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RESUMO 

 

A fabricação do ferro passou por muitas evoluções, até chegar ao aço que conhecemos hoje, 

um dos materiais com maior número de aplicações na indústria, com grande importância para 

a economia mundial. Para sua utilização, são necessários diversos processos de 

transformação, para alcançar as características mecânicas necessárias, dentre eles destacamos 

o tratamento térmico em fornos de percussão, que realiza operações de alivio de tensões e 

recozimento de acordo com CHIAVERINI (1977). A atividade do forno é dividida em duas 

partes, quando carregado e descarregado. Em ambos os casos o forno permanece a altas 

temperaturas. No primeiro para atingir as propriedades mecânicas especificadas nas peças e 

no segundo em vazio, permanecendo assim a maior parte do tempo. Quando descarregado é 

mantido aquecido na temperatura de trabalho para eliminar as retomadas de temperatura e 

evitar a umidificação do seu interior a baixas temperaturas, que pode propiciar trincas em seu 

revestimento refratário. Desta forma, no âmbito de propor melhorias nos processos de 

eficiência energética em fornos elétricos, este trabalho foi definido como um estudo 

qualitativo e quantitativo, por meio de um delineamento descritivo com bases teóricas, cuja 

metodologia foi baseada em uma pesquisa ação, com coleta de dados em campo, 

proporcionando as análises de modo a definir as temperaturas que o forno deve permanecer, 

para que o consumo energético seja mínimo, sem comprometer a produtividade, a integridade 

do equipamento e ainda conseguindo uma considerável redução dos custos, concatenando 

com os objetivos centrais da pesquisa.  

Palavras-chave: forno; tratamento térmico; temperatura. 



 

 

ABSTRACT 

 

Iron manufacturing has gone through many evolutions, until you reach the steel we know 

today, one of the materials with the highest number of applications in industry, with great 

importance for the world economy. For their use, are needed many manufacturing processes, 

to achieve the necessary mechanical characteristics, among which we highlight the impact of 

heat treatment furnaces, which performs operations stress relief annealing and according 

CHIAVERINI (1977). The oven activity is divided into two parts, when loaded and unloaded. 

In both cases, the oven remains at high temperatures. In the first to meet the specified 

mechanical properties and the second parts in vacuo, and the remaining majority of the time. 

When the downloading is kept warm working temperature to eliminate the temperature and 

taken to avoid wetting the inside at low temperatures, which can promote cracks in the 

refractory lining. Thus, in the context of proposing improvements to the energy efficiency of 

processes in electric arc furnaces, this study was defined as a qualitative and quantitative 

study, using a descriptive design with a theoretical, whose methodology was based on an 

action research with collection data in the field, providing analyzes to define the temperatures 

that the furnace should remain, so that the energy consumption is minimized without 

compromising productivity, equipment integrity and still achieving a significant cost 

reduction, concatenating with the central objectives research. 

 

Keywords: oven; heat treatment; temperature. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As indústrias a cada dia buscam diminuir os custos, otimizando seus processos, para 

serem mais competitivas perante os concorrentes. Outra forma de se destacarem no mercado é 

o atendimento a normas de melhoria contínua, voltadas para a redução dos consumos de 

recursos energéticos, que reza a busca da eficiência energética, atrelada a conscientização 

com a escassez de recursos naturais. 

Segundo DA SILVA (2010) No mundo corporativo atual, no qual existem diversas 

empresas competindo no mesmo nicho, a redução dos custos administrativos e operacionais, é 

sem dúvida um diferencial para ao consumidor final. 

 

Conforme PROCEL INDÚSTRIA (2009, P.7). 

 

Obter eficiência energética significa processos e equipamentos que sejam mais 

eficientes, reduzindo o desperdício no consumo de energia elétrica, tanto na 

produção de bens como na prestação de serviços, sem que isso prejudique a 

qualidade. 

É necessário conservar e estimular o uso eficiente da energia em todos os setores 

socioeconômicos do Brasil, sendo de grande importância para o País a adoção 

efetiva de medidas de economia de energia e o consequente impacto destas ações. 

Neste cenário destaca-se a indústria, não só pelo elevado potencial de conservação 

de energia do seu parque, como também pela sua capacidade produtiva como 

fornecedora de produtos e serviços para o setor elétrico.    

  

Para que a indústria se torne competitiva, ela precisa reduzir ao máximo os gastos de 

todas as formas possíveis e uma das formas é diminuir o consumo de energia elétrica.  

Segundo DOS SANTOS (2013), ao passar dos anos, a otimização ganhou posição de 

destaque em setores industriais. A competitividade do mercado tem levado as empresas a 

buscar o aumento do lucro por meio da redução de custos, aumentando o volume de 

produção, com maior utilização dos equipamentos, melhorando o desempenho.  
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Pode-se entender a otimização como a busca da melhor solução possível dentre 

todas as candidatas, considerando critérios de desempenho e respeitando as restrições do 

problema. 

Para que haja transformação do ferro-liga, em componentes mecânicos para a 

utilização, é necessário que o material passe por diversos processos de transformação, 

alterando a geometria, estrutura, dureza e acabamento. Em cada uma dessas etapas é 

necessária utilizar equipamentos, que na sua maioria são movidos a eletricidade. 

Em suma, os materiais que passam pela conformação mecânica a frio, sofrem 

encruamento e concentração de tensões, elevando suas durezas, de acordo com CHIAVERINI 

(1977), a deformação plástica resultante de trabalho mecânico a frio, provoca o fenômeno 

chamado de encruamento, cujos efeitos são a modificação das propriedades mecânicas no 

material. 

Na indústria mecânica em estudo, todos os equipamentos são movidos a energia 

elétrica, variando o consumo conforme o tipo de equipamento e o princípio de acionamento. 

Acionados por motores elétricos trifásicos, compressores, resistências elétricas e bombas 

hidráulicas. 

O equipamento que mais consome energia elétrica na empresa em estudo, é o forno 

de percussão, por isso foi escolhido. O alto consumo energético do equipamento é necessário 

para que atinja altas temperaturas, para o tratamento térmico. O aquecimento é gerado pelo 

princípio resistivo, convertendo energia elétrica em calor, necessitando de um grande número 

de resistências.  

Segundo MARTINS, TOLEDO e SILVEIRA (1973), “o aquecimento elétrico 

obedece a uma inalterável lei física. O coeficiente de conversão da eletricidade em calor é 

100%”. Acrescenta MARTINS, TOLEDO e SILVEIRA, que os demais combustíveis exigem 

sempre excesso de ar. Todo ar é aquecido e os gases expelidos, transportam calorias que se 

perdem. O forno elétrico pode trabalhar no vácuo. No aquecimento elétrico é possível 

menores gradientes de temperatura, entre o elemento gerador de calor e o corpo aquecido, por 

conseguintes menores perdas de calor por radiação.       

Na condição de trabalho atual, o forno nunca é desligado e sua temperatura 

permanece sempre alta, por dois motivos: alto consumo energético para reaquecê-lo e 

potencialidade de umidificação do revestimento refratário do seu interior a baixas 

temperaturas, podendo ocasionar trincas ao ser reaquecido. 
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A maior parte do tempo, o forno permanece descarregado, devido a baixa demanda 

de produtos, assim a linha de pesquisa do estudo, busca identificar formas de reduzir o 

consumo energético durante o período ocioso do forno. 

A pesquisa foca-se na medição dos consumos de energia elétrica, nas condições 

atuais de trabalho, durante o período ocioso, com o forno descarregado.  

Para conseguir propor mudanças, é necessário conhecer a condição atual, para isso, 

são realizados levantamentos de dados.  Assim as medições dos consumos de energia elétrica, 

devem ser feitos nas condições de preservação de temperatura de trabalho e para reaquece-lo, 

que partindo de temperaturas mais baixas até atingir a condição de trabalho. Além dos 

consumos, são registrados os tempos de elevação da temperatura. Pois nesses períodos não se 

pode iniciar o processo de tratamento térmico, antes que a temperatura se estabilize. 

