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Fazendo mais com menos.

O investimento no aumento da eficiência energética é 
fundamental para a sustentabilidade da indústria e 
da sociedade como um todo.

Quando o motor de um automóvel funciona, apenas uma 
parte da energia do combustível é convertida em movi-
mento. Calor e ruído, que são os outros dois resultados 
da queima do combustível, significam perdas. Isso acon-
tece porque motores a combustão interna têm um nível 
de eficiência relativamente baixo, o que é foco de cons-
tante atenção por parte da indústria automobilística. O 
uso de turbocompressores, por exemplo, é um passo 
importante na direção de aproveitar energias antes des-
perdiçadas, permitindo o uso de motores menores, com a 
mesma potência, só que mais econômicos. Em outras 
palavras, motores mais eficientes.

Casos como esses explicam porque, praticamente em todo 
o planeta, a eficiência energética é o assunto do momento, 
e também do futuro. Finalmente, há uma consciência glo-
bal que os recursos do planeta são limitados e, em muitos 

casos, escassos. Embora, na visão convencional, isso se con-
traponha à demanda do crescimento necessário para pro-
porcionar o devido bem-estar à sociedade, o fato é que 
agora é preciso encontrar formas de, com cada vez menos 
recursos, fazer cada vez mais. Como sugere Hans-Jörg 
Bullinger, o antigo presidente da Fraunhofer Society (a maior 
organização de pesquisa aplicada da Europa), o conceito de 
maximizar o lucro com um investimento mínimo deve ser 
substituído pela maximização dos lucros associada à minimi-
zação do uso de recursos.

Para a indústria isto significa usar menos energia, poluir 
menos e desperdiçar menos material. Para o pensamento 
convencional essa equação pode não “fechar”, mas os espe-
cialistas concordam que este é o único caminho na direção 
de um futuro sustentável para o setor industrial e, por exten-
são, para toda a sociedade.



Nesse contexto de racionalização, o consumo de energia é 
uma das principais discussões. Os países membros da União 
Europeia, por exemplo, deverão reduzir seu consumo de 
energia à razão de 1,5% ao ano. O planejamento da China 
também prevê uma redução significativa. E o Japão, que por 
conta de desastres naturais viu-se obrigado a fechar dezenas 
de usinas nucleares foi, repentina e permanentemente, for-
çado a reduzir seu consumo de energia em 15%.

Grande parte da energia elétrica consumida globalmente 
vem da queima de combustíveis fósseis, como gás natural, 
petróleo e carvão. