presentes.  

 

De salientar que a classe 0 não significa que não existe contaminação no ar 

comprimido. A definição de uma classe 0 deve ser devidamente documentada, de 

acordo com a norma, pelo utilizador e o fornecedor do equipamento, caso contrário 

esta classe não pode ser considerada válida (FREITAS, 2017). 
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Tabela 5: Classes de pureza ISO 8573-1:2010 (Fonte: FREITAS, 2017). 

 

 

 

3.14.6 Rede de distribuição, perda de carga e valores admissíveis.  

 

De acordo com Freitas (2017) a rede de distribuição de ar comprimido deve 

estar operando respeitando três parâmetros essenciais: baixa queda de pressão 

entre compressores ou reservatórios de ar comprimido (RAC) e pontos de consumo; 

a menor perda por vazamentos de ar possível; e, caso não estejam instalados 

equipamentos de tratamento de ar, obter uma separação eficiente dos condensados. 

Uma rede distribuição deverá sempre ser dimensionada de forma a que a sua 

queda de pressão não ultrapasse 0,3 bar entre o compressor ou o RAC e o ponto de 

consumo mais distante. Esta queda de pressão imposta pela rede deve-se 

principalmente a perdas por fricção nas canalizações. Além disso, também se 

devem aos estrangulamentos e mudanças de direção que existem nas válvulas e 

nas curvas (FREITAS, 2017). 

Ainda conforme o mesmo autor no tocante as perdas por vazamentos no 

sistema de ar comprimido (SAC), estas perdas de consumo não devem ultrapassar a 

10% do consumo energético total dos compressores. Tendo como fato que as 

perdas de ar comprimido ocorrem em qualquer parte SAC, estas perdas acontecem 

com mais frequência a partir do acoplamento de uma máquina à rede de distribuição 

do SAC, até aos equipamentos pneumáticos que a máquina possui. Acoplamentos, 

mangueiras, tubos, adaptadores, uniões de tubos, engates rápidos, flanges, 

vedantes, cilindros pneumáticos, filtros, reguladores, válvulas manuais ou 

eletrônicas, são geralmente onde ocorre a maioria dessas perdas, portando deve-se 

estar sempre atentar a esses pontos e focá-los em análises e inspeções.  
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A perda de carga em sistema de ar comprimido é a energia utilizada pelo ar 

para percorrer as tubulações, cotovelos, válvulos e outros componentes do sistema, 

como secadores de ar e filtros coalescentes (ROCHA e MONTEIRO, 2005). 

De acordo com Rocha e Monteiro (2005) as perdas de pressão admissíveis 

(ΔP) adotadas deverão se enquadrar nos seguintes critérios: 

 

➢ Perda máxima de pressão para ponto mais afastado do compressor a 

ser alimentado: 03 bar; 

➢ Tubulações principais: 0,02 bar para cada 100m de tubulação; 

➢ Tubulações secundárias: 0,08 bar para cada 100m de tubulação; 

➢ Tubulações de acesso direto ao consumidor: 0,2 bar para cada 100m 

de tubulação; 

➢ Mangueiras de alimentação de marteletes, perfuratrizes, etc: 0,4 bar 

para cada 100m de mangueira; 

➢ Elemento filtrante limpo: 0,12 bar de perda de carga inicial, não 

ultrapassando a 0,7 bar ao final da vida útil. Para filtros coalescentes a 

perda não ultrapassar a,14 bar; e 

➢ Secadores de ar: não ultrapassar a perda de pressão de 0,14 bar. 

 

Segundo Karmouche (2009) para se chegar a esses valores os cáculos se 

baseiam nas equações 1 e 2 , dependentes da pressão de trabalho do 

sistema (Ptrab) e na perda de carga da instalação (ΔP). 

 

➢ Pmin= Ptrab + ΔP                                     (1) 

➢ Pmáx= Pmín + 10% x Pmín                                     (2) 

 

Onde:  

 

➢ Pmín é a pressão mínima de trabalho (kgf/cm²); 

➢ Pmáx é a pressão máxima de trabalho (kgf/cm²); 

➢ Ptrab é a pressão de trabalho (kgf/cm²); 

➢ ΔP é a perda de carga (kgf/cm²). 
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De maneira geral, o percentual aceitável de vazamento se enquadra nas 

seguintes faixas, de acordo com a idade e a conservação do sitema de ar 

comprimido (ROCHA e MONTEIRO, 2005). 

 

➢ Instalações com até 7 anos de idade e em bom estado de 

conservação: não superior a 5 %;  

➢ Instações com até 7 anos e em estado precário: de 5% a 10 %; 

➢ Instalações de 7 a 15 anos e em estado regular de conservação: 10% a 

15%; 

➢ Instalações de 7 a 15 anos e em estado precário de conservação: 15% 

a 20%; e 

➢ Instalações com mais de 15 anos e em estado precário: superior a 

20%. 