De acordo com a metodologia de pesquisa ação, tempos um problema, que é o alto 

consumo energético com o forno descarregado, para resolve-lo, é proposta uma mudança nos 

parâmetros de processos. Para validar a hipótese, realizam-se os testes e medisse os 

resultados, comparando a situação atual com a situação proposta, verificando a viabilidade da 

solução.  

O forno de percussão estático resistivo da Figura 1, é fabricado pela empresa Loval, 

modelo C850, com temperatura máxima de trabalho de 850°C, tensão de 220V, 110 amperes 

e com consumo a plena carga de 42 kWh. Este trata peças termicamente, modificando as 

propriedades mecânicas dos materiais. Elas entram pela região de carregamento Figura 2 e 

passam ao longo do seu comprimento. Por meio de movimentos de impactos do torpedo, 

acionado por um motor, acoplado ao eixo com um came, a cada volta do eixo, ocorre um 

golpe, deslocando as peças para seu interior, até que ao que chegam ao final, caindo no 

interior de uma caçamba metálica Figura 3, até atingir a quantidade especificada, retirando e 

trocando a caixa cheia pela caçamba vazia. 
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Figura 1 – Forno de percussão. 

 

 

Figura 2 – Entrada do forno, região de carga. 
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   Figura 3 – Caçamba metálica na região de descarga. 

 

O aquecimento do forno se dá por meio da utilização de resistências elétricas, 

distribuídas em duas zonas de aquecimento conforme Figura 4. A zona de aquecimento 1 fica 

localizada junto a entrada de peças, com o controle de temperatura medido por meio de um 

termopar tipo K, posicionado próximo a transição entre as zonas de aquecimento. A zona de 

aquecimento 2, inicia-se na região transição das zonas de aquecimento e se estende até a 

região de descarregamento.  O termopar que mede a temperatura desta zona de aquecimento, 

fica localizado ao centro, próximo da região de maior perda de calor, a de descarregamento.  

 

 

Figura 4 – Esboço do forno. 

    ENTRADA 

        SAÍDA 

TERMOPARES  
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O forno é aquecido por 38 resistências elétricas, distribuídas igualmente nas duas 

zonas de aquecimento, acionadas periodicamente, para manter o aquecimento do forno e 

integralmente para mudanças de temperatura.  

Para manter o forno aquecido, sempre que a temperatura fica abaixo do limite 

estabelecido, as resistências são acionadas, para que a condição de trabalho seja 

reestabelecida.  

A maior parte interna do forno, é revestida de tijolos refratários, com exceção da 

área de descarregamento, que devido a isso propicia uma maior troca de calor com o meio, 

exigindo assim um número maior de acionamentos das resistências elétricas, sendo necessário 

maior consumo de energia para que a temperatura seja mantida. 

O forno trabalha exclusivamente com peças metálicas, conformadas a frio, pelo 

processo de estampagem, realizando tratamentos térmicos para facilitar operações futuras, 

pois encontram-se encruadas e com tensões residuais que podem propiciar trincas, 

empenamentos ou fragilizar o componente. 

Quando está trabalhando carregado a faixa de temperatura é de 500 a 750 ºC, 

dependendo da operação a ser realizada. Cerca de 70% dos produtos concentram-se na 

temperatura de 700°C, os demais 30% dos itens são divididos entre as demais temperaturas. 

O foco do trabalho não está em analisar o forno carregado, mas sim descarregado. 

Períodos de ociosidade, que seu trabalho não agrega valor a nenhum produto e mesmo assim 

com alto consumo energético. 

O turno de trabalho diário tem duração de nove horas. Sendo do final do turno ao 

início do próximo, quinze horas de forno descarregado, mantendo a temperatura do próximo 

item a ser processado. 

A energia necessária para manter o forno aquecido a altas temperaturas é maior que 

a energia necessária para mantê-lo a baixas temperaturas. Com exceção de algumas 

temperaturas entre 500 a 600°C que sofrem influencias das zonas de aquecimento entre si. 

Assim com os levantamentos pretende-se evidenciar os consumos energéticos em 

cada zona de aquecimento e sua somatória. Focando-se o estudo em aplicar conceitos de 

eficiência energética, para otimizar o consumo no processo de tratamento térmico de 

materiais ferrosos. 
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2 OBJETIVOS GERAIS 

 

Este estudo propõe a mudança na forma de trabalho, em fornos industriais, que 

realizam operações de aquecimento em peças metálicas, afim de alterar suas propriedades 

mecânicas, por meio do princípio de aquecimento resistivo.  

Buscando assim realizá-lo com o mínimo de energia necessária. Determinando a 

melhor temperatura em seus períodos de utilização. Durante o tempo em que o forno 

encontra-se vazio e considerando os reaquecimentos e resfriamentos como seus respectivos 

consumos. 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Entender o comportamento de consumo de energia elétrica em diversas 

temperaturas, com o forno descarregado. 

II. Obter o tempo e consumo de energia elétrica do forno, durante as elevações de 

temperatura, em ambas as zonas de aquecimento e no conjunto. 

III. Obter o tempo e consumo de energia elétrica do forno, durante a redução de 

temperatura, em ambas as zonas de aquecimento e no conjunto. 

IV. Estimar a economia energética e monetária associada com a implementação da 

mudança do processo. 

4 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

4.1 Fornos industriais 

 

Conforme FUPAI (2001), fornos são equipamentos destinados ao aquecimento de 

materiais vários objetivos: cozimento, fusão, calcinação, tratamento térmico, secagem, etc. A 

característica primordial de um forno, qualquer que seja sua finalidade, é transferir ao 

material o calor necessário gerado por uma fonte de calor, com o máximo de eficiência, 

uniformidade e segurança. Para atingir essas características, a construção de um forno requer 
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um cuidadoso estudo de transferência de calor, da circulação do mesmo e dos meios de 

minimizar as perdas de chaminé e por radiação. 

4.1.1 Fornos a combustão 

 

É o mais utilizado e sua classificação está baseada no relacionamento entre o 

combustível, o produto da combustão e o material, sendo classificados segundo sua 

classificação: 

a) Fornos em que o combustível e o material estão na mesma câmara. 

b) Fornos em que o combustível e o material estão em câmaras separadas e os gases 

de combustão não tem contato com o material. 

c) Fornos em que o combustível e o material estão em câmaras separadas, mas os 

gases de combustão têm contato com o material. 

d)  Fornos em que o combustível é constituído pelas próprias impurezas do material 

ou parcialmente pelo próprio material. 

4.1.2 Fornos elétricos 

 

Definido por STASI (1981), aparelho de aquecimento elétrico, utilizado para se 

obter a temperatura desejada da carga, por meio de energia térmica produzida pela energia 

elétrica. O forno elétrico é um aparelho de aquecimento elétrico, que compreende uma câmara 

de aquecimento e posto de aquecimento elétrico que é um aparelho de aquecimento que não 

possui uma câmera de aquecimento. 

Assim conforme FUPAI (2001), os fornos elétricos utilizam a energia elétrica como 

fonte de calor, podendo ser à resistência, a arco voltaico ou de indução. A eficiência dos 

fornos elétricos é bastante elevada, pois não existem problemas de combustão da chaminé. 

Existe uma série de outras vantagens no uso da tecnologia, como facilidade de operação e 

limpeza, mas os custos iniciais, de manutenção e, principalmente, de operação tem sido 

obstáculos para sua maior disseminação. 

Para MARTINS, TOLEDO e SILVEIRA (1973), os fornos elétricos podem ser 

classificados segundo o processo pelo qual o calor é gerado no forno, podendo ser: arco 

voltaico, resistência elétrica, por indução e por aquecimento dialético.    
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4.1.2.1 Fornos a arco voltaico  

 

Segundo FUPAI (2001), os fornos a arco voltaico, são mais usados na indústria 

siderúrgica. Com aquecimento realizado por meio de eletrodos especiais, que fazem passar 

um arco entre si. Os eletrodos vão de desgastando, pois seu material é consumido pelo arco 

voltaico, porém mecanismos especiais os mantêm na distância necessária para formação do 

arco. A demanda de energia elétrica nestes fornos é intensa. 

