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RESUMO 

Este artigo adotou como principal premissa, a garantia da eficiência energética, 
a redução dos custos de energia elétrica e o aumento da segurança 
operacional em toda planta industrial, mantendo o conforto das pessoas, a 
qualidade e continuidade dos processos. O desenvolvimento deste projeto nos 
permitiu a utilização racional e inteligente da energia, reduzindo os custos 
operacionais, como será apontado em nossa premissa inicial, tornando o 
consumo mais eficiente e as nossas hipóteses verdadeiramente sustentáveis. 
Esses resultados foram alcançados a partir de análises empíricas e de KPI’s, 
essas estratégias de otimização energética e confiabilidade criadas pela equipe 
de Manutenção & Engenharia, visavam alcançar um maior controle no 
gerenciamento de energia e confiabilidade da planta. Após essas implantações 
conseguiu-se obter um ganho em eficiência energética de aproximadamente 
10% e, ao mesmo tempo, aumentar a confiabilidade da planta em 15%.  

Palavras chave: Gestão, Indicadores chaves, Eficiência energética, confiabilidade, 
custo e Foco. 

1.INTRODUÇÃO 

A Organização objeto desse desenvolvimento, atua na área de otimização dos 
recursos Ambientais, em particular, em uma planta situada no Distrito Industrial 
de Santa Cruz, situada no Rio de janeiro, sendo a responsável pelo 
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fornecimento de toda a água para o complexo siderúrgico da Thyssen Krupp 
CSA, neste contexto, descreve-se a seguir a importância da água e suas 
aplicações nessa Unidade Siderúrgica. 

• A água é um insumo essencial para o processo siderúrgico; 

• Nenhuma das principais unidades de produção do complexo siderúrgico 
pode funcionar sem água. 

Tabela 1: Descrição e Quantitativos do Sistema de Tratamento e Abastecimento 
de água da Unidade Santa Cruz. 

Fonte: Documentos da Organização Objeto do Estudo. 

1.1 - Objetivo do Desenvolvimento 

Buscar desenvolver um sistema de eficiência energética e confiabilidade que 
possibilitasse reduzir os riscos no processo produtivo, em função de uma 
possível falha no sistema de abastecimento e tratamento da água, assim como, 
tivesse a oportunidade de reduzir os valores operacionais, de manutenção e,a 
o mesmo tempo, de consumo de energia na etapa em que a responsabilidade 
do processo cabia a organização que possuía essa expertise. 

1.2 - Justificativas do Desenvolvimento 

Tais ações se justificam não só em função da matriz energética, como também, 

Água Industrial Água para uso em processos gerais no complexo 
siderúrgico 1.500 m3/h

Sistema de 
Recirculação 1

Água de resfriamento para o sistema de 
recirculação sem contato direto, utilizado na planta 

de sínter e na aciaria
7.458 m3/h 

Sistema de 
Recirculação 2 

Água de resfriamento para o sistema de 
recirculação de contato direto, utilizado no 

lingotamento e no resfriamento dos gases do forno 
básico insuflado com oxigênio (BOF)

5.400 m3/h 

Água Gelada Água gelada utilizada nos sistemas de ar-
condicionado 1.900 m3/h 

Água Abrandada Água especial para sistemas de resfriamento sem 
contato direto no alto-forno e na aciaria 160 m3/h 

Água de Serviço Água potável 200 m3/h 

Sistema de Combate 
a Incêndios 

Água para combate a incêndios (mediante 
demanda) 288 m3/h 



pela busca da melhoria contínua nos processos produtivos, em particular, em 
função das constantes crises hídricas e a necessidade a cada dia mais 
presente, em buscar um processo sustentável, que agrida menos ao meio 
ambiente e reduza os custos operacionais e todos as demais variáveis que 
compõem esse tipo de processo produtivo. 

2 - Estudo de Caso 

A capacidade produtiva da Organização Ambiental, objeto desse 
desenvolvimento, na unidade Santa Cruz – RJ, tem uma particularidade que é 
a operação da maioria dos equipamentos mesmo quando o cliente reduz a 
produção, em consequência, gera-se um alto consumo de energia elétrica por 
metro cúbico produzido, tendo necessidade ou não, o custo existe. 

Com base nesta observação, buscou-se por realizar ações que possibilitassem 
a redução no consumo de energia elétrica, sendo realizado, assim, um estudo 
detalhado do processo, objetivando evidenciar e enumerar as oportunidades de 
melhoria, sempre com o foco na otimização da lógica de controle, substituição 
de componentes, e equipamentos que pudessem vir a impedir um melhor 
monitoramento e uma campanha para a criação de uma cultura forte sobre o 
uso consciente da energia elétrica, ou seja, a busca pela sustentabilidade 
operacional da planta. 

Este estudo de caso, buscará apresentar os projetos implementados com foco 
nas oportunidades observadas de redução de energia elétrica como: a 
melhoria no controle dos compressores de ar CPR-C49-001A / B, instalação de 
Soft Starter para as torres da WTP1 e WTP2, melhoria na lógica de controle 
dos Chiller (Vazão – TR), melhoria na lógica de controle das bombas de envio 
dos Chiller e a campanha de conscientização no uso de energia elétrica. 

2.1 - Situação Anterior  

Primeiramente, a contextualização da situação inicial, ou seja, como era o 
sistema, o seu consumo médio acumulado de energia elétrica, observando-se 
aqui que este estava acima da meta em todos os meses do ano de 2013, 
conforme será demonstrado na figura 1, a seguir, cuja a Meta estava em 0,365 
KWh/m³. 

Essa situação, por si, já demonstrava uma necessidade premente de 
intervenção da equipe responsável pela eficiência energética/ambiental e, por  
buscar novas alternativas ao sistema, podendo essas, como já informado 
serem desenvolvidas em diversas áreas. 

Um bom exemplo dessa necessidade pode ser observado no equipamento  
compressores de Ar - CPR-C49-001A/B, pois funcionavam 24 horas por dia 



sem necessidade, estes compressores são os responsáveis por abastecer o 
sistema de descompactação do Hidróxido de Cálcio, armazenado no silo e 
para a operação do filtro prensa. A Potência de cada compressor é de 24KW. 
 

Figura 1: Gráfico de Consumo Específico de Energia Elétrica - WTP. 
Fonte: Controle Organizacional - Documentação da Manutenção. 

A figura 1, apresenta as evidências do consumo de energia elétrica - WTP, 
assim como, a figura 2 a seguir apresenta os compressores, já exemplificados 
acima. 
 

Figura 2: Vista dos Compressores de Ar - CPR - C49-001 A/B. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 



Os motores dos exaustores das torres WTP1 e WTP2, eram de partida direta 
com duas velocidades, este sistema estava com sua confiabilidade 
comprometida pelo motivo de ter ocorrido o rompimento do eixo de 
transmissão, desta forma, a torre era operada em manual pelo receio de ao  
entrar em modo automático, acontecer uma parada/partida brusca do exaustor 
em consequência, ocasionando o rompimento do eixo. Todos os motores 
ficavam funcionando 24 horas por dia sem necessidade, potência de cada 
motor 75KW. 
 

Figura 3: Vista dos Exaustores WTP 1. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção 

 

Figura 4: Cubículo de Comando - Exaustores das Torres WTP1 e 2, Início da Modificação. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 



 
Figura 5: P&ID - Exaustores da Torre WTP1. 

Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 
 

Figura 6: P&ID - Exaustores da Torre WTP2. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

O Chiller (máquina de refrigeração de água), era controlado por uma lógica que 



monitorava a vazão de consumo, em função desta variável o sistema partia ou 
parava uma máquina mantendo na média três máquinas ligadas 24 horas por 
dia, sem necessidade. Potência de cada máquina 503KW. 
 

Figura 7: Chiller - Refrigeração de Água. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

O sistema de bombeamento de água gelada é controlado por inversor de 
frequência e operavam constantemente com três bombas, cada bomba com 
uma vazão nominal de 635 m³/h, a vazão total de envio é de 1000m³/h, as três 
bombas funcionavam constantemente com o inversor na frequência reduzida. 
Potência de cada motor 300KW. 
 

Figura 8: Bombas de Envio de Água Gelada. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 



2.2 - Melhorias e Ações Implementas e Incorporadas. 

2.2.1 - Compressores CPR-C49-001A/B 

Foi desenvolvido uma lógica nova de controle, os compressores ficam 
desligados na maior parte do tempo e só entram em funcionamento no 
momento do preparo de solução de Hidróxido de Cálcio “Ca(OH)2” e, no 
momento de utilização do filtro prensa. Este desenvolvimento usou um total de 
35 horas. 

 
Figura 9: Tela do Supervisório de Controle dos Compressores. 

Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

2.2.2 - Exaustores das torres WTP1 e WTP2:  

i) Elétrica: 

Foi instalado um novo painel com SoftStarter (Partida Suave), em cada 
cubículo e refeita toda lógica de controle para uso do novo sistema, em 
automático o controle compara a temperatura de saída da bacia das torres e 
liga (suavemente) ou desliga os exaustores sem o risco de rompimento do eixo 
de transmissão. Este desenvolvimento usou um total de 510 horas. 

ii) Mecânica: 

Com a finalidade de melhorar a disponibilidade do sistema e aumentar a 



eficiência das células, foram tomadas as seguintes ações: Instalado um 
sistema de contra recuo no motor das células, pois o equipamento desligado 
faz vaso comunicante com as demais células que estão ligadas, sendo assim, 
o sistema rodava em sentido inverso quando desligado (vide figura 10 - a 
seguir). O eixo recebia um torque excessivo no momento da partida e por 
consequência o cisalhamento, trazendo um custo de aproximadamente R$ 
12.000,00, além do transtorno com a redução da disponibilidade do sistema. 

Mudança na angulação das pás das células de resfriamento (exaustores), de 6º 
para 9° aumentando a capacidade de troca térmica por conta do deslocamento 
maior de ar. Este desenvolvimento consumiu um total de 50 horas. 
 

Figura 10: Sentido de Fluxo de Ar no Interior das Torres. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

 

Figura 11: Instalação de Contra Fluxo. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 



Figura 12: Tela do Supervisório do Controle dos Exaustores WTP1. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

Figura 13: Tela do Supervisório do Controle dos Exaustores WTP2. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 



 
Figura 14: Cubículo com Soft Starter = Montada para Exaustores WTP 1 e 2. 

Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

2.2.3 - Chiller: 

Foi desenvolvido um bloco de controle alternativo usando a TR (Tonelada de 
Refrigeração) geral do sistema, este bloco monitora a vazão de envio de água 
gelada, verifica a diferença de temperatura de retorno com uma temperatura de 
referência, e multiplica todas estas variáveis por uma constante para chegar 
em Kcal (Kilo caloria), o resultado é dividido por um fator (3.024) para se obter 
a TR.  

TR = (Q (m³) . K(1) . Diferença Temperatura) / 3.024 
Sendo: 

Q = FIT-C54-001 - Instrumento de medição de vazão não intrusivo por ultra-som. 
Diferença de temperatura = T1 – T2 
T1 – TIT-C54-003 (Retorno do Cliente) – Instrumento de medição de temperatura 
T2 – Valor fixo de 6ºC. 

Este bloco de controle gera um sinal “real” que será interpretado por outro 
bloco de limites onde vai dizer a quantidade de Chiller que deverá entrar em 
operação, existe também, um limite mínimo de duas máquinas para segurança 
operacional.  

Esta melhoria na lógica de controle fez com que a organização conseguisse 
entregar a mesma quantidade de água gelada para o cliente, com uma 
máquina a menos no sistema, uma economia de 503 KW. Este 
desenvolvimento usou um total de 80 horas. 
 



Figura 15: Tela Supervisório com Botão de Alternância de Controle entre a TR e a Vazão. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

 

Figura 16: Tela Supervisório dos Chillers. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 



 
Figura 17: Tela Supervisório do Chiller. 

Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

2.2.4 - Bombas de envio de água gelada:  

Foram feitos testes iniciais desligando em manual um bomba e mantendo duas 
bombas enviando água gelada, imediatamente, o controle dos inversores de 
frequência acelerou as bombas que estavam em operação corrigindo a 
pressão, então foi observado que seria possível alterar a lógica de controle 
para que fosse possível, manter as duas bombas ligadas que é suficiente para 
manter o sistema em plena operação, sem deixar de atender a demanda.  

A alteração foi feita na lógica do bloco gerenciador destas bombas, onde foi 
otimizado a estrutura lógica solicitando apenas duas bombas, quando 
houvesse um aumento de vazão, este bloco que monitora a pressão entenderia  
a redução na pressão e partiria com as demais bombas, se assim fosse  
necessário. Este desenvolvimento consumiu um total de 8 horas. 

 



Figura 18: Tela Supervisório das Bombas de Envio de Água Gelada. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

2.2.5 - Conscientização Ambiental:  

Foi implantado na unidade um programa de eficiência energética de modo a 
conscientizar a equipe sobre a importância do correto uso da energia elétrica 
com a finalidade de possibilitar um trabalho para evitar os desperdícios, esse 
programa , desde a sua fase inicial teve total sucesso e, todos estão engajados 
e motivados com este programa e seus resultados. 

O programa está focado na redução de energia elétrica, com o uso consciente 
da iluminação, condicionadores de ar, microcomputadores, impressoras e 
outros. 

Figura 19: Etiqueta de Conscientização - Uso de Energia Elétrica. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 



2.3 - A Origem do Conhecimento 

As principais fontes de conhecimento para execução do projeto partiram de 
dentro da própria Organização, através do constante desafio e provocação de 
ousar e inovar nos processos e sistemas, buscando, cada vez mais, a 
excelência de resultados em todos os âmbitos. 

• Interna: (na Organização): Provocações constantes das lideranças da 
Empresa, em particular, na Unidade Santa Cruz - RJ, buscando alinhar 
oportunidades à custos e prazos. Assim como, Ferramentas de qualidade 
em gestão de projetos, como brainstorming, ciclo PDCA e PA. Capacidade 
de aprender e inovar da equipe de Manutenção.  

• Externa: Apoio Especializado Externo e Site Wikipédia: Apoio técnico dos 
engenheiros da parceiros, fornecedores de serviços e materiais, para o 
desenvolvimento da lógica de controle por TR dos CHILLER's e na 
alteração da lógica de controle do bloco gerenciador das bombas de envio 
dos Chiller. Wikipédia – TR (Tonelada de Refrigeração). 

2.3.1 - Desenvolvimento com Criatividade 

As melhorias realizadas na unidade de Santa Cruz – RJ, foram desenvolvidas 
em sua plenitude pela equipe técnica da manutenção, com o apoio da 
operação interna e dos engenheiros da fornecedora do sistema de lógica, a 
liderança sempre esteve apoiando e desafiando a equipe, com relação as 
oportunidades que emergiam do estudo, em particular, para poder aumentar 
ainda mais a eficiência energética e, ao mesmo tempo, buscar que todo o 
sistema se transformasse em algo sustentável aglutinando eficiência e eficácia 
dentro da unidade, unindo criatividade, ousadia, educação pelo trabalho, sem 
colocar em risco a segurança operacional. 

2.3.2 - Equipamentos, Insumos e Instalações Envolvidas 

A chave Soft Starter usada neste projeto, foi a 3RW4436-6BC44 SIEMENS, 
este dispositivo segue o padrão de instalação, usado nos painéis da unidade 
Santa Cruz – RJ. 

Figura 20: Chave Soft Starter. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 



2.3.3 - Problemas Observados 

Foi observado que o sistema de controle do Chiller ficou operacional e robusto, 
contudo, nos meses de verão este sistema ficou instável pelo fator físico da 
instalação, onde se verificou uma mistura de água gelada com a água quente 
que retorna do cliente. 

Este problema acarreta uma partida de mais uma máquina para baixar a 
temperatura de envio, ficando assim por uma hora (já previsto na lógica de 
controle), ao passar este tempo o sistema desliga uma máquina pelo fato da 
temperatura da água estar abaixo de 6ºC, toda essa massa de água fria que foi 
bombeada para o cliente começa a aquecer novamente, em uma hora o 
sistema parte novamente mais uma máquina, ou seja, temos partida e parada 
de máquina a cada duas horas, temos o P&ID do projeto onde é possível 
observar onde acontece a mistura da água fria com a água quente conforme 
figura 21. 
 