3.12.7 Linhas de pressão e Equipamentos pneumáticos 

Em visita de campo ao frigorífero ´´FRIGOBOIBOM``, foram observados 

diversos pontos de consumo dentro da linha de produção que funcionam com a 

utilização do ar comprimido, que vão desde o acionamento de água pressurizada 

para desinfecção dos animais até a utilização do ar para embalagem á vácuo. A 

seguir serão apresentados os equipamentos encontrados em visita ao frigorífero e 

serão descritas suas características e informações técnicas de uso. Estes serão 

detalhados de acordo com os setores do processamento dos bovinos. A pressão de 

operação dos equipamentos pneumáticos é de 7,5 bar. 

 

Abate dos bovinos: 

➢ Pistola pneumática para insensibilização de bovino 

➢ Guilhotina hidráulica para corte dos chifres 

➢ Desarmador da nórea de couro 

➢ Ar para balancim de sustentação da serra do dianteiro 

➢ Serra do dianteiro 

 

Desossa: 

➢ Máquina de Trainer (faca pneumática para limpeza dos ossos) 

➢ Máquina de Skiner (limpeza da picanha) 
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➢ Máquina de embalagem á vácuo 

➢ Máquina termoformadora de carne 

 

Outros: 

➢ Pontos de ar para bomba de sabão (processo de higienização do 

frigorífero) 

➢ Ar na oficina para teste de equipamentos 

➢ Válvula pneumática dos boilers de água a 90° e 45° 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 O Frigorífico 

O local de estudo deste trabalho realizou-se no frigorífico ´´FRIGOBOIBOM`` 

localizado na área metropolitana da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O 

frigorífero realiza o abate e o processamento da carne de bovinos e suínos, como 

pode ser visto na figura 11. 

 

 

Figura 12: Localização geográfica do frigorífico ´´Frigorífico`` (Fonte: GoogleEarth). 

 

4.2 Caraterização do Sistema 

Para a caraterização do sistema de ar comprimido existente foi programada 

uma visita a campo. A mesma realizou-se no dia 28 de setembro de 2018, onde 

foram coletados os dados de consumo energéticos observados em campo 

diretamente dos aparelhos em funcionamento. 

Para obtenção dos dados para medição e cálculo dos consumos de energia foi 

utilizado um multímetro digital com amperímetro alicate marca ´´FOXLUX``, modelo 

´´Aa``. 
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. 

Figura 13: Multímetro digital com alicate amperímetro (Fonte: Do Autor). 

 

4.3 Caracterizando o Frigorífico 

 

A seguir serão apresentadas um conjunto de perguntas realizadas no dia da 

visita de campo ao frigorífico, ao técnico de manutenção responsável, com o intuito 

de melhor caracterizar o funcionamento da linha de ar comprimido, conhecer um 

pouco mais sobre seu sistema, assim como seu controle e manutenção. 

 

➢ Possui filtro de ar na entrada dos compressores? 

➢ O ar é aspirado externamente a casa de máquinas? 

➢ Os compressores possuem manutenção programada? 

➢ Quantos e quais os tipos de compressores existem na propriedade? 

➢ Qual tipo de óleo é utilizado nos compressores? 

➢ Os compressores são resfriados por ar ou água? 

➢ Qual o sistema de controle dos compressores? 

➢ Qual o tipo de drenagem para o condessado? Drenagem por meio de 

válvulas manuais, com controle em nível, ou válvulas magnéticas de 

comando temporizado? 

➢ Qual a idade e estado de conservação da instalação? 
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4.4 Análise comparativa 

 

Para a análise comparativa entre o encontrado e o esperado, utilizou-se a 

metodologia proposta por PROCEL (2008) e Pacheco (2018) e o método para 

estimativa do caudal de fugas de ar comprimido proposto por Freitas (2017) e 

comparado aos limites de tolerância apresentados por PROCEL(2008). 

A produção de ar comprimido é, basicamente, um processo de conversão de 

energia, no qual a energia elétrica é convertida pelo motor em energia mecânica, 

que aciona o compressor, e este converte em energia potencial em forma de 

pressão no ar comprimido, pela transformação termodinâmica no ar atmosférico 

produzida pela compressão (PROCEL, 2008). 

 Segundo PROCEL (2008) os compressores são os componentes que mais 

demandam energia em um sistema de ar comprimido. Portanto o gerenciamento 

energético deve manter especial atenção nos compressores e nas suas condições 

de operação. Existem muitos parâmetros a serem observados no desempenho dos 

compressores, como será visto a seguir. 