4.1.2.2 Fornos elétricos de indução 

 

Utilizam este fenômeno para gerar o calor requerido. De alto custo, são bastante 

eficientes, atingindo altas temperaturas em pouco tempo. São utilizados largamente em 

forjarias e nas indústrias siderúrgica e metalúrgica. 

4.1.2.3 Fornos de aquecimento dialéticos 

 

Conforme MARTINS, TOLEDO e SILVEIRA (1973), no aquecimento dielétrico 

clássico à alta frequência, a peça trabalhada, não metálica, colocada entre duas placas, é 

aquecida por perdas dieléticas num campo elétrico com frequências compreendidas 

preferencialmente entre 3 e 30 MHz.  

4.1.2.4 Fornos elétricos à resistência  

 

Para FUPAI (2001), os fornos elétricos à resistência são constituídos de refratários, 

contendo em seu interior resistências distribuídas de tal forma que o aquecimento seja 

uniforme. Utilizam fios especiais de níquel-cromo e outras ligas que, oferecendo resistência à 

passagem de corrente, aquecem-se atingindo altas temperaturas. A durabilidade de uma 

resistência depende da dissipação do calor nela gerado. Desta forma, procura-se distribui-las 

de forma que a transferência de calor se faça com facilidade, limitando o comprimento de 

seus elementos e aumentando seu número. Alguns tipos destes fornos usam a resistência do 

próprio material que é, assim aquecido. 

Conforme STASI (1981), Pode-se classifica-los em dois tipos, com aquecimento 

direto e com aquecimento indireto. 
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No aquecimento direto os eletrodos entram em contato direto com a peça, conforme 

mostra a Figura 5, aquecendo a peça, geralmente usado em processos de forjamento, 

facilitando a conformação mecânica. 

 

 

Figura 5 - Aquecimento direto. 

Fonte: STASI,1981 p.306. 

 

No aquecimento indireto Figura 6, que é o tipo de forno que o objeto da pesquisa, 

tempos o aquecimento indireto, a câmara é aquecida e a peça não entra em contato direto com 

as resistências, sendo a transferência de calor por convecção, irradiação e condução.  
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Figura 6 - Aquecimento indireto. 

Fonte: STASI, 1981 p.306. 

 

Segundo STASI (1991), algumas características dos fornos a resistência são: elevado 

rendimento entre 0,6 a 0,8, fator de potência elevado, próximo da unidade e nenhuma 

repercussão desfavorável sobre a rede de alimentação. 

 

4.1.2.5 Forno de percussão 

 

O forno de percussão ou (pica-pau), possui entrada e saída materiais, é de produção 

contínua, com princípio de aquecimento resistivo, tendo revestimento interno refratário e 

deslocamento dos produtos por meio de impactos de um torpedo. 

A diferença principal com relação aos outros tipos de fornos resistivos, é o sistema 

de deslocamento das peças em seu interior, por percussão, que é o choque resultante de ação 

brusca de um corpo sobre o outro, e a locomoção se dá por meio de impactos cíclicos, 

repetidos por um eixo com came, acionado por um motor elétrico, fazendo com que o torpedo 

avance e recue com frequência em tempos determinados. Ao avançar, o torpedo causa um 

impacto contra a mesa, na qual estão colocadas as peças, fazendo com que elas se desloquem 

para frente, repetindo o deslocamento a cada giro do eixo.  
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A forma de deslocamento confere a esse tipo de forno uma produtividade maior que 

fornos estáticos, devido a isso são geralmente escolhidos para a produção de peças seriadas de 

grande volume.     

4.1.3  Refratários  

 

Para FUPAI (2001), os refratários são materiais, argilosos ou não, resistentes a altas 

temperaturas, cuja principal aplicação ocorre nos fornos e fornalhas. São utilizados na forma 

de tijolos ou peças de formatos variáveis. Utiliza-se também, em lugares que não existe o 

molde adequado, argamassas plásticas refratárias, que são moldadas no local. Os diversos 

tipos de refratários são definidos pelos elementos químicos pelos quais são formados. 

4.1.3.1 Refratários Aluminosos 

 

Esses refratários possuem um teor de alumina (Al2O3) entre 50% e 80%. São 

resistentes ao atrito e à corrosão provocada por gases redutores e alguns tipos de escória. São 

utilizados basicamente na construção de fornos e fornalhas.   

4.1.3.2 Refratários Silicosos 

 

São formados principalmente por sílica (SiO2), que compõe entre 78% e 92% do 

material. Possuem grande resistência à ação química. 

4.1.3.3 Refratários de Magnesita 

 

Contêm cerca de 90% de Magnesita (MgO). São utilizados em fornos de aço. 

Possuem alta resistência ao calor e pouca resistência mecânica.   

4.1.3.4 Refratários de Cromita 

 

Possuem alta resistência mecânica, sendo utilizados em lugares de alta abrasão, 

como em leitos onde há material a alta temperatura e movimento. 
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4.2 Tratamentos térmicos 

 

A Para se obter as características desejáveis para cada aplicação é necessário que os 

materiais passem por transformações. 

Segundo CHIAVERINI (1977), a construção mecânica exige peças metálicas dentro 

de determinados requisitos, de modo a torná-las aptas a suportar satisfatoriamente as 

condições de serviço a que estarão sujeitas. Esses requisitos relacionam-se principalmente 

com completa isenção de tensões internas e propriedades mecânicas compatíveis com as 

cargas previstas. 

Os processos de produção nem sempre fornecem os materiais de construção nas 

condições desejadas: as tensões que se originam nos processos de fundição, conformação 

mecânica e mesmo na usinagem criam sérios problemas de distorções e empenamentos, e as 

estruturas resultantes, frequentemente, não são as mais adequadas, afetando, em 

consequência, no sentido negativo, as propriedades mecânicas dos materiais. 

Por esses motivos, há necessidade de submeter as peças metálicas, antes de serem 

definitivamente colocadas em serviço, a determinados tratamentos que objetivem eliminar ou 

minimizar aqueles inconvenientes. 

Os tratamentos mencionados são os chamados tratamento térmico, os quais 

envolvem operações de aquecimento e resfriamento subsequente, dentro de condições 

controladas de temperatura, tempo à temperatura, velocidade de resfriamento e ambiente. 

Os objetivos dos tratamentos térmicos podem ser resumidos da seguinte maneira: 

�remoções de tensões internas (oriundas de resfriamento desigual, trabalho 

mecânica ou outra causa). 

�aumento ou diminuição da dureza. 

�aumento da resistência mecânica. 

�melhora da ductilidade. 

�melhora da usinabilidade. 

�melhora da resistência ao desgaste. 

�melhora das propriedades de corte. 

�melhora da resistência à corrosão. 

�melhora da resistência ao calor. 

�modificação das propriedades elétricas e magnéticas. 
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  Os tratamentos térmicos usuais das ligas metálicas são os seguintes: recozimento, 

normalização, têmpera, revenimento, coalescimento, tratamento isotérmicos, endurecimento 

por precipitação e tratamentos termoquímicos. 

Dentre esses iremos destacar alguns que estão relacionados ao processo do forno em 

estudo. 

4.2.1 Recozimento 

 

Seus principais objetivos são remover tensões devidas aos processos de fundição e 

conformação mecânica, a quente ou a frio, diminuir a dureza, melhorar a ductilidade, ajustar o 

tamanho de grãos, regularizar a textura bruta de fusão, produzir uma estrutura definida, 

eliminar, enfim, os efeitos de quaisquer tratamentos mecânicos e térmicos a que o material 

tenha sido anteriormente submetido. 

