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Neste artigo serão abordados aspectos considerados relevantes na 
utilização da energia elétrica por empresas do ramo moveleiro e que 
podem ser observados e resolvidos rapidamente por empresários do 
ramo. Foram analisados os principais motorres elétricos e o sistema 
de exaustão de uma indústria moveleira. Verificou-se que existem 
diversos aspectos a serem analisados para redução do consumo de 
energia elétrica na empresa. Na análise dos motores, observa-se que o 
principal problema é o superdimensionamento. Apesar do rendimento 
se manter razoável para carregamentos maiores que 60%, o fator de 
potência cai consideravelmente. O uso de motores de alto rendimento 
também é desejável em situações onde o motor funciona várias horas 
por dia. A troca de um motor standard por outro similar de alto 
rendimento tem um longo tempo para retorno do investimento, a menos 
que haja alguma utilização para o motor Standard, e deve ser 
criteriosamente analisada. Motores superdimensionados, com 
carregamentos menores que 50%, devem ser trocados sempre. É 
recomendável fazer o monitoramento do sistema de exaustão de modo 
a garantir o seu balanceamento, por meio da medição da velocidade de 
exaustão. Se for constatada velocidade excessiva, verificou-se que a 
sua redução pode gerar redução de consumo. 
 
Palavras-chaves: Eficiência energética, indústria moveleira, motores, 
sistema de exaustão 
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1 Introdução 

Eficiência energética compreende a análise do consumo de energia elétrica, com o objetivo da 
redução de custos e maior economia da mesma, aliada a novas tecnologias, materiais e 
equipamentos e o uso dos recursos naturais com alternativas ecológicas, sem perda de 
conforto e qualidade do ambiente que se analisa.  

Atualmente passamos por um momento onde o perigo de um possível esgotamento das fontes 
naturais para geração de energia exigem que, cada vez mais, saibamos utilizar esses recursos 
de forma adequada e econômica, o que abre um vasto campo de aplicação de métodos de 
eficiência energética em diversos setores, industriais, comercias, residenciais entre outros.  

Segundo Energia (2007), o setor residencial consome, em torno de 25% da energia produzida, 
onde aproximadamente 6,5% são utilizados para o aquecimento de água. O restante é 
distribuído entre: comércio e serviços, em torno de 13,5%, meio rural, 4%, e serviços 
públicos, 8,7%. Por outro lado, de acordo com o Balanço Energético Nacional de 2004, em 
torno de 48% da eletricidade produzida no Brasil é consumida pelo setor industrial, 
principalmente por motores utilizados para movimentar máquinas que fazem parte do 
processo fabril da empresa. Umas das principais consumidoras dessa energia são as empresas 
do setor moveleiro. Estudos indicam que, em média, 50% das cargas elétricas industriais são 
compostas por motores de indução, podendo chegar a 70% em algumas regiões do país.  

No caso do setor moveleiro, além do consumo nas próprias máquinas, a geração de resíduos 
de madeira nos diversos processos industriais implica na necessidade de um sistema de 
exaustão. Como esse sistema atinge a maior parte das máquinas, usualmente são utilizados 
grandes motores que funcionam durante todo o tempo em que a empresa está operando. 
Outros usos para a energia dentro do setor industrial seriam a iluminação, equipamentos de 
escritório, resistências, bombeamento de água, entre outros.  

O diagnóstico da Geração de Resíduos do Polo Moveleiro da Serra Gaúcha mostrou que o 
consumo médio das 94 empresas pesquisadas se situa em torno de 60.000 kWh mensais, 
mostrando a importância do uso racional de energia dentro do setor. (Wander e Locatelli, 
2006) 

A contratação da energia elétrica junto à concessionária também é outro fator de custo que 
pode ser otimizado. Dependendo do porte da empresa, do regime de trabalho e sazonalidade 
do consumo é possível optar por diferentes regimes tarifários e valores de demanda. Além 
disso, muitas vezes as empresas pagam multas por energia reativa excedente e/ou 
ultrapassagem de demanda que passam despercebidas ou não são bem compreendidas e 
podem ser resolvidas de modo relativamente simples. O fornecimento de energia elétrica 
pelas concessionárias às empresas é regulado pela Lei 456/2000 editado pela ANEEL – 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANNEL, 2006) 

Neste artigo serão abordados aspectos considerados relevantes na utilização da energia 
elétrica por empresas do ramo moveleiro e que podem ser observados e resolvidos 
rapidamente por empresários do ramo.  