 

 

4.4.1 Fatores que afetam a eficiência segundo PROCEL (2008) 

 

A eficiência energética de um sistema, de maneira geral, indica o quanto um 

equipamento real aproxima-se de um comportamento ideal, no qual não existem 

perdas. Teoricamente, a eficiência energética na geração de ar comprimido η 

deveria ser determinada pela quantidade de energia útil contida no ar comprimido e 

pela quantidade de energia gasta para a sua produção (PROCEL, 2008). 

Segundo PROCEL (2008), a eficiência de um compressor é determinada na 

prática a partir da multiplicação dos dois rendimentos: Termodinâmico (ηth) e do 

Mecânico (ηc) e é apresentado da equação 4. 

 

➢ n = nth x nc               (4) 
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4.4.1.1 Rendimento Termodinâmico (nth)  

 

É obtido pelo trabalho de compressão teórico (processo adiabático reversível) e pelo 

trabalho de compressão real (processo politrópico) de um gás perfeito. 

O rendimento termodinâmico (nth) associado a um processo real de compressão é 

descrito a seguir pela equação 5. 

 

➢ nth = Wth / W          (5) 

 

em que: 

 

o Wth - trabalho ideal por unidade de massa, a ser calculado a partir de 

∫vdp ao  longo de um processo ideal; 

o W - trabalho real por unidade de massa efetivamente empregado na 

compressão. 

 

Trabalho ideal de um compressor (Wth) em processo adiabático reversível, é 

descrito a seguir pela equação 6. 

 

➢  Wth = P1 x V1 x (n/n-1) x ((P2/P1)n-1/n -1) = R x T1 x (n/n-1) x (T2/T1) [KJ/Kg]      (6) 

 

em que: 

o P1 - pressão do ar na admissão [bar] ou [10² kN/m2];  

o v1 - volume específico do ar na admissão [m³/kg];  

o T1 - temperatura do ar na admissão [ K ];  

o P2 - pressão do ar na descarga [bar] ou [10² kN/m2];  

o T2 - temperatura do ar na descarga [ K ]; R   - 0,287 [kJ/kg.K]; 

o n =  λ  = 1,4  (ar em condições ambiente e processo adiabático). 

Trabalho real de um compressor (W) (processo politrópico),é obtido a partir de 

medidas efetuadas durante o funcionamento da máquina. Os parâmetros a 

serem medidos são: P1, V1, T1,  P2, V2, T2. Utilizando-se as equações: 

 

➢ P1.V1
n = P2. V2

n
 ;              (7) 
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➢ P1.V1= R.T1;                                        (8) 

➢ P2. V2= R.T2                                              (9) 

 

E assim obtém-se a equação 10: 

 

➢ n-1/n = log (T2/T1)/ log (P2/ P1)         (10) 

 

Assim substituindo o valor de n calculado na equação 10, pelo utilizado na equação 

6, para de cálculo de trabalho ideal de um compressor (Wth), obtém-se o valor de 

trabalho real de um compressor (W). 

 

4.4.1.2 Rendimento Mecânico (nmec) 

 

 De acordo com PROCEL (2008) ao longo da transmissão de energia do acionador 

para o compressor acontecem inevitáveis dissipações, provocadas pelo atrito 

mecânico. Assim está indicado o esquema na Figura 14, apenas uma parte do 

trabalho recebido pelo compressor é fornecida ao gás. 

 

 

Figura 14: Esquema de transferência de energia ao gás (Fonte: PROCEL, 2008). 

 

Segundo PROCEL (2008) para que esse efeito tenha impacto nos cálculos da 

compressão, utilizamos o rendimento mecânico nmec , com valores típicos entre 0,92 

e 0,98, cuja definição é dada pela equação 11: 

  

➢ nmec = W / Wc            (11) 

 

Sendo, W o trabalho efetivamente fornecido ao gás para um suprimento Wc de 

trabalho ao compressor. A mesma definição poderia ser apresentada em termos das 

potências consumidas (PROCEL, 2008). 



47 

 

4.4.1.3 Eficiência Energética. 

 

Novamente segundo PROCEL (2008), a eficiência de um compressor é determinada 

na prática a partir da multiplicação dos dois rendimentos: Termodinâmico (ηth) e do 

Mecânico (ηc) e é apresentado da equação 4. 

 

n = nth x nc               (4) 

 

4.4.2 Fatores que afetam a eficiência segundo Pacheco (2018) 

 

De acordo com Pacheco (2018) a potência ativa (PA), que é a potência real gasta, 

para uma configuração trifásica é dada pela Equação 12. 