Recozimento total ou pleno, em que o material é geralmente aquecido a uma 

temperatura acima da de recristalização, seguido de resfriamento lento. O tratamento aplica-se 

a todas as ligas Fe-C. 

Recozimento em caixa aplicado principalmente em aços, sob uma atmosfera 

protetora, para eliminar o efeito do encruamento e proteger a superfície da oxidação. As peças 

de aço são geralmente na forma de bobinas, tiras ou chapas. 

Recozimento para alívio de tensões, em que não é necessário atingir-se a faixa de 

temperaturas correspondente à recristalização. O objetivo é aliviar as tensões originadas 

durante a solidificação de peças fundidas ou produzidas em operações de conformação 

mecânica, corte, soldagem ou usinagem. O tratamento aplica-se a todas as ligas Fe-C. 

Esferoidização, aplicável em aços de médio a alto teor de carbono, com o objetivo 

de melhorar sua usinabilidade. O aquecimento é levado a efeito a uma temperatura em torno 

de chamado limite inferior da zona crítica.   

Conforme CALLISTER (2008), o termo recozimento se refere a um tratamento 

térmico no qual um material é exposto a uma temperatura elevada por um período de tempo 

prolongado, sendo ele resfriado lentamente. Geralmente com os objetivos de aliviar tensões, 

tornar o material mais mole, dúctil e tenaz e ou produzir uma microestrutura especifica. 

É possível realizar diversos tipos de tratamento térmico de recozimento, eles são 

caracterizados pelas mudanças que são induzidas as quais muitas vezes são microestruturais, e 

que são responsáveis pelas alterações das propriedades mecânicas. 
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Qualquer processo de recozimento consiste em três estágios: Aquecimento até a 

temperatura desejável, manutenção ou encharcamento na temperatura e resfriamento até a 

temperatura desejada, na maioria das vezes é a temperatura ambiente. 

CALLISTER ainda acrescenta que o tempo real de recozimento deve longo 

suficiente para permitir quaisquer reações de transformação necessária. A temperatura de 

recozimento também é importante fator a ser considerado, o recozimento pode ser acelerado 

pelo aumento da temperatura, uma vez que normalmente estão envolvidos processos de 

difusão.   

Aços que contém teores médios ou altos de carbono, e que possuem em sua 

microestrutura composta por perlita grosseira podem ainda serem duros para serem 

convenientemente usinados ou deformados plasticamente. Os aços que sofrem recozimento 

subcrítico são moles, possuem um máximo de ductilidade e são facilmente são usinados e 

deformados. O tratamento térmico de aquecimento subcrítico consiste em aquecer a liga a 

uma temperatura imediatamente abaixo da temperatura eutetóide linha A1 da Figura 7, ou até 

aproximadamente 700°C na região alfa + Fe3C do diagrama de fases. 

 

 

Figura 7 - Diagrama de fases ferro-carbeto de ferro na vizinhança do eutetóide, 

indicando as faixas de temperaturas do tratamento térmico comuns ao carbono. 

Fonte: CALLISTER, 2008 p.268. 
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4.2.2 Alívio de tensões 

 

Segundo CALLISTER (2008), tensões residuais podem se desenvolver em peças 

metálicas em resposta ao seguinte: processos de deformação plástica, tais como usinagem e 

lixamento, resfriamento não uniforme de uma peça que foi processada ou fabricada a uma 

temperatura elevada tal como em solda ou fundição. Distorções e emperramentos podem 

ocorrer se essas tensões residuais não forem removidas. 

Essas tensões residuais podem ser eliminadas com um tratamento de recozimento 

para alívio de tensões, a peça é aquecida até uma determinada temperatura, mantida nessa 

temperatura até que se obtenha uma temperatura uniforme e resfriar lentamente até a 

temperatura ambiente.    

5 METODOLOGIA 

 

A utilização de métodos científicos são características de todas as ciências, mas não 

se restringe a elas, no entanto não há ciência sem aplicação de métodos científicos.   

Segundo MARCONI e LAKATOS (2003), o método é um conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista. 

Quando existe um problema e busca-se a solução através da elaboração de teorias e 

aplicação em testes, pode-se utilizar o método Hipotético-dedutivo. 

Conforme POPPER (1975), o método científico parte de um problema (P1), ao qual 

se oferecesse uma espécie de solução provisória, uma teoria-tentativa (TT), passando-se 

depois a criticar a solução, com vista à eliminação do erro (EE) e, tal como no caso da 

dialética, esse processo se renovaria a si mesmo, dando, surgimento a novos problemas (P2). 

Posteriormente, diz o autor, “condensei o exposto no seguinte esquema: 

 

P1---------------------TT-----------------EE-----------------------P2 
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O método hipotético dedutivo segundo Popper é composto pelo problema, 

conjecturas e falseamento. 

 

 

  

 

Segundo o autor, toda investigação nasce de algum problema teórico / prático 

sentido. Este dirá o que é relevante ou irrelevante observar, os dados que devem ser 

observados na busca de sua resolução. 

A conjectura é uma solução proposta em forma de proposição passível de teste, 

direto ou indireto, nas consequências, sempre dedutivamente. É lançada para explicar ou 

prever aquilo que despertou a curiosidade intelectual ou dificuldade teoria e/ou prática. 

O falseamento são os testes que consistem em tentativas de eliminação de erros. 

Entre as formas de teste é a observação e experimentação. Que consiste em falsear, isto é, 

tornar falsas as consequências deduzidas ou derivadas da hipótese. 

Toda hipótese é válida enquanto não se recuse a submeter-se ao teste empírico e 

intersubjetivo de falseamento. 

De acordo com SEVERINO (2007), existem diversas modalidades e metodologias 

de pesquisas científicas, entre elas está a pesquisa ação utilizado neste trabalho, que se além 

de compreender, visa intervir na situação, com vistas a modificá-la. O conhecimento visado 

articula-se a uma finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. Assim, ao 

mesmo tempo que realiza um diagnóstico e a análise de uma determinada situação, a 

pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a um 

aprimoramento das práticas analisadas. 

O estudo foi realizado em uma indústria mecânica de produção de fixadores, situada 

na cidade de São Paulo, fornecendo para as principais montadoras de veículos do estado de 

são Paulo. 

O equipamento que em que foram realizadas as medições, fica localizado no setor de 

beneficiamento da empresa. O setor possui dois fornos, rotativo e percussão. 

O levantamento de dados dá-se por meio de um levantamento de campo, com o 

monitoramento e coleta dos em tempo real. As informações coletadas dizem respeito ao 

consumo de energia elétrica em várias temperaturas. Para as medições instalou-se um 

EXPECTATIVA ou 

CONHECIMENTO 

PRÉVIO 

PROBLEMA CONJECTURAS FALSEAMENTO 
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dispositivo de medição, wattímetro ET 4091 e notebook acoplado para registro das 

informações de consumo de energia elétrica em diversas temperaturas. 

Além desses, fez-se a utilização de uma câmera, para filmar o tempo de aquecimento 

e resfriamento do forno em ambas as temperaturas, simultaneamente.   

5.1 Medição do sistema 

5.1.1 Medição do forno descarregado 

 

Nos períodos de coletas o forno foi totalmente esvaziado e a porta de carregamento e 

descarregamento totalmente fechadas, simulando assim a condição normal de trabalho. 

As medições foram realizadas em dias alternados, conforme a disponibilidade do 

equipamento, condições negociadas com a empresa, para que a medição não impactasse na 

produtividade, mas estendendo em muito o período de coleta de dados. 

As medições dos consumos na semana foram realizadas em dois períodos, na parte 

da manhã compreendida em 7 as 12 horas e a tarde entre 13 e 17 horas, não sendo realizadas 

medições nos períodos entre as 17 às 7 horas. Períodos fora da jornada de trabalho. 

Para as medições do forno vazio, foram divididas em duas etapas, medição da Zona 

de aquecimento 1 e Zona de aquecimento 2, já detalhadas anteriormente. 

