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RESUMO
Devido ao edital da empresa distribuidora de energia Celesc, conseguiremos retirar motores
com rendimento baixo e com grande consumo de energia, com isso temos que fazer um
analise de quais motores estão adequados as normas do edital, sendo feito um levantamento
dos motores em toda a área fabril, verificando se é possível abaixar a potência de alguns
motores, a parte estrutural do equipamento onde os motores estão instalados, e verificando o
ganho na funcionalidade da empresa e no custo.
Palavras-chaves: Rendimento; energia; motores; equipamento;

ABSTRACT
Due to the announcement of the energy distribution company Celesc, we will be able to
withdraw engines with low efficiency and with great energy consumption, with that we have
to make an analysis of which engines are adequate the norms of the edict, being made a
survey of the motors in all the area checking whether it is possible to lower the power of some
engines, the structural part of the equipment where the engines are installed, and verifying the
gain in the company's functionality and cost.
Keywords: Yield; energy; motors; equipment;
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1 INTRODUÇÃO
O projeto tem por finalidade incentivar a substituição de motores elétricos antigos
e pouco eficientes por motores mais modernos, mais eficientes e que atendam a
regulamentação vigente de padrões mínimos de eficiência, através da concessão de um
bônus preestabelecido de acordo com o tipo de alimentação, potência e classe de
rendimento do motor.
Esta sendo realizando um trabalho da empresa Celesc distribuidora de energia
para diminuir o consumo de energia nas empresas e auxiliando no custo para substituição
de motores com baixo rendimento, e esta sendo criando outra parceria com a empresa
WEG fabricante de motores que esta oferecendo uma linha de motores com grande
rendimento W22 premium efficiency IR3 e também vai ter ganho com a troca retirando os
motores antigos e realizando o descarte correto, a empresa Celesc realizou um edital com
algumas regras para realizar a retirada de equipamentos com uso inadequado e a utilização
de equipamentos ineficientes..
Será feito um trabalho de estagio na empresa Klabin S/A de Otacílio Costa, para
conseguir a parceria com a Celesc, deve ser feito busca de motores trifásicos que foram
instalando antes de 2009 de potencia de 1 CV a 250 CV, com pouco rendimento que
tenham uma operação mínima de 3.000 h/ano, mostrando o consumo e com isso se é
viável economicamente, mostra evidência com fotos de motores antes de ser realizado a
troca e após a substituição.
1.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A trajetória centenária da Klabin teve início em 1899, quando as famílias Klabin
e Lafer fundaram a Klabin Irmãos & Cia., em São Paulo, para importação e
comercialização de artigos de escritórios e tipografia. Os negócios prosperaram e, quatro
anos depois, a empresa já entrava no segmento que passaria a fazer história: a produção de
papel. Arrendou uma pequena fábrica e começou a produzir folhas para impressão.
Em 1909, a Klabin constituiu sua própria fábrica, a Companhia Fabricadora de
Papel, e, nos anos 20, já figurava entre os maiores produtores de papel do Brasil. A marca
dos empreendedores sempre foi buscar a inovação, o que exigia viagens regulares à
Europa em busca de novas técnicas de produção. Dentro desse espírito, a empresa deu
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seu grande salto, em 1934, com a fundação da Klabin do Paraná, a primeira fábrica
integrada de celulose e papel do País. O ambicioso projeto desenvolvido na Fazenda
Monte Alegre, no oeste do Estado, resultou na produção, em 1947, de papel jornal e para
embalagem.
A necessidade de se obter matéria-prima local levou a Klabin a pesquisar a
formação de uma base florestal capaz de suprir a fábrica. O primeiro projeto de
reflorestamento da Klabin teve início em 1943, inicialmente com Araucária e Eucalipto e
depois, na década de 1950, com Pinus. O resultado desta preocupação é o mosaico
existente atualmente, onde os reflorestamentos com as diferentes espécies estão
entremeadas com áreas de florestas nativas. Na área fabril, a Klabin conquistou o
reconhecimento da indústria pela introdução de modernas tecnologias, como as caldeiras
de recuperação, integradas a processos que aumentaram significativamente a
produtividade e a proteção ambiental. Desde essa época, a Klabin já desenvolvia sua
cultura de desenvolvimento sustentável.
Nas décadas seguintes, a Klabin consolidou sua liderança e expandiu seus
mercados, fundando e adquirindo outras empresas. Nos anos 70, avançou firmemente
sobre o segmento de embalagens, produzindo caixas de papelão ondulado, sacos e
envelopes até se tornar a maior fabricante integrada de celulose, papel e produtos de papel
da América Latina.
Em 3 de outubro de 2000, a Klabin adquiriu a IGARAS PAPÉIS E
EMBALAGENS – Unidade de Otacílio Costa – SC, através de sua subsidiária Klabin
Argentina S.A., com o objetivo de ampliar sua atuação no mercado internacional.
Atualmente, a Unidade de Otacílio Costa é a maior fábrica de KRAFTLINER da
América do Sul e é a segunda maior da Klabin, posicionando-se logo após a Unidade
Monte Alegre, em Telêmaco Borba, no Paraná. (SITE KLABIN, 2015).
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FIGURA 1 – Unidade Otacílio Costa.