 

➢ 𝑃A = 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜑          (12) 

 

em que:  

 

• PA = Potência ativa dada em Watt (W) 

• U= Voltagem dada em Volt (V) 

• I= Corrente dada em Ampére (A)  

• 𝑐𝑜𝑠 𝜑= Fator de Potência 

 

 

E de acordo com PROCEL (2008), também se pode se calcular o rendimento dos 

compressores através de suas potências, pelo quociente entre a Potência Ativa (PA) 

e a Potência Total Consumida (PT), de acordo com a equação 13, apresentada a 

seguir: 

 

➢ n = PA / PT            (13) 
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4.4.3 Estimativa do Caudal de Fugas 

 

De acordo com Pacheco (2018) o processo de compressão do ar é naturalmente 

ineficiente, por ao ser comprimido o ar aquece e expande. Este aquecimento afeta 

significantemente o rendimento termodinâmico do ciclo de compressão, e coloca a 

temperatura das partes mecânicas na ordem dos 96% de tolerância. Essa influência 

no rendimento termodinâmico dos compressores será observada, demonstrada e 

discutida no próximo capítulo. 

 

Devido a limitação térmica dos materiais, é necessário retirar mais de 80% da 

energia sob a forma de calor, para que o compressor possa funcionar em níveis de 

temperaturas toleráveis. Os restantes elementos dos sistemas são também fontes 

de ineficiência, no caso, no caso do tratamento e a distribuição, devido a perdas de 

cargas e fugas (PACHECO, 2018). 

 

As fugas de ar comprimido estão continuamente presentes e podem ocorrer em 

qualquer parte do sistema, representando entre 10 a 40% do consumo do Sistema 

de Ar Comprimido (SAC). Pequenas fugas são inevitáveis mesmo em redes muito 

bem concebidas e com uma manutenção adequada (FREITAS, 2017). 

 

Pacheco (2018) estima que somente 50 % do ar produzido é devidamente utilizado, 

aproximadamente 40% do caudal de ar produzido é normalmente desperdiçado em 

caudal de fugas e caudal desregulados. Os 10 % restantes são uso em caudal 

inapropriado, uso de ar comprimido para funções desnecessárias, que foderiam ser 

substituídas com uso de sopradores ou outra forma de energia mais eficiente. 
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Figura 15: Repartição dos Caudais (Fonte: Pacheco, 2018). 

 

De acordo com Freitas (2017) conhecendo  o volume do reservatório (𝑉𝑟 ), e 

anotando o tempo (𝑡) que decorre entre a pressão de serviço máxima (𝑃𝑚á𝑥), 

que corresponde à entrada do compressor em vazio, e o nível mínimo (𝑃𝑚𝑖𝑛), 

que corresponde à entrada do compressor em carga, é possível calcular o caudal 

de fugas (𝑄𝑓) através da equação 14: 

 

➢ Qf = (Vr / t) x (Pmáx – Pmín)     (14) 
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Tabela 6: Caudal de fugas (m³/mim) em função da pressão (bar) e diâmetro (mm) do orifício 

(Fonte: FREITAS, 2017). 

 



51 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caraterização do Sistema 

 

Segue-se o conjunto das respostas ao questionário de caraterização das 

instalações: 

 

➢ Possui filtro de ar na entrada dos compressores? 

o Sim, possui filtro de ar primário na entrada para o sistema. 

➢ O ar é aspirado externamente a casa de máquinas? 

o Não, o ar é aspirado dentro do local onde ficam acondicionados os 

compressores. 

➢ Os compressores possuem manutenção programada? 

o Sim, existe uma equipe técnica especializada que realizam a 

manutenção programada, ou conforme necessidade. 

➢ Quantos e quais os tipos de compressores existem na propriedade? 

o Existem 4 (quatro) compressores que operam no empreendimento, 2 

(dois) compressores rotativos parafusos, sendo um reserva, e 2 (dois) 

compressores pistão, sendo um reserva.  

➢ Qual tipo de óleo é utilizado nos compressores? 

o Nos compressores a pistão é utilizado óleo sintético, já no compressor 

rotativo parafuso é utilizado o óleo mineral. 

➢ Os compressores são resfriados por ar ou água? 

o O compressor rotativo parafuso é resfriado por mistura ar e óleo. 

➢ Qual o sistema de controle dos compressores? 

o Partida Estrela e chave triângulo. 

➢ Qual o tipo de drenagem para o condessado? Drenagem por meio de válvulas 

manuais, com controle em nível, ou válvulas magnéticas de comando 

temporizado? 

o Manual e de controle em nível. 

➢ Qual a idade e estado de conservação da instalação? 
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o A instalação possui 10 anos desde o início das operações e um 

excelente estado de conservação, manutenção e modernização 

constante, atendendo padrões de fiscalização e mercado. 