Em ambas as Zonas de aquecimentos, foram realizadas as medições nas mesmas 

temperaturas, conforme Tabela 1, tendo uma diferença de 50°C entre os patamares de 

temperatura, sendo as que são mais comumente utilizadas e para que fique clara significativa 

variação de consumo.    

 

          Tabela 1 - Temperaturas de medição em vazio. 

Temperaturas °C 

400 450 500 550 600 650 700 750 

  

 

Com ambas as temperaturas selecionadas no painel. Deve-se aguardar até as duas 

zonas de aquecimento atinjam a temperatura especificada, entrando em regime periódico de 

aquecimento, somente gastando energia para manter esse a temperatura determinada. 
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É importante que ambas as zonas de aquecimento estejam na mesma temperatura, 

pois a câmara é a mesma para as duas, logo existe influência mutua, mesmo sendo feitas as 

medições isoladamente. 

Após ambas as zonas de aquecimento alcançarem a temperatura especificada, é 

iniciada a medição do consumo. O tempo de medição em cada patamar é de 1,5 horas, para 

que se houverem ruídos ou anomalias no início ou fim da medição, pôde-se desprezar parte da 

coleta de dados, sem que tenha que ser realizada outra medição, aproveitando o período de 

registros de 1 hora.  

5.1.2 Medição da elevação de temperatura 

 

Para realizar as medições de elevação de temperatura, primeiramente é necessário 

reduzir a temperatura do forno para a temperatura de 400°C, que faz parte da proposta da 

solução do problema de baixa eficiência. Aguardar até que ambas as zonas de aquecimento 

atinjam essa temperatura e entrem em regime de acionamentos periódicos.  

Com o forno regulado e estabilizado a 400°C em ambas as zonas de aquecimento, 

determina-se a temperatura de 750° C nas duas zonas de aquecimento, pois na prática é feito a 

elevação simultânea. A partir desse momento inicia-se a medição do consumo. 

Somente é finalizada a medição quando ambas as zonas de aquecimento alcançarem 

a temperatura de 750°C, independente na zona de aquecimento que se está medindo. É 

esperado que exista uma diferença no tempo e no consumo energético entre as zonas de 

aquecimento, mas para que o processo seja iniciado, a temperatura deve ser homogênea no 

interior do forno. 

A medição é realizada primeiramente nas zonas de aquecimento 1. Repete-se o 

procedimento de resfriamento e elevação da temperatura executando a medição na Zona de 

aquecimento 2.  

5.1.3 Medição do consumo no decréscimo de temperatura 

 

A previsão é que durante a diminuição da temperatura o consumo seja zero, pois não 

há acionamento das resistências, mas para que haja a comprovação, será realizada a medição 

durante o resfriamento em ambas as zonas de aquecimento. 
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Regula-se a temperatura para 750°C em ambas as zonas de aquecimento, aguarda-se 

até a temperatura do forno se estabilize, então coloca-se o forno para 400°C e iniciar a 

medição. Somente interromper a medição quando a temperatura chegar a 400°C em nas duas 

zonas de aquecimento.  

5.1.4 Medição conjunta do tempo de aquecimento do forno 

 

Para medir o tempo de aquecimento do forno em conjunto, é necessário a instalação 

de uma câmera com recurso de gravação de vídeo, voltada para a parte frontal do painel 

elétrico. 

Na parte frontal do painel, existem dois controladores e indicadores de temperatura 

microprocessados, do modelo UW-1440/R COEL, que mostram e controlam as temperaturas, 

ligados aos termopares. Cada zona de aquecimento possui um, vide Figura 8. 

O indicador mostra duas temperas, sendo a temperatura em vermelho na parte 

superior do mostrador, a temperatura atual do forno, enquanto a em verde inferior mostra a 

temperatura que o forno deve alcançar para mudanças de temperaturas ou a temperatura que o 

forno deve manter quando atinge a temperatura.     

A medição do forno deve ter início a temperatura de aproximadamente 410°C, sendo 

regulada para 700°C, conforme mostra a Figura 8 em ambas as zonas de aquecimento. O 

registro em vídeo permaneceu até que o forno atingisse a temperatura de 700° C, em ambas as 

zonas de aquecimento. 

Não é possível iniciar a medição a 400°C, pois quando o forno atinge essa 

temperatura, são acionadas as resistências para corrigir a temperatura, mas a temperatura 

continua a cair, até chegar em aproximadamente a 397°C e lentamente vai se recuperando. Ao 

ultrapassar 402°C, que é a temperatura especificada, as resistências são desligadas, mas a 

temperatura continua a subir até aproximadamente 410°C e começa a descer novamente. 
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Figura 8 - Indicadores de temperaturas das zonas de aquecimentos. 

5.1.5 Medição conjunta do tempo de resfriamento do forno 

 

A medição do tempo de resfriamento foi realizada de forma similar ao tempo de 

aquecimento, com a utilização de uma câmera na frente do painel elétrico do forno. 

A temperatura inicial foi de 700°C e foi regulado para 400°C, em ambas as Zonas de 

aquecimento. Após isso foi iniciada a gravação. 

O registro em vídeo permaneceu até que o forno atingisse a temperatura de 400° C, 

em ambas as Zonas de aquecimento.    

5.1.6 Equipamentos utilizados para fazer as medições 

5.1.6.1 Wattímetro Eletrodinamômetro 

O Wattímetro Eletrodinamômetro uns dos dispositivos mais usados para medição de 

Potência Elétrica Ativa. Com configuração das ligações da Bobina de Corrente Bc em série 

com a carga e mais uma resistência de potencial Rp adicional em série com a bobina de 

potencial Bp, que por sua vez estão em paralelo com a carga Z=RL + j XL  (Rp>>wLp (para 
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minimizar o comportamento eletrodinâmico do sistema eletromecânico) como representado 

na Figura 9. 

 

Figura 9 - Wattímetro Eletrodinamômetro. 

Fonte: < http://nte.ufsm.br/moodle2_UAB/curse/view.php?id=814>.  Acesso em: 23/11/2014  

 

Alicate Wattímetro Digital Trifásico c/ USB - ET-4091, instrumento que tem como 

principal característica a interface USB, disponível em todas as funções, utilizado para gerar 

laudos e monitoramento em sinais de potência trifásica, consumo de energia, tensão, corrente, 

entre outros. Possui também medição de frequência da rede e resistência. 

Características: display função tensão: LCD 6000 contagens, funções potência, Ohm 

& Hz: LCD 9999 contagens, taxa de atualização nominal, funções potência e tensão: 2 por 

segundo, função Hz: 1 por segundo. Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, precisão total é 

igual a precisão especificada mais 50 dígitos.  

O Software utilizado para a coleta de dados é Bs157 Data Logging System, que faz a 

leitura em tempo real, com períodos de coletas a cada 0,8 segundos. Apesar de não ser um 

software extremamente preciso, permite o registro de um grande número de dados, sendo o 

mais importante para o estudo o consumo energético. 
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5.1.6.2 Termopares ou termoacopladores 

 

Seu princípio de funcionamento baseia-se no Efeito Seebeck, força eletro motriz 

proporcional à temperatura, pode ser produzida por um circuito composto por duas junções 

formadas por metais distintos. 

Funcionamento: a junção submetida ao calor, fornece uma tensão proporcional à 

temperatura. 

   termopar. 

Fonte: < http://nte.ufsm.br/moodle2_UAB/curse/view.php?id=814>.  Acesso em: 23/11/2014  

 

A tensão medida será: V = K*(T2 – T1), onde, K é um fator de proporcionalidade. 

Deve-se conhecer a temperatura da junção fria ou de referência. 

Em uma construção prática, os dois fios metálicos, compostos por duas ligas 

metálicas, normalmente heterogêneas são unidas por um ponto de junção apenas. Na Figura 

11 mostra um sistema simplificado de um esquema prático de um termopar. 

 

Figura 10- Esquema prático de um Termopar. 