2 Fator  de Potência 

Conforme Locatelli (2000), o fator de potência em um sistema elétrico pode ser definido 
como a razão entre a potência real ou potência ativa pela potência total ou potência aparente. 
A legislação atual exige que as potências mantenham um fator de potência acima de 0,92. 
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Quando isto não ocorre, existe um excesso de energia reativa na instalação que é cobrado na 
conta como energia reativa excedente com o mesmo valor da energia ativa. Em circuitos de 
corrente alternada, as ondas de tensão e corrente estão em fase, ou seja, mudam sua 
polaridade a cada ciclo. Porém quando existem cargas resistivas no circuito pode haver um 
atraso na onda da corrente, caso hajam cargas indutivas, ou um atraso na onda da tensão, caso 
hajam cargas capacitivas. Esse atraso em uma das ondas gera um ângulo de fase (cosseno fi) 
que é utilizado para o cálculo do fator de potência.  Umas das principais causas que podem 
gerar um baixo fator de potência são: 

− Lâmpadas de descarga; 
− Motores de pequena potência; 
− Motores operando em vazio; 
− Motores superdimensionados; 
− Nível de tensão acima da nominal; 
− Transformadores operando em vazio ou superdimensionados; 

Uma maneira para se corrigir o fator de potência é a instalação de capacitores, ou banco de 
capacitores. A função desses equipamentos é fornecer a energia reativa necessária para as 
cargas, de modo a não usar essa energia reativa da rede da concessionária. Existem bancos de 
capacitores fixos ou automáticos e estes podem ser instalados diretamente junto às cargas 
individuais, ou centralizados de forma a atender diversas cargas.  

A instalação dos capacitores junto às cargas permite compensar a carga em questão. Assim, 
não exige um dispositivo de comando e proteção separado, além de aliviar o circuito 
alimentador, pois a corrente reativa vai do capacitor à carga sem circular pelo transformador, 
barramentos, circuito alimentador, entre outros. 

Já em uma instalação central, é possível obter uma economia no tamanho do banco, pois a 
potência reativa solicitada pelo conjunto da instalação é, normalmente, menor que a soma das 
potências reativas de todos os equipamentos. Esse sistema é bastante utilizado quando o 
alimentador supre uma grande quantidade de cargas pequenas, onde não é conveniente a 
compensação individual. 

Deve-se também avaliar a possibilidade de uma correção do fator de potência diretamente na 
fonte, com o redimensionamento de motores e transformadores e com a utilização de reatores 
de alto fator de potência.  

3 Motores Elétr icos 

Os motores elétricos são uns dos principais equipamentos que consomem energia nas 
empresas do setor moveleiro. Por este motivo, deve-se buscar uma maior eficiência e maior 
fator de potência dos mesmos.  

De acordo com Bortoni & Santos (2001-a), os motores elétricos podem ser classificados 
segundo a sua forma de alimentação. Assim podemos ter motores dimensionados para 
corrente contínua, corrente alternada e corrente pulsante.  

Tipos de motores de corrente contínua: 

− Motor de Imã permanente 
− Motor campo série 
− Motor campo paralelo 
− Motor composto 
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− Motor universal (também com corrente alternada) 

Tipos de motores de corrente pulsante: 

− Motor de Passo (Step Motor) 

Tipos de motores de corrente alternada: 

− Motores síncronos 
− Motores de indução trifásicos de rotor gaiola de esquilo 
− Motores de indução trifásicos de rotor bobinado 
− Motor linear 
− Motores de indução monofásicos 
− Motores síncronos monofásicos 

Na indústria em geral, os motores mais comuns são os de corrente alternada. O princípio do 
funcionamento dos motores de corrente alternada se baseia no campo girante, onde pela 
alimentação de três fases deslocadas de um ângulo de 120º, a três enrolamentos inseridos em 
ranhuras no estator também formando ângulos elétricos de 120º, se produz um campo 
magnético giratório cuja velocidade depende da freqüência da fonte de alimentação e do 
número de pólos formados por cada fase. 