 

O sistema de geração de ar comprimido é caracterizado por um conjunto de 4 

(quatro) compressores, sendo dois tipos: rotativo parafuso e dois tipo volumétrico a 

pistão, normalmente operam em conjunto um compressor rotativo parafuso e um a 

pistão, os outros dois são reservas. Os compressores ficam localizados em sala de 

máquinas exclusiva para os compressores, evitando assim influências de calor de 

outras máquinas em operação.  

 

 

Figura 16: Sala de máquinas dos compressores (Fonte: Do Autor). 

   

 

Figura 17: Compressores rotativos parafuso (Fonte: Do Autor). 
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Figura 18: Compressor volumétrico a pistão operante (Fonte: Do Autor). 

 

 

Figura 19: Compressor volumétrico a pistão reserva (Fonte: Do Autor). 

 

 

5.1.1 Rendimento Termodinâmico, mecânico e valor final em eficiência 

energética de acordo com PROCEL (2008) 

Utilizando os parâmetros de entrada observados em campo na equação 6 

para o compressor rotativo parafuso:  

 

• P1 = 1 atm = 1,01 bar;  

• T1 = 18° C = 291 K; 

• P2= 110 psi = 7,58 bar 

• T2 = 115° C = 388 K 
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• R = 0,287 kJ/kg.K 

• n = 1,4  

 

➢ Wth = 0,287 [kJ/kg.K] x 291 [k] x (1,4/1,4-1) x (388 [K]/291 [K]) =  

Wth = 389,75  [kJ/N]. 

Utilizando a equação 10 e aplicando ao compressor rotativo parafuso 

 

• n-1/n = log (388 [K] / 291 [K] ) / log ( 7,58 bar / 1,01 bar) = 

• n = 1,17 

 

Substituindo o valor n calculado na equação 10, n = 1,17 (1 < n < 1,4) na 

equação 6, Trabalho Ideal (Wth), obtém-se o valor de Trabalho Real (W) para o 

compressor parafuso. 

 

➢ W = 0,287 [kJ/kg.K] x 291 [k] x (1,17/1,17-1) x (388 [K] / 291 [K]) = 

➢ W= 766,39 [kJ/N]. 

 

E finalmente de volta a equação 5, encontra-se o Rendimento Termodinâmico 

do compressor parafuso onde: 

 

➢ nth = Wth / W 

➢ nth = 389,75 [kJ/N]./ 766,39 [kJ/N]  

➢ nth = 50,85 %.  

 

Utilizando os parâmetros de entrada observados em campo na equação 6 para o 

compressor a pistão:  

• P1 = 1 atm = 1,01 bar;  

• T1 = 18° C = 291 K; 

• P2= 128 psi = 8,82 bar 

• T2 = 100° C = 373 K 

• R = 0,287 kJ/kg.K 

• n = 1,4  
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➢ Wth = 0,287 [kJ/kg.K] x 291 [k] x (1,4/1,4-1) x (373 [K]/291 [K]) =  

➢ Wth = 374,68 [kJ/N]. 

 

Utilizando a equação 10 e aplicando para o compressor a pistão temos: 

 

• n-1/n = log (373 [K] / 291 [K] ) / log ( 8,82 bar / 1,01 bar) = 

• n = 1,13 

 

Substituindo o valor n calculado na equação 10, n = 1,13 (1 < n < 1,4) na 

equação 6, Trabalho Ideal (Wth), obtém-se o valor de Trabalho Real (W) para o 

compressor a pistão. 

 

➢ W = 0,287 [kJ/kg.K] x 291 [k] x (1,13/1,13-1) x (373 [K] / 291 [K]) = 

➢ W= 930,52 [kJ/N]. 

 

 

E finalmente de volta a equação 5, encontra-se o Rendimento Termodinâmico 

(nth) para o compressor a pistão: 

 

➢ nth = Wth / W 

➢ nth = 374,68 [kJ/N]./ 930,52 [kJ/N] 

➢ nth = 40,26 %. 

 

E utilizando os valores encontrados a partir das equações 5, rendimento 

termodinâmico (nth) igual a 50,85%, e de acordo com as especificações técnicas do 

gerador em estudo ATLASCOPO, pode-se usar o valor para rendimento mecânico 

(nmec) de 95% e consegue -se obter o valor final em eficiência energética (n) para o 

compressor parafuso: 

 

➢ n= 48,30 %. 

 

Utilizando os valores encontrados a partir das equações 5, rendimento 

termodinâmico (nth) igual a 40,26%, e de acordo com as especificações técnicas do 
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motor elétrico do compressor a pistão de marca ´´WEG``, pode-se usar o valor para 

rendimento mecânico (nmec) igual a 87,8% ,consegue-se obter o valor final em 

eficiência energética (n) para o compressor pistão: 

 

➢ n= 35,35 %. 