Fonte:http://nte.ufsm.br/moodle2_UAB/mod/page/view.php?id=39865 acessado em 23/11/2014.  

Mede-se a tensão sobre a junção fria que fica conectada ao equipamento. É o padrão 

industrial. Internamente, o equipamento de medição usa diodo ou outro componente qualquer 

para fornecer a temperatura da junção fria. A Tabela 2 apresenta a classificação dos 

termopares segundo as faixas de temperaturas, materiais das ligas e precisão. 

 

Tabela 2 - Classificação dos termopares. 

Tipo Positivo Negativo Precisão Faixa °C Observações 
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B Pt 30%Rh Pt6%Rh 0,5%>800°C 50 a 1820 Altas temperaturas 

C W 5%Re W 26%Re 1%>425°C 0 a 2315 
Para temperaturas 

muito altas 

D W 3%Re W 25%Re 1%>425°C 0 a 2315 
Para temperaturas 

muito altas 

E Ni 10%Cr Cu 45%Ni 
0,5% ou 

1,7°C 
-270 a 1000 

Geral, temperaturas 

médias e baixas 

G W W 26%Re 1%>425°C 0 a 2315 
Para temperaturas 

muito altas 

J Fe Cu 45%Ni 
0,75% ou 

2,2°C 
-210 a 1200 

Alta temperatura em 

atmosfera redutora 

K Ni 10%Cr 

Ni 2%Al  

2%Mn  

1%Si 

0,75% ou 

2,2°C 
-270 a 1372 

Geral, alta 

temperatura em 

atmosfera oxidante 

M Ni Ni 18%Mo 
0,75% ou 

2,2°C 
-50 a 1410 

 

N 
Ni 14%Cr 

1,5%Si 

Ni 4,5%Si 

0,1%Mn 

0,75% ou 

2,2°C 
-270 a 1300 

Substituto melhor 

para o tipo K 

R Pt 13%Rh Pt 
0,25% ou 

1,5°C 
-50 a 1768 

De precisão para alta 

temperatura 

S Pt 10%Rh Pt 
0,25% ou 

1,5°C 
-50 a 1768 

De precisão para alta 

temperatura 

T Cu Cu 45%Ni 
0,25% ou 

1,5°C 
-270 a 400 

Uso geral para baixa 

temperatura, 

resistente à umidade 

Adaptado Fonte: http://nte.ufsm.br/moodle2_UAB/mod/page/view.php?id=39865 acessado em 23/11/2014. 

Os termopares utilizados no forno de percussão em estudo são Tipo K (Cr-Al) 

simples, os processos realizados são recozimento subcrítico e recozimento para alívio de 

tensões, que trabalham com temperaturas abaixo da temperatura crítica 700°C, além disso o 

tipo K tem o nível de precisão aceitável para o processo. 

O equipamento para gravação do vídeo dos indicadores de temperatura, foi uma 

câmera fotográfica com 3.0 megapixels de resolução. 
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5.2 Coleta de dados 

5.2.1 Por meio do Wattímetro e software 

 

A coleta de dados foi registrada pelo software  Bs157 Data Logging System, como 

um banco de dados, que registra o item de coleta, o horário e o consumo acumulado nas 

colunas Item, tempo e kWh. Que são os dados pertinentes para o estudo, tendo uma 

frequência de registros de duas vezes por segundo.  

A Figura 12 mostra a linha do tempo do consumo, com o acionamento do sistema e 

aquecimento das resistências elétricas. O consumo fica próximo a 35000 W. Até que o forno 

chegue a temperatura especificada e o sistema seja desligado. 

 

 

Figura 11 - Diagrama de consumo energético [potência(W)xtempo (s)]. 

 

A figura 13 mostra os acionamentos do forno dentro de um período de 1h, variando 

entre 0 e 35000 W, nos períodos entre os acionamentos o consumo é praticamente Zero, isso 

se dá ao fato das resistências elétricas estarem desligadas. 

 

Le
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W
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          Dados 
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Figura 12 – Registro de acionamentos do sistema de aquecimento.  

 

Os registros fornecidos pelo software estão conforme Figura 14, podendo ser 

transportados para outras planilhas eletrônicas para posterior análise de dados, permanecendo 

somente os dados relevantes para o estudo. 

 

 

Tempo 

Le
itu

ra
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Figura 13 - Dados coletados, software Bs157 Data Logging System. 

5.2.2 Por meio de câmera  

 

Foram coletados também por meio da filmagem dois indicadores de temperatura 

durante os períodos de aquecimento e resfriamento do forno conforme a Figura 8. 

Utilizando o software de reprodução do vídeo, foi possível anotar o tempo que 

ambas zonas de aquecimento, levaram para atingir cada uma das temperaturas, tanto no 

aquecimento quanto no resfriamento. 

Isso foi realizado manualmente, depois as informações foram lançadas em um 

software de planilha de cálculos. 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 Consumo energético em diversas temperaturas 

 

O forno de percussão possui 38 resistências divididas em dois grupos, sendo 19 na 

zona de aquecimento 1 e 19 na zona de aquecimento 2. Cada uma possui um termopar que é 

responsável pelo controle da temperatura conforme Figura 15.  
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Figura 14 – Forno de percussão resistivo, zonas de aquecimento 1 e 2. 

 

Após os levantamentos de dados e utilização da planilha de cálculo foi chegar ao 

Figura 16. Mostra o consumo energético em diversas temperaturas. 

Pode-se observar que mesmo possuindo o mesmo número de resistências em ambas 

as zonas de aquecimento o consumo energético é muito maior na zona 2 que na zona 1. 

Quanto maior a temperatura, maior o consumo energético, com exceção de algumas 

temperaturas. 

 

Figura 15 – Consumos com o forno descarregado, várias temperaturas. 

 

Apesar das temperaturas serem medidas individualmente, existe influência do 

aquecimento da zona 1 na Zona 2 e vice versa. Logo o acionamento das resistências, que são 

responsáveis pelo consumo, segue uma combinação da temperatura total interna forno nas 

duas zonas de aquecimento. 

O maior consumo energético na zona de aquecimento 2, dá-se pelo fato que nela fica 

localizada a região de descarregamento do forno conforme Figura 17. Com maior área de 

troca de calor, não é possuir em sua totalidade isolamento refratário.    
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                   Figura 16 – Regiões de carregamento e descarregamento. 

6.2 Consumo energético manter a temperatura  

 

Para que o forno manter-se aquecido é necessário realizar diversas correções de 

temperaturas, conforme mostra a Figura 18 em um período de coleta de 3800 segundos, entre 

as temperaturas de 500 a 600°C, essas correções não possuem diferenças significativas. 

 

 

Figura 17 – Consumo de energia elétrica em diferentes temperaturas. 

Descarregamento 

Carregamento 
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As linhas inclinadas indicam a elevação do consumo para corrigir a temperatura e as 

horizontais em declínios de temperaturas, sem consumo energético. 

As temperaturas mais importantes para o estudo são 400°C e 700° C. A de 400°C por 

se a temperatura a ser proposta para a mudança e a de 700°C por ser a que abrange a 

temperatura de trabalho da maior parte dos itens, por isso estão em destaque no Figura 19, que 

mostra o consumo acumulado em kWk para o período de 3600 segundos. 

 

 

Figura 18 – Consumo de energia elétrica nas principais temperaturas.  

 

Pode-se observar que o consumo para corrigir as temperaturas é aproximadamente o 

mesmo independente da temperatura, indicado pelos segmentos de linhas inclinados.  

Os seguimentos de retas horizontais, são períodos entre acionamentos das resistências 

elétricas, nesse período a temperatura está caindo e o consumo de energia elétrica é zero, por 

isso permanece na horizontal. Para diferentes temperaturas o tempo de acionamento é 

diferente. 

A 400°C o tempo de entre acionamentos é maior, isso se dá pelo fato da temperatura 

decrescer mais lentamente, sendo necessário menos energia, mas o período de tempo entre as 
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correções é muito maior para baixas temperaturas, logo no mesmo período de tempo a 

quantidade de correções de temperatura será maior quanto mais alta for a temperatura. 

6.3 Tempo necessário para elevação de temperatura 

   

Além do consumo é importante conhecer o tempo necessário para elevações de 

temperatura. Pois não pode-se introduzir peças no forno antes que o forno atinja a temperatura 

de trabalho. 

A Figura 20, mostra o tempo acumulado de aquecimento nas duas zonas de 

aquecimento, a partindo de 410 °C.  

O tempo de aquecimento é maior para a zona 2 que na zona 1 por motivos da maior 

perda de calor, pelos mesmos motivos de maior consumo.  

 

 

Figura 19 – Tempo de aquecimento do forno. 
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6.4 Tempo necessário para resfriamento do forno 

 

Como é possível observar no Figura 21, ao contrário do processo de aquecimento do 

forno, o tempo de resfriamento é mais rápido na zona de aquecimento 2. Isso pela maior perda 

de calor, acelerando assim a queda de temperatura. 

A zona de aquecimento 2 ao atingir a temperatura de 400°C, aciona as resistências 

elétricas para corrigir a temperatura e se manter a dentro da especificação.  

Isso faz com que reinicie o aquecimento dentro forno, retardando a chegada da zona 

de aquecimento 1 a 400°C. Outro motivo que desacelera o resfriamento é a posição do 

termopar da zona 1, que está próximo as resistências da Zona 2 conforme mostra a Figura 14.      

 

 

Figura 20 – Tempo de resfriamento do forno. 

6.5 Consumo energético acumulado em várias temperaturas  

 

A Tabela 3 mostra o consumo acumulado com o forno descarregado em diferentes 

temperaturas, nas Zonas 1 e 2.  Ainda apresenta o somatório do consumo total. 



43 

 

 

Tabela 3 – Valores dos consumos elétricos em diversas temperaturas. 

Regiões 
Temperaturas 

400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C 700°C 750°C 

Zona 1 1,37 2,15 2,90 3,19 2,17 2,76 3,34 3,94 

Zona 2 5,89 7,59 8,98 7,81 9,00 10,20 13,10 15,76 

Zona 1 +Zona 2 7,26 9,74 11,88 11,00 11,17 12,96 16,43 19,70 

Unidade não indicada kWh 

 

 

 

 

Figura 21 – Valores de consumo de energia em diferentes temperaturas. 

 

A Figura 22 demonstra o consumo total em kWh, em cada uma das temperaturas, 

partindo da temperatura de 400°C, variando em 50ºC até atingir 750°, que é a temperatura 

crítica para o aço, nas zonas de aquecimento individualmente e o consumo acumulado.   
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6.6 Período de trabalho 

 

A Tabela 4 mostra o período de trabalho, que o forno é efetivamente utilizado para 

produzir peças. No cenário atual trabalha-se somente em um turno, com uma jornada semanal 

de 44 horas, o forno somente trabalha em 26,2% do tempo total, tendo uma inatividade de 

73,8%. 

Como já foi citado, forno permanece ligado em todo o tempo. Mesmo em longos 

períodos de inatividade como nos fins de semana, isso se dá por dois motivos, uma pelo 

acumulo de humidade em seu interior quando atinge baixas temperaturas, tais como a 

temperatura ambiente e por ter “alto consumo” até atingir a temperatura de trabalho.  

Ao fim do turno o forno é regulado para a próxima peça que será feita, ou 

permanece na mesma temperatura, caso o produto a ser trabalhado seja o mesmo ou tenha a 

mesma especificação de temperatura.  

 

Tabela 4 – Período de atividade e ociosidade do forno. 

Período 
Dia da semana 

Segunda  Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Início do turno 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 - - 

Final do Turno 17h00 17h00 17h00 17h00 16h00 - - 

Horas ativas 10 10 10 10 9 0 0 

Horas inativas 14 14 14 14 15 24 24 

% inatividade 58,3 58,3 58,3 58,3 62,5 100,0 100,0 

% Total de 

inatividade 
73,8  

6.7 Condição proposta 

 

A busca da redução do consumo energético do forno está em alterar as temperaturas 

de trabalho. Essas temperaturas de trabalho são delicadas para serem alteradas, pois estão 

relacionadas com características desejadas para os produtos, como dureza e estrutura.  
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O estudo foi focado em medir e alterar as temperaturas nas quais o forno está ocioso, 

que representa o maior período de tempo.  

Para corroborar a alteração é necessário provar a viabilidade técnica e financeira, 

comparando o consumo enérgico na condição atual, em que o forno é mantido próximo da 

temperatura de trabalho, não sendo assim necessário longo período de aquecimento, com o 

forno mantido a baixas temperaturas (400°C) e elevando somente quando necessário 

conforme Tabela 5. 

O único período que a temperatura é diminuída é aos fins de semana, sendo mantido 

a 500°C, sendo mais econômica que a 700°C, mas pode ser ainda melhorada. Sendo uma das 

propostas de mudança. 

 

Tabela 5 – Comparação entre a condição proposta e atual. 

Condição 

Temperatura média 

de trabalho 

°C 

Temperatura 

Ocioso 

°C  

Temperatura  

aos fins de semana 

°C 

Atual  700 700  500  

Proposta  700  400  400  

 

Na Tabela 6 tem-se a quantidade de horas que o forno permanece em cada 

temperatura, tanto durante a semana quanto aos fins de semana, para a condição atual e para a 

condição proposta. 

  

Tabela 6 – Quantidade de horas em cada temperatura.  

 Temperatura 

Semana 

°C 

Tempo 

semanal 

horas  

Temperatura fins 

de semana 

°C  

Tempo 

Fim de semana 

horas 

Condição 

Atual 
700 56 500 62 

Condição 

proposta 
400 56 400 62 
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O consumo de energia elétrica foi dividido em duas tabelas. Na Tabela 7 estão 

descritas as quantidades de horas, o consumo por hora e o consumo de segunda a sexta feira 

total para cada temperatura, nas condições atual e proposta. 

 

Tabela 7 – Consumo elétrico de segunda a sexta. 

 Temperatura   

°C  

Tempo 

semanal 

horas  

Consumo 

kWh 

Consumo 

total 

kWh 

Condição 

Atual 
700 56 16,43 920,10 

Condição 

proposta 
400 56 7,26 406,56 

 

A segunda a tratar do consumo é a Tabela 8, demostrando a quantidade de horas aos 

fins de semana, suas respectivas temperaturas, o consumo por hora para cada temperatura, 

assim como o consumo total nessas condições de trabalho, nas condições atual e proposta. 

 

Tabela 8 – Consumo elétrico no sábado e domingo. 

 Temperatura 

°C  

Tempo 

fim de semana 

horas  

 

Consumo 

kWh 

Consumo 

Semanal 

kWh 

Condição 

Atual 

500 62 11,88 736,56 

Condição 

proposta 

400 62 7,26 450,12 

 

Além dos consumos para manter o forno aquecido, existem os consumos para 

elevação de temperatura, nas quais as resistências devem ser acionadas até que o forno atinja 
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a temperatura especificada, sendo necessário grande quantidade de energia para que isso 

ocorra conforme Tabela 9.  

Para a condição atual, a elevação de temperatura somente ocorre ao termino do fim 

de semana, ao início dos trabalhos na segunda feira, elevando a temperatura de 500°C para 

700°C, após isso é iniciado o trabalho. Nos demais dias, a temperatura permanece 700°C. 

Na condição proposta, ocorre a retomada de temperatura todos os dias, no início do 

turno, elevando a temperatura de 400°C para 700°C, inclusive no término do fim de semana. 

Logo a quantidade de elevações de temperatura é maior que na condição atual. 

  

Tabela 9 – Consumo durante as retomadas de temperatura. 