Os motores de corrente contínua possuem um custo mais elevado e necessitam de uma fonte 
de corrente contínua ou de um dispositivo que converta a corrente alternada em corrente 
contínua. Porém, podem funcionar com velocidade ajustável e se prestam a controles de 
grande flexibilidade e precisão.  

3.1 Motor  de indução tr ifásico de gaiola 

Esse tipo de motor se destaca por ser o mais utilizado a nível industrial no Brasil.  

A principal característica desse motor é só processar a conversão eletromecânica da energia 
quando estiver operando a uma velocidade diferente da síncrona. Por esse motivo também é 
conhecido como motor assíncrono. A diferença entre a velocidade do motor e a velocidade 
síncrona é chamada de escorregamento (LOCATELLI, 2004). 

Na Figura 1 pode-se verificar o comportamento de um motor de indução. Pela curva percebe-
se que a eficiência mantém-se alta para carregamentos até 60% do nominal, reduzindo 
drasticamente abaixo disso. O fator de potência também diminui com o carregamento, porém, 
menos abruptamente. 
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Figura 1 – Curva de rendimento de motor de 15cv 
Fonte: www.weg.com.br 

 

Um dos maiores motivos de desperdício de energia em motores elétricos é o 
superdimensionamento, ou seja, um motor elétrico maior que o necessário para uma dada 
aplicação. Isso ocorre por diversos fatores como, desconhecimento das características da 
carga e de métodos para um dimensionamento adequado, expectativa de futuro aumento de 
carga, busca de grandes margens de segurança para operação de processos vitais, etc.  

As principais conseqüências desse superdimensionamento são um maior custo, volume e peso 
do motor, redução do rendimento e do fator de potência e maior corrente de partida, 
acarretando maior custo da instalação e da proteção. 

3.2 Estudo de caso aplicado na indústr ia moveleira 

Para verificação de motores superdimensionados utilizou-se um analisador de energia Os 
dados foram medidos em uma empresa de móveis da região, sendo analisados os maiores 
motores e também os mais usados. Dentre esses, destacaram-se três motores que geraram 
quatro diferentes situações apresentadas na Tabela 1. 

 
 
Motor 

Potência 
Nominal 

[kW] 

Corrente 
Nominal 
[Ampere] 

 
Tensão 
[Volts] 

Corrente 
Média 

[Ampere] 

Potência 
ativa  
[kW] 

Multiserra em vazio 11,2 21,4 374 7,45 1,55 
Multiserra em operação 11,2 21,4 379 - 10 
Exaustor corte 18,5 35,7 366 23,7 10,4 
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Exaustor lixas 30 57,3 371 45,7 23,4 
Tabela 1 – Dados medidos em motores de fábrica de móveis 

Os 3 tipos de motores analisados são de 2 pólos, e portanto suas rotações ficam próximas a 
3600 rpm. Esses motores operam em torno de 8 horas diárias, porém verificou-se que a 
multiserra passava a maior parte do tempo operando em vazio (aproximadamente 75% do 
tempo). Serão consideradas 200 horas mensais de operação. O dado de medição da multiserra 
em operação foi tomado num período de tempo muito curto, portanto, não foi possível 
determinar a corrente média e as medições têm uma incerteza maior. Pela natureza da 
exaustão, os motores dos ventiladores ficam em carga mesmo que as máquinas não estejam 
operando e gerando resíduos. 

Observando a Tabela 1 e comparando os valores da corrente nominal e da corrente média, 
verifica-se que há um superdimensionamento do exaustor de corte, com um carregamento de 
50%. Por outro lado, o exaustor de lixas possui um bom dimensionamento, com carregamento 
de aproximadamente 80%. 

Com relação a multissera, pode-se observar que também está bem dimensionada quando em 
funcionamento, porém como passa boa parte do tempo operando em vazio acaba gerando 
como conseqüência um baixo fator de potência.  

3.2.1 Análise da viabilidade 

Com os dados obtidos para os 3 motores apresentados anteriormente podem ser sugeridas 
alterações para cada um destes.  

Na multissera, o ideal seria adotar algum controle que alterasse sua condição de trabalho, 
como, por exemplo, passando a sua ligação de estrela para triângulo apenas quando houver 
uma carga. Para os exaustores, sugere-se um motor de 15 e 30 kW de alto rendimento para o 
corte e as lixas, respectivamente. 

Para realizar uma análise de viabilidade, devem ser considerados os custos atuais da energia 
que está sendo consumida, para depois uma avaliação dos custos frente as modificações 
propostas e, por fim, analisar o seu respectivo investimento (BORTONI & SANTOS, 2001-
b). 

O custo pode ser obtido através da potência consumida e do número de horas de operação nas 
duas situações, multiplicando-se pelo custo específico da energia (Equação 1). Já a potência 
do motor é determinada dividindo-se a sua potência mecânica pelo seu rendimento (Equação 
2). Assim, também podemos concluir que a potência consumida será maior quanto menor for 
o rendimento.  

�*���8�*� �u�.��� �����
�u�.��� �6�*� �6�.� �A�F�

Onde: Eanual é a energia anual consumida pelo motor em kWh; 
 Wcons é a potência ativa consumida pelo motor em kW; 
 H é o número de horas trabalhadas por ano; 
 Pmec é a potência mecânica solicitada pela aplicação em kW;  
 mot é o rendimento do motor, adimensional. 
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Dessa forma, podem ser calculados o custo atual e o proposto, conforme apresentado na 
Tabela 2, utilizando os rendimentos obtidos nas curvas dos motores para 2.400 horas por ano 
e custo médio específico de 0,29 R$/kWh. 
 

 
Exaustor 

Rend atual 
[%] 

Wcons [kW] Custo atual 
[R$] 

Rend prop 
[%] 

Wcons 
[kW] 

Custo 
prop [R$] 

Corte 87 10,4 7.238,40 91 9,9 6.890,40 
Lixas 89 23,4 16.286,40 93 22,4 15.590,40 

Tabela 2 – Custos atuais e custo proposto 
 
Observa-se que a economia anual é de  R$ 348,00 para o motor exaustor de corte e R$ 696,00 
para o motor exaustor de lixas. Na análise econômica, considerou-se que o custo de um motor 
de 15 kW de alto rendimento é da ordem de R$ 1.500,00 e de um motor de 30 kW é da ordem 
de R$ 3.400,00, enquanto o valor dos motores usados correspondem a 30% dos motores 
novos. O tempo de retorno é de 3 anos e 3 anos e 5 meses, respectivamente. As taxas de 
retorno (TIR) para um período de 4 anos são respectivamente 12,32% e 6,58%. Não estão 
consideradas variações na tarifa de energia elétrica.  

4 Ventilação  

Uma das maiores utilizações da energia elétrica em uma fábrica de móveis é para a exaustão 
dos resíduos gerados em diversos processos. O principal parâmetro que deve ser analisado 
para se obter um bom sistema de exaustão é a velocidade do ar que deve ficar entre 15 e 23 
m/s para partículas de madeira. A vazão de ar do ventilador é a multiplicação da velocidade 
pela área dos dutos de exaustão e é o principal parâmetro que determina o tamanho do 
ventilador e, conseqüentemente, a potência consumida. 

Também é muito importante saber o tipo de ventilador a ser usado, dependendo do trabalho e 
do tipo de partícula que ele irá carregar.  

Similarmente aos motores elétricos, os ventiladores têm uma faixa ideal de operação onde os 
rendimentos são elevados. Se o ponto de funcionamento do ventilador estiver fora dessa faixa, 
poderá haver desperdício de energia. 

Como a empresa possui 3 linhas de exaustão, priorizou-se uma que apresentava problemas. 
Nessa linha observou-se que as velocidades nos diversos dutos coletores de partículas 
apresentavam diferenças significativas, conforme pode ser observado na Tabela 3.  

 
 

MÁQUINA 
Velocidade 

[m/s] 
Lixadeira banda larga 21,5/19,0/16,6 

Lixadeira borda 45 
Perfiladeira 45,0/41,5 

Tabela 3 – Velocidade nos dutos condutores 
 

A lixadeira banda larga é a maior máquina da linha e possui diversos captores. Na Tabela 3, 
estão mostradas as velocidades em 3 pontos, cuja média é de aproximadamente 19 m/s. Nessa 
máquina, é recomendada uma velocidade maior e foi realizada uma revisão que mostrou um 
problema interno. Foi resolvido esse problema e a velocidade aumentou, porém, não foi 
medida novamente. Como havia obstrução numa das máquinas, a velocidade nas outras 
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aumenta, portanto, o conserto do problema deve ter reduzido a vazão nas outras máquinas. É 
importante monitorar as velocidades freqüentemente para detectar eventuais problemas. 