 

5.1.2  Eficiência Energética de acordo com Pacheco (2018) 

 

Fazendo uso da equação 12, de acordo com os dados obtidos em campo com uso 

de multímetro digital e com auxílio do catálogo técnico do fabricante ´´Atlas Copco``, 

foram observados os seguintes parâmetros para o compressor rotativo parafuso:  

 

➢ 𝑃A = 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜑 

 

 

• U= Voltagem dada em Volt (V)= 216 V 

• I= Corrente dada em Ampére (A) = 42 A 

• 𝑐𝑜𝑠 𝜑= Fator de Potência= 95% 

 

 

Figura 20: Amperagem do compressor rotativo parafuso em operação, 42,0 A (Fonte: Do 

Autor). 

 

 Fazendo uso da equação 12 pode-se encontrar o valor da Potência Ativa (PA) 

para o compressor parafuso. 
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➢ PA = 216 (V) x 42 (A) x 0,95 = 

➢ PA = 8.618,4 W. 

 

Para cálculo de eficiência energética em compressores, o valor final é obtido 

pelo quociente entre a Potência Ativa (PA) e a Potência Total Consumida (PT), de 

acordo com a equação 13, apresentada a seguir: 

 

➢ n = PA / PT            (13) 

➢ n = 8.618, 4 [W] / 15.000 [W]. 

➢ n= 57,4 % 

 

Utilizando novamente a equação 12, só que desta vez para o compressor a pistão, 

com uso dos dados coletados em campo e especificação técnica do fabricante, 

obtemos os seguintes parâmetros: 

 

➢ 𝑃A = 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜑             (12) 

 

• U= Voltagem dada em Volt (V)= 216 V 

• I= Corrente dada em Ampére (A) = 21,6 A 

• 𝑐𝑜𝑠 𝜑= Fator de Potência= 88% 

    

 

Figura 21: Informações técnicas do compressor a pistão (Fonte: Do autor). 
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Figura 22: Amperagem do compressor a pistão em operação, 21,6 A (Fonte: Do autor). 

 

 

 

Fazendo uso da equação 12 pode-se encontrar o valor da Potência Ativa (PA) 

para o compressor a pistão. 

 

➢ PA = 216 (V) x 21,6 (A) x 0,88 = 

➢ PA = 4.105,73 W. 

 

Para cálculo de eficiência energética em compressores, o valor final é obtido 

pelo quociente entre a Potência Ativa (PA) e a Potência Total Consumida (PT), de 

acordo com a equação 13, apresentada a seguir: 

 

➢ n = PA / PTC            (13) 

➢ n = 4,105,73 W / 7500 W 

➢ n = 54,74%. 

 

5.1.3 Estimativa do caudal de fugas no sistema de ar comprimido  

 

 Para cálculo do caudal de fugas foi utilizada a equação 14 e os seguintes 

dados de entrada: 

 

 

➢ Qf = (Vr / t) x (Pmáx – Pmín)       (14) 
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Onde:  

 

• Patm = Pressão atmosférica = 1 bar 

• Vr = 300l = 0,3 m³  

• t= 59s ~1 min  

• Pmáx= 8,8 bar 

• Pmín = 6,8 bar 

 

Figura 23: Compressor operando em alívio, pressão de trabalho em 6,8 bar (Fonte: Do 

Autor). 

 

 

Figura 24: Compressor operando em carga, pressão de trabalho em 8,8 bar (Fonte: Do 

Autor). 
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Aplicando os valores encontrados em campo na equação 14, encontra-se o seguinte 

valor para caudal de fugas: 

 

Qf = 0,6 m³/min.E analisando a tabela 5 e por interpolação dos valores, para 

um caudal de fugas de 0,6 m³/min, é equivalente a um vazamento com diâmetro de 

orifício de 3 mm, ou por exemplo, a 30 vazamentos de 0,1 mm. 

Este valor corresponde a uma fuga de caudal de 23,71%, visto em 

especificação técnica do compressor que possui um caudal de vazão de 2,53 

m³/min. 

 

5.2 Desvios identificados e Propostas de melhorias   

 

De forma resumida, os dados de eficiências e desempenho do sistema forma 

agrupados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Valores de eficiências para os compressores. 

 Eficiência dos compressores 

Unidade Segundo PROCEL Segundo Pacheco Diferença 

Compressor Parafuso 48,3% 57,4% 9,1% 

Compressor Pistão 35,3% 54,7% 19,4% 

 

E analisando ao que diz respeito ao máximo de fugas permitido para um 

empreendimento de 7 a 15 anos, em bom estado de conservação o valor permitido 

segundo PROCEL (2008) seria de no máximo 15 % de vazamentos, tendo sido 

identificado um valor de 23,71 % (um desvio de 8,71%), ou seja, um valor 36 % 

maior que o esperado, claramente uma área de atenção para ações de manutenção 

e ações corretivas. 

 

Quando se busca a melhoria da eficiência de um sistema de ar comprimido 

específico, a primeira etapa consiste em identificar as oportunidades e, em seguida, 

fazer a seleção das oportunidades mais promissoras (PROCEL, 2008). 

De acordo com PROCEL (2008) existem diversas oportunidades de otimização em 

eficiência energética dentro de um sistema de ar comprimido. As oportunidades 
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podem ser classificadas conforme a parte do sistema na qual são introduzidas. 

Oportunidades de otimização da eficiência energética para as áreas de geração, 

distribuição e uso final de um sistema de ar comprimido estão apresentadas na 

tabela 8. 

 

Tabela 8: Oportunidades da melhoria da eficiência energética (Fonte: PROCEL, 2008). 

  

 

Com base nos resultados apresentados em eficiência energética para os dois 

compressores e os desvios encontrados através da análise entre os dois métodos 

estudados, foram listadas as oportunidades de melhorias em sistemas de ar 

comprimido de acordo com PROCEL (2008), por ordem de relevância. 

 

O valor final apresentado como parâmetro, potencial de contribuição, em 

percentagem, é obtido através do produto entre outros dois parâmetros, 

aplicabilidade e ganhos, ambos também em percentagem. 
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1° - 16 % na redução de vazamentos de ar, fugas de ar comprimido, através de 

manutenção e operação do sistema de ar comprimido. 

2° - 4,5 % na renovação do sistema, novo projeto global, incluindo sistema de 

multipressões 

3° - 4,0 % na instalação de um sistema de recuperação de calor rejeitado para 

uso em outras funções 

4° - 3,8 % na melhoria dos acionamentos, controle de velocidades. 

 

Visto o caudal de fugas no sistema de ar comprimido do frigorífero, 23,71 %, 

estando este 8,71% acima do limite máximo permitido de acordo com manual de ar 

comprimido, proposto pelo PROCEL (2008) que é de 15 % para um 

empreendimento de 10 anos e bom estado de conservação, e que esta medida de 

correção apresenta uma magnitude de potencial de contribuição em economia de 

energia em 16%, deve-se primeiramente atentar a inspeções do sistema de 

distribuição e uso final, visando eliminar ao máximo as perdas por caudais de fugas. 

Sabendo-se que como apresentado por Freitas (2017) a equação para estimativa do 

caudal de fugas, este caudal ser diretamente influenciado pela diferença de pressão 

no sistema entre a pressão de vazio e carga, e que o frigorífero em estudo 

apresenta uma diferença relativamente alta, 2 bar,  mediante o normal em outros 

empreendimentos, que geralmente não ultrapassa uma diferença de 1 bar, executar 

uma renovação do sistema de ar comprimido para um melhor controle de diferenças 

de pressões, multipressões, diminuindo assim as perda por fugas e diferenças de 

potências instaladas. 

 

O frigorífero possui sistema de caldeira a lenha para aquecimento da água para 

diversos fins durante o processamento da carne, como escalda dos porcos já 

abatidos, desinfecção das facas e ferramentas de corte, etc. Visto o potencial de 

contribuição de economia energética possibilitada pelo reaproveitamento do calor 

rejeitado pelos compressores, na ordem de 4%, sugere-se realizar uma análise de 

custo para uma possível inserção do sistema no frigorífero. Além de aumentar a 

área útil do frigorífero para outras possíveis expansões, eliminando o uso das 

caldeiras, cessa-se os gastos com compra de lenha para queima, e para-se com a 

produção de poluição e contaminantes gerados a combustão da lenha. 
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De acordo com PROCEL (2008) um dos motivos para o custo elevado do ar 

comprimido é o fato de os compressores nem sempre terem sido corretamente 

dimensionados para as necessidades de variação de consumo da instalação. 

Comumente encontram-se compressores trabalhando com carregamento médio de 

50%, o que não é possível verificar pela instrumentação do compressor se o mesmo 

apresenta somente um horímetro com as horas totais trabalhadas, mas não com as 

horas trabalhadas em carga parcial ou em alívio. Quando os sistemas de controle 

são bem ajustados, o carregamento dos compressores pode ser elevado a 90%, 

gerando uma economia de energia elétrica de 20% ou mais. 

 

Outro fator de extrema importância e impacto na eficiência energética da 

compressão é a temperatura, mais especificamente a temperatura do ar na 

aspiração, seus efeitos podem ser observados na tabela 9. 