Figura 21: P&ID do Sistema de Água Gelada. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

2.3.4 - Custos Incorridos. 

Para demonstrar a composição de custos incorridos com o projeto, é 
apresentada a tabela contendo todos os insumos necessários ao projeto, 
como: Chave Soft Starter, automação e consultoria técnica. 



Tabela 2: Custo de Montagem do Projeto de Eficiência Energética e 
Confiabilidade 

Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

2.3.5 - Produtividade Alcançada 

Com a implantação deste projeto foi possível baixar o consumo específico de 
energia elétrica, tendo este ficado, abaixo do objetivo de 0,370 KWh/m³ para o 
ano de 2014, pactuado em PA e conseguiu-se aumentar a segurança 
operacional com a eliminação do risco de rompimento do eixo entre exaustor e 
motor das torres WTP1 e WTP2. 

Com a eliminação das possíveis causas de rompimento do eixo entre exaustor 
e motor, diminuiu-se o tempo de manutenção mecânica destes equipamentos 
elevando assim, a disponibilidade deste sistema e sua confiabilidade. 

3.0 - Resultados e Ganhos Obtidos 

O resultado deste projeto foi extremamente eficaz, de uma forma que se 
conseguiu baixar o consumo específico de energia elétrica abaixo do objetivo 
de 0,370 KWh/m³, o gráfico a seguir demostra o consumo específico de energia 
elétrica mensal, veja figura 22.  



 

Figura 22: Consumo Específico de Energia Elétrica - 2014. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

As ações de melhoria e otimização do processo da Unidade de Santa Cruz – 
RJ, podem ser aplicadas, como um todo, em qualquer unidade da corporação, 
ou demais empresas que atuam no mesmo segmento, utilizando-se de 
ferramentas como brainstorming e do conhecimento do processo operacional 
de cada integrante. 

 
Figura 23: Consumo Específico de Energia Elétrica - 2015. 

Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

Em 2016, buscou-se estar atuando em uma meta de 0,360Kw/m³ produzido, no 
gráfico a seguir poderá ser evidenciado o comportamento da curva de 
consumo de energia por metro cúbico produzido. 

Assim como, já se pode assegurar o quanto que já se gerou de economia e 
confiabilidade no processo, pois essas ações estão gerado uma economia de 
12% no custo da energia por metro cúbico. 

2014 - Consumo Específico de Energia Elétrica - WTP  (Kw/
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Outrossim, desde a implantação dessas ações não houve falhas nos sistemas 
críticos descritos neste artigo, buscou-se implementar, também, um sistema de 
monitoramento por detecção e análise, o que tem possibilitado um aumento 
real na confiabilidade da planta girando entorno de 16%. 
 

Figura 24: Consumo Específico de Energia Elétrica - 2016. 
Fonte: Os Autores - Documentação da Manutenção. 

Desta forma, a equipe assegura, também que os atuais custos de manutenção 
nesse setor, após a aplicação da técnica, provocou a melhoria da 
confiabilidade e já apresenta uma significativa redução, porém, o que mais tem 
gratificado a equipe técnica é a continuidade do processo, atendimento aos 
parâmetros contratuais e a disponibilidade dos ativos. 

Essas ações foram implementadas, visando buscar as melhores práticas no 
mercado, agregando a experiência da equipe de engenharia e a consulta a 
comunidade técnica, assim como, com o auxílio de referencial bibliográfico que 
pudesse vir a dar o real suporte as atividades práticas, ou seja, buscou-se pelo  
conhecimento. 

Cabe aqui ressaltar que o setor interno da ODEBRECHT, denominado de 
CIADEN, também, contribuiu significativamente para esse sucesso, não 
podendo de destacar a equipe de consultoria da SIEMENS AUTOMAÇÃO, cuja 
ação somou a da equipe, aglutinado a sua expertise e Know How na área de 
tratamento de água e efluentes. 
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