Fonte: Klabin S/A, 2016
2 ELABORAÇÃO DO PROJETO
2.1 TEMA
Projetos em eficiência energética incentivo à substituição de motores elétricos.
2.2 PROBLEMÁTICA
Sendo uma empresa antiga temos muitos equipamentos que tem um consumo de
energia muito grande, com muitos motores com rendimento baixo, buscando uma
economia de energia, será viável a substituição dos motores.
2.2.1 Limites do projeto – técnicos, didáticos, tempo etc.
Este trabalho de estágio tem como cunho a diminuição de energia e a substituição
de motores com baixo rendimento de 1CV até 250 CV, instalados antes de 2009.
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2.3 JUSTIFICATIVA
Ao longo dos anos trabalhando na empresa, aprendi muito sobre eletricidade e
juntamente com os conhecimentos adquiridos na graduação de Engenharia Elétrica, e
tendo a oportunidade de trabalhar na Klabin S/A e realizar este trabalho que será uma
grande oportunidade de desenvolver todo o conhecimento adquirido.
Com a evolução tecnológica os motores trifásicos que são muito utilizados nas
empresas, tem uma procura muito grande na fabricação tivemos muita evolução nos
motores em rendimento, em proteção, em graus de proteção, etc.
Pensando nesse desenvolvimento tecnológico, as indústrias estão revitalizando
seus equipamentos para diminuição de parada na área fabril, porém só executam este tipo
de projeto quando é feito um estudo, com relação a impactos financeiros, de
disponibilidade da produção e de disponibilidade de reembolso.
Pensando nisso, neste trabalho será proposto um estudo para comprovar a
importância de substituir os motores com baixo rendimento por motores W22 premium
efficiency IR3, a eficiência da substituição o benefício deste investimento na indústria.
Busca todos os pontos que estão no edital da Celesc, com isso adquirir a
aprovação da empresa para diminuir o custo da empresa Klabin na substituição, sendo
viável economicamente.
2.3.1 Oportunidade do projeto
A solucionar problema de alto custo de energia, devido ao edital realizado pela
Celesc, tendo uma oportunidade de ganho na qualidade dos motores e com baixo custo.
2.3.2 Viabilidade do projeto
A empresa Klabin terá uma economia de energia anual de 11.858 KW/h, e em
dinheiro de R$ 3.675,96 e com o baixo custo para substituição devido a parceria com a
Celesc e a WEG.
2.3.3 Importância do projeto
Buscar diminuir o custo de energia por motores elétricos, conseguir aprovação
do edital da empresa Celesc para auxiliar no custo da substituição, e buscar parceria
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com a WEG fabricante de motores elétricos para descarte e fornecimento de motores
com baixo custo, e com rendimento maior.
3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Procurando solucionar os problemas de consumo de energia, minimizar a perca
de rendimento e buscando solucionar o número de motores com baixo rendimento, e
conseguir a aprovação da empresa Celesc para auxiliar no custo para substituição.
3.2 Objetivos de Específicos
Dentre os objetivos que se pretende alcançar com a pesquisa, a seguir serão
enumerados alguns tópicos:
•

Comparar a eficiência na instalação de motores W22 premium efficiency

•

Comparar o consumo de energia que será economizado;

•

Conseguir aprovação da Celesc;

•

Demostrar o valor econômico com a substituição;

IR3;

4 REVISÃO DA LITERATURA

4.1 MOTORES TRIFÁSICOS.
4.1.1 Motores indutivos trifásicos
Segundo Athoselectronics,2016 os Motores Elétricos são muito usados em
diversos equipamentos em nosso dia-a-dia. Os motores elétricos que vemos em furadeiras,
eletrodomésticas e pequenas automações normalmente são monofásicos, porém, quando
necessitamos motores com mais de 1cv, torna-se mais viável o uso de Motores Elétricos
Trifásicos.
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FIGURA 2 – Motor trifásico.