Fazendo-se uma estimativa da velocidade no duto principal como sendo 30 m/s, percebe-se 
que há um excesso de velocidade em relação ao máximo sugerido para transporte de 
partículas. Ajustando-se o sistema para manter a velocidade em torno de 25 m/s pode-se 
estimar qual a redução de potência do motor elétrico. 

O ventilador é utilizado para vencer a perda de carga dos dutos, curvas, registros, filtros e 
todos os dispositivos que dificultam o fluxo de ar. Essa perda de carga pode ser estimada 
através da equação de Darcy-Weisbach (Equação 3). 

 

 
2

2V

D

L
fp ⋅⋅⋅=∆ ρ   �A�F�

Nessa equação f é o fator de atrito (adimensional) que depende da rugosidade e da turbulência 
do fluxo, L é o comprimento total [m], incluindo acessórios; D é o diâmetro [m]; �  é a massa 
específica do ar [kg/m3] e V é a velocidade do ar [m/s]. 

Para um sistema qualquer já existente, pode-se verificar da equação 3 que os termos são 
praticamente constantes, com exceção da velocidade. Como a velocidade é igual a vazão 
dividida pela área, percebe-se que a perda de carga é proporcional ao quadrado da vazão. 

Outra equação importante é a equação da potência de um ventilador. Multiplicando-se a vazão 
pela perda de carga tem-se a potência útil do ventilador, que dividida pelo rendimento fornece 
a potência consumida. 

 

vent

vent
Vp

W
η

.
. ⋅∆=          (4) 

 
 Como a perda de carga depende da vazão elevada ao quadrado, pode-se dizer que a 
potência depende da vazão elevada ao cubo. Fazendo um cálculo simples, pode-se estimar que 
reduzindo a velocidade de 30 para 25 m/s, conforme sugerido, reduz a potência em mais de 
40%, além de reduzir o tamanho do ventilador e de toda a instalação, inclusive a demanda. O 
cálculo da redução da energia consumida conforme usado na Tabela 2 está mostrado na 
equação 5. 

 

 2400
30

25 .3

⋅⋅
��
����

= ventanual WE         (5) 

 
Aplicando esse cálculo no ventilador do sistema de exaustão da Tabela 2, essa redução 
representaria quase R$ 7.000,00 por ano só com a redução do consumo de energia. Nesse 
cálculo, considera-se os rendimentos iguais. Utilizando ventiladores mais eficientes, conforme 
já comentado, essa redução pode ser ainda maior. 

Na empresa analisada, a exaustão representa mais de 30% do consumo de energia elétrica e 
20% da demanda contratada. Com as modificações sugeridas, a redução de consumo e 
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demanda nesse setor poderia chegar a 50%, reduzindo a conta total de energia em mais de 
15%. 

5. Conclusões 

Verifica-se que existem diversos aspectos a serem analisados para redução do consumo de 
energia elétrica na empresa. No trabalho não foram avaliados equipamentos diversos como 
iluminação, computadores, compressores de ar, entre outros, mas que também podem vir a 
trazer oportunidades de economia.  

Quanto a análise dos motores, observa-se que o principal problema é o 
superdimensionamento. Apesar do rendimento se manter razoável para carregamentos 
maiores que 60%, o fator de potência cai consideravelmente. O uso de motores de alto 
rendimento também é desejável em situações onde o motor funciona várias horas por dia. A 
troca de um motor standard por outro similar de alto rendimento tem um longo tempo para 
retorno do investimento, a menos que haja alguma utilização para o motor Standard, e deve 
ser criteriosamente analisada. Motores superdimensionados, com carregamentos menores que 
50%, devem ser trocados sempre. 

Os sistemas de ventilação são bastante comuns nas empresas de móveis e também possuem 
problemas de superdimensionamento. Alterações de lay-out das máquinas e acréscimo de 
ramais, além de outros problemas, podem gerar desbalanceamento das velocidades nos 
ramais. É recomendável fazer o monitoramento do sistema de exaustão de modo a garantir o 
seu balanceamento, por meio da medição da velocidade de exaustão. Se for constatada 
velocidade excessiva, verificou-se que a sua redução pode gerar redução de consumo. 
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