 

Tabela 9: Variação do consumo energético em função da temperatura de aspiração (Fonte: 

PROCEL, 2008). 

 

 

Quanto mais baixa for a temperatura de aspiração de um compressor, menor 

será a energia necessária para sua compressão. Como indicação, pode-se dizer, 

aproximadamente, que: para cada 4°C de aumento na temperatura do ar de 

aspiração, o consumo de energia aumenta em 1% para obter o mesmo volume 

gerado; e para cada 3°C de redução da temperatura do ar aspirado, verifica-se 
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aumento de 1% da capacidade do compressor para o mesmo consumo (PROCEL, 

2008). 

 

Portanto, é de extrema importância impedir que os compressores admitam ar no 

interior da sala ou galpão onde estão instalado, cuja temperatura de acordo com 

PROCEL (2008) sempre é mais alta que a do ar atmosférico externo. Dessa maneira 

devem-se instalar tubulações ligando a aspiração de ar do compressor a uma 

tomada de ar do exterior da sala de máquinas. 

 

Assim sendo, recomenda-se que a tomada da aspiração de ar seja feita do exterior 

da sala de compressores. Caso seja necessário canalizar a tomada de ar, esta deve 

ser curta, reta e de grande diâmetro, e o filtro deverá ser mantido sempre limpo, para 

que a perda de carga na aspiração seja a menor possível. Para cada 25 mbar de 

queda de pressão na aspiração, o rendimento global do compressor é reduzido em 

2% (PROCEL, 2008). 

 

 



65 

 

6  CONCLUSÕES 

Conclui-se com a elaboração deste trabalho que o rendimento termodinâmico 

dos compressores é de natureza baixa, apresentando valores aceitáveis de perdas 

em seu rendimento de 50% de acordo com citado por literaturas como PROCEL 

(2008) e Pacheco (2018).  

O método para rendimento final proposto por PROCEL (2008) coloca o 

compressor parafuso quase dentro do limite de tolerância aceitável, ficando com 

48,3 % de rendimento final, apresentando um desvio de 1,7 % fora do limite 

aceitável. 

Também alisando o mesmo método só que para o compressor a pistão. Este 

apresentou um desvio bem significante abaixo do tolerável, apresentou rendimento 

final de 35,3 %, ficando 14,7% abaixo do limite tolerável em eficiência energética. 

Analisando o método propostos por Pacheco (2018) ambos os compressores 

apresentam eficiência energética dentro da faixa aceitável, faixa esta que tolera até 

50% em déficits, cujos valores encontrados em eficiência energética foram 57,4% 

para o compressor parafuso e, 54,7 % para o compressor a pistão, em eficiências.  

O método proposto por Pacheco (2018) é menos sensível às variações dos 

parâmetros de entrada, diferença de potencial (V), intensidade de corrente (A) e 

fator de potência (cos Ø). Uma vez que esta equação apresenta somente relações 

diretas, enquanto a equação proposta por PROCEL (2008) apresenta variações 

exponenciais e logarítmicas, o que explica um método estar dentro da tolerância e o 

outro estar abaixo do limite de tolerância.  

Com a análise deste método para eficiência energética (PROCEL, 2008), pode-

se concluir que sua equação para rendimento energético é bastante sensível aos 

parâmetros de entrada, pressão e temperatura. Não se pode ajustar a pressão de 

entrada no sistema, atmosférica, mas pode-se manipular a temperatura de entrada 

do ar no sistema, canalizando a admissão do ar fora à casa de máquinas e 

executando o resfriamento do ar na admissão. Uma redução de 3° C na admissão 

do ar é capaz de uma economia energética em 1%.  

Sabendo-se que o valor pago pelo consumo de energia elétrica no frigorífero é 

em média de R$ 115.000,00, assumindo que se esta conta fosse inteiramente em 
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função do consumo de energia dos compressores, uma redução de 3°C na 

admissão do ar acarretaria a uma economia mensal de R$ 1.150,00, e anualmente 

R$13.800,00.   

E finalmente atentando-se a redução de fugas de ar no sistema de ar 

comprimido, reduzindo suas fugas em 50 %, diminuindo suas fugas do valor 

encontrado de 23,71 %, com inspeções e correções no controle de fugas para 11,85 

% de melhorias, essa redução de acordo com Pacheco (2018) influência diretamente 

a mesma taxa de economia energética. E sabendo-se que o valor de consumo 

médio de energia é de R$ 115.000,00, esse controle acarretaria a uma economia 

mensal no valor de R$ 13.627,50, e anualmente obter-se-ia uma economia de        

R$ 163.530,00 (novamente, assumindo que se esta conta fosse inteiramente em 

função do consumo de energia dos compressores).  
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