Fonte: Site athoselectronics, 2016
O fornecimento de um sistema trifásico é feito por 4 fios: Um neutro mais 3
fases, sendo elas R, T e S.
Isso quer dizer, que existe três ondas monofásicas trabalhando em conjunto, com
uma diferença de 120 graus (um terço da onda) entre cada uma delas. Veja a imagem
abaixo: (Athoselectronics, 2016).
FIGURA 3 – Motor ondas senoidais.

Fonte: Site athoselectronics, 2016
Os Motores Elétricos Trifásicos são muito encontrados nas indústrias. Assim
como todo motor elétrico, são compostos de um estator, que é a parte que fica fixa e
possui enrolamentos que recebem a rede elétrica e o rotor, parte que é acionada pelo
campo magnético e gira. (Athoselectronics, 2016).
A velocidade que um Motor Trifásico gira depende de dois fatores:
•

Frequência da Rede Elétrica
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•

Polos Magnéticos Gerados

Com isso, temos a seguinte fórmula para determinar a velocidade de um motor
trifásico:
NS=120.f
p
4.1.2 Motor W22 Premium Efficiency
Segundo o manual da WEG o motor w22 premium efficiency tem a crescente
demanda de energia elétrica vem exigindo altos investimentos em geração de energia para
atender à taxa de desenvolvimento global, especialmente nos países emergentes, onde a
população tem conquistado maior acesso aos bens de consumo. Estes investimentos, no
entanto, além de planejados a médio e longo prazos, implicam no uso de recursos naturais
cada vez mais escassos e sujeitos a pressões ambientais. A curto prazo, a melhor maneira
de aumentar a oferta de energia elétrica tem sido combater o desperdício e aumentar a
eficiência energética. Estima-se que atualmente 40% do consumo global de energia
elétrica estejam relacionados com o uso de motores elétricos.
Dessa forma, iniciativas para aumentar a eficiência dos acionamentos elétricos
através de motores elétricos de alto rendimento e inversores de frequência para aplicações
que exijam velocidade variável são significativas, quando considerarmos sua
representatividade no consumo de energia global. Por outro lado, a aplicação de novas
tecnologias tem se tornado cada vez mais frequente nos diversos setores da indústria,
trazendo profundas mudanças na forma de aplicação e controle de motores elétricos. Foi
nesse cenário de mudanças tecnológicas e de pressões para o aumento da eficiência
energética que a WEG desenvolveu uma linha de motores elétricos industriais
reconhecidos mundialmente pela sua qualidade e confiabilidade.
Com o auxílio de ferramentas computacionais sofisticadas, como softwares de
análise estrutural e eletromagnética (análise por elementos finitos - FEA) e de fluidos
(dinâmica dos fluidos computacional - CFD), bem como de programas de otimização de
projetos elétricos, concebeu-se um produto inovador: a linha W22. As premissas para o
projeto da linha W22 foram: 1. Redução dos níveis de ruído e vibração 2. Aumento dos
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níveis de eficiência energética e térmica 3. Facilidade de manutenção 4. Crescimento das
aplicações com velocidades variáveis através da utilização de inversores de frequência 5.
Flexibilidade e modularidade w22. Um motor que antecipa conceitos sobre economia,
desempenho e produtividade.
4.1.3 Motor IR03
Segundo o programa de eficiência energética o uso de energia em motores
elétricos pode ser reduzido quando elevamos seu rendimento – a conversão entre a potência
elétrica absorvida e a potência mecânica disponível no eixo do motor.
Os fabricantes de motores, em combinação com iniciativas governamentais, ao
longo do tempo vêm aumentando o rendimento dos motores disponíveis no Rendimento
mercado. As classes de rendimento são apresentadas em normas técnicas, e identificadas
por Índice de Rendimento (IR).
As classes são identificadas como:
• IR1: Padrão
• IR2: Alto Rendimento
• IR3: Premium
Atualmente, só podem ser fabricados ou comercializados no Brasil motores
trifásicos de classe IR2 ou superiores, cujos rendimentos mínimos a plena carga dos
motores são definidos na Norma ABNT NBR 17094-1:2013.
Motores de indução trifásicos, em seus tipos e faixas de potências mais usuais,
recebem etiqueta do Programa Brasileiro de Etiquetagem, atestando que cumprem os
requisitos de eficiência da NBR 17094. Há também o Selo PROCEL de economia de
energia, que destaca motores com rendimentos superiores aos mínimos estabelecidos para a
classe IR2.
Alguns fabricantes já disponibilizam motores da classe IR3 (“Premium”), IR4
(“Super Premium”) e IR5 (“Ultra Premium”).
6A figura abaixo apresenta comparação entre os rendimentos, desde as classes IR1
até IR3 e Selo Procel, tendo como referência um motor de 4 polos.
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FIGURA 4 – Comparação de rendimento.