 Retorno 

de - para  

°C 

Quantidade de   

Retornos 

Consumo 

no retorno 

kWh  

Total  

kWh 

Condição 

Atual 
500 – 700 1 31,70 31,70 

Condição 

proposta 
400 – 700 5 44,62 223,10 

 

Após a realização de medições, pode-se concluir que: para a mudança de uma 

temperatura mais elevada para uma menor, não existe consumo energético, pois as 

resistências não estão ligadas, somente serão acionadas quando o forno atingir a temperatura 

final, na qual deve permanecer, por esse motivo não há forma de se demostrar os dados das 

medições. 

O levantamento do tempo de resfriamento conforme Tabela 10, é necessário para se 

conhecer o período em que o forno permanece sem consumo de energia elétrica, contribuindo 

ainda mais para a condição proposta, que sugere que o forno deve ser resfriado todos os dias. 

Nos períodos de resfriamento o consumo é zero, por isso temos na tabela a 

quantidades de resfriamentos semanais, o tempo necessário para o resfriamento em cada zona 

de aquecimento e a economia gerada, comparando com a permanência do forno a 700°C. 

Por final, ainda na Tabela 10, temos a redução total do consumo durante o 

resfriamento, que é o produto da quantidade de resfriamentos, tempo de resfriamento 

multiplicado e a economia por hora.   
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Tabela 10 – Tempo de resfriamento. 

 De 

Para  

°C 

Qtd. 

Retornos 

Tempo  

Zona 1 

horas  

Tempo 

Zona 2 

horas  

Economia 

Consumo 

Zona 1 

kWh 

Economia 

Consumo 

Zona 2 

kWh 

Redução 

Total  

Consumo 

kWh 

Condição 

Atual 

700  

500 

1  3,00 1,59 2,90 8,98 22,98 

Condição 

proposta 

700 

400 

5 5,31 3,26  1,37 5,89 132,38 

 

O resultado da redução total do consumo também pode ser expresso pela Equação 1: 

 

 
Equação 1 – Redução de consumo no resfriamento. 

 

Onde:  

R = redução do consumo (kWh) 

T1 = tempo de resfriamento zona 1 (h) 

T2 = tempo de resfriamento zona 2 (h) 

C1 = economia de consumo zona 1 (kWh) 

C2 = economia de consumo zona 2 (kWh) 

E = Quantidade de elevações de temperatura 

 

O consumo energético na condição proposta é menor que na condição atual em 

todos os períodos, exceto nos consumos de retomadas como mostra a Figura 23, que além de 

partir de uma temperatura mais baixa, 400°C ao invés de 500°C, tem que ser elevada todos os 

dias.  
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Figura 22 - Resumo dos consumos de energia elétrica no período semanal. 

 

A Tabela 11 demonstra a somatória dos os consumos de energia elétrica na condição 

atual e proposta. Com base para cálculo no período semanal, que fecha os ciclos de 

acionamentos, iniciado e terminado às 6 horas segunda feira. Para a estimativa de consumo 

anual, foram consideradas 54 semanas. Em resumo a redução é de 38772,00 kWh ano. 

    

Tabela 11 – Resumo dos consumos na condição atual e proposta.   

 Consumo 

dias úteis  

kWh 

Consumo  

Fim de 

semana 

kWh 

Consumo 

das 

retomadas 

kWh 

Redução do 

resfriamento 

kWh 

Total 

Semanal 

kWh 

Total  

Anual 

kWh 

Condição 

Atual 
920,10 736,60 31,70 22,98 1665,42 89932,68 

Condição 

proposta 
406,60 450,10 223,10 132,38 947,42 51160,68 

Diferença 513,50 286,50 191,40 109,40 777,00 38772,00 
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6.8 Análise econômica 

 

Para calcular a economia gerada com a mudança do processo, levantou-se o custo 

por kWh dos últimos 7 meses na empresa em estudo, conforme Tabela 12. Foi considerado o 

valor médio desse período. 

 

Tabela 12 – Levantamento das tarifas empregas pela AES – Eletropaulo. 

Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Média 

0,373 0,326 0,299 0,283 0,272 0,272 0,274 0,300 

Valores em reais - R$ 

 

  

Equação 2 – Economia estimada.  

 

Onde: 

S = Saving 

t  = tarifa média  

c =  consumo   

 

Por meio da Equação 2 é possível calcular a economia estimada com a aplicação da 

condição proposta, multiplicando o valor médio das taxas praticadas, pela AES – Eletropaulo 

pela diferença entre o consumo atual e a condição proposta.  

A estimativa de economia é R$11631,60 reais por ano, considerando somente para 

um único forno, com zero de investimento.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Somente é possível melhorar um processo conhecendo e quantificando suas 

variáveis, as formas de fazer isso é por meio observações, medições e levantamento dos 

dados, a partir daí, estuda-se meios que favoreçam as mudanças. 

As características construtivas do forno, fazem com que haja grande diferença entre 

consumos das zonas de aquecimento. Sendo superior na zona dois, por vários motivos, entre 

eles: maior área de troca de calor, pois possui o descarregamento do forno, isolamento 

térmico ineficaz desta região.  

Além disso a posição do termopar da zona um, que fica próximo da transição entre 

as zonas, influenciado pelo calor gerado da zona de aquecimento dois. Além de influenciar o 

consumo, também os tempos de aquecimento e resfriamento. As resistências acionadas da 

zona dois, fazem com que as imediações do termopar da zona de aquecimento um seja 

aquecida, diminuindo assim o tempo de aquecimento e retardando o resfriamento da zona um.    

O consumo energético é maior nas altas temperaturas que nas baixas. Com exceções 

das intermediarias, que não apresentam diferenças significativas, tendo até algumas inversões, 

com temperaturas menores, consumindo levemente mais que as maiores. Isso pode ser 

explicado pela razão da combinação entre as duas zonas de aquecimentos.  

Ao elevarmos a temperatura, as resistências ficam acionadas até que o forno atinja a 

especificação. Sendo mais lenda na zona dois e consumindo mais energia. Como a zona u 

atinge primeiro a temperatura, realiza acionamentos somente para se manter. O processo de 

tratamento é iniciado quando ambas as zonas atingem a temperatura especificada. 

Para o resfriamento, não há consumo de energia elétrica, até que o forno atinja a 

temperatura determinada. A zona de aquecimento dois tem menor tempo de resfriamento, por 

tem maior perda de calor. Quando a zona de aquecimento dois atinge a temperatura 

especificada, inicia-se ciclos de manutenção, retardando o resfriamento da zona um. 

Com a utilização da condição proposta, é possível conseguir redução de 38772 kWh 

ano, em consumo de energia elétrica. Os pontos que mais contribuem para isso, são: o longo 

tempo de resfriamento até alcançar a temperatura de 400°C, pois não há consumo de energia 

elétrica e o menor consumo nessa temperatura, bem abaixo daquele a 700°C. 

O estudo além de prever a redução do consumo energético, resulta na redução do 

custo do processo, possibilitando que a empresa se torne mais competitiva. Com estimativa de 

redução de aproximadamente R$ 11631,60 ano.  
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Pode-se considerar que as ações para implantação da mudança são de custo zero, 

com aquisição somente do instrumento de medição, não exclusivo para esse estudo. No 

demais, são necessárias somente alterações nas rotinas de trabalho. 

A princípio a redução de custos não parece muito expressiva, mas essa forma de 

trabalho pode ser aplicada nos outros dois fornos da empresa: forno rotativo e de poço. Que 

tem o mesmo princípio de aquecimento, estimando-se assim a economia em R$ 34894,80 ano. 

Segundo BONINI (2011) a tarifa de energia elétrica tem subido a taxa de 11,8% ao ano desde 

1995, logo se projetarmos em 10 anos, teremos uma economia aproximada de R$ 606.468,70.  

O estudo pode servir de base para empresas de tratamentos térmicos, ou empresas de 

outros segmentos, que possuam uma quantidade maior de fornos, multiplicando a economia. 
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