Fonte: Programa de eficiência energetica, 2016
5 METODOLOGIA
5.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
A substituição de motores com baixo rendimento por motores da linha w22
premium efficiency IR03 terá um grande economia de energia e qualidade dos
equipamentos.
5.2 POPULAÇÃO ALVO OU ÁREA
A população alvo será empresas que possui motores com baixo rendimento e que
buscam economia de energia.
5.3 PLANO DE AMOSTRAGEM
Esta sendo realizando uma pesquisas na área fabril da empresa Klabin papéis S/A
de Otacílio Costa, buscando motores de 1 cv até 250 cv com baixo rendimentos com fotos
para evidência, e realizando instalações do registrador de eventos para fazer comparação do
custo de energia de cada motor, feito uma planilha com todos os dados de placa dos
motores(potência, carcaça, tensão, etc).E após realizar cadastramentos dos motores no site
da WEG motores, buscando a aprovação da Celesc para parceria para substituição.
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FIGURA 5 – Planilha dos motores da empresa.

Fonte: Autor próprio, 2017
Sendo aprovada a substituição será feito a compra dos motores w22 IR03, realizar
a troca será entregue o motor antigo para WEG, e evidência com fotos o novo motor
instalado, e utilizar o registrador de eventos para comparar a diferença do consumo de
energia.
5.4 PLANOS E INSTRUMENTOS DE COLETA
Foi instalado o registrador de eventos no motor da Bomba de massa da torre B que
é um equipamento muito importante para a máquina de papel.
FIGURA 6 - Motor da bomba de massa da torre B.

Fonte: Autor próprio, 2017.
Motor da figura 5 é de 50 CV, 380 V, 4 polos ,carcaça 200L, B3E,instalado em
uma bomba por acoplamento, foi instalado o registrador deixado por 12 horas registrando
todos os eventos do equipamento e o consumo de energia.
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FIGURA 7 - Registrador de eventos.

Fonte: Autor próprio, 2017.
Foram coletados os dados do motor verificado o consumo de energia, foi deixando
12 horas para registrar todos os eventos.

FIGURA 8 – Cargas de consumo registradas.

Fonte: Registrador de eventos, 2017.

5.5 PLANOS DE ANÁLISE DOS DADOS
Foi realizado o cadastramento dos motores no site da Weg motores, conforme a
solicitação do edital da Celesc, com isso foi realizado troca de informações de cada motor,
com registro de fotos e dados técnico, como podemos verificar na figura a seguir.
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FIGURA 9 – Cadastramento do site da weg motores.

Fonte: Site weg motores, 2017.
Com a substituição dos motores terá um ganho economicamente, verificando o
consumo de energia. Com aprovação do edital os valores dos bônus por potência e classe de
rendimento:
R$ 70,00 por cv para motores IR2;
R$ 94,00 por cv para motores IR3;
R$ 50,00 por cv para motores monofásicos.
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6

PROPOSTA OU SUGESTÃO
Objetivando uma melhoria na empresa e economia energética, com a aprovação do

edital feito pela Celesc o custo para empresa será viável economicamente.
Segue tabela econômica:
Investimento

Economia anual

ROI

TIR

VPL

24 %

R$ 1.175

(anos)
R$ 1.300.00,00

R$ 508.202,64

4,6

Buscando contemplar 94 motores total de 6290 CV, 90 motores possível de bônus
da Celesc com isso somando 4089 CV, bônus da Celesc será de R$ 368.104,00.

Investimento

Economia anual

ROI (anos)

TIR

VPL

R$ 700.000,00

R$ 508.202,64

3,6

31%

R$ 1.420

Abaixo o gráfico de investimento e retorno por mês do investimento.
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7

CONCLUSÃO
Podemos verificar que será viável a substituição de motores com rendimento

menor para motores weg IR03, pois foi visto que teremos uma economia no consumo de
energia da empresa.
Concluímos também que a substituição será muito viável economicamente para
empresa Klabin, pois terá um retorno de investimento em pouco tempo, terá ganhado em
produção do papeis com equipamentos mais novos com grau de proteção e potencias
correta por equipamentos.
O trabalho terá um tempo maior para realização, devido a burocracia para a troca,
temos que deixar alinhados com a empresa weg, todos os dados dos 90 motores para não ter
retrabalho, e será substituído aos poucos para não ter um custo muito alto, mesmo tento
economia, não será possível substituir todos em um só momento, pois precisamos de
paradas da área fabril para realizar a troca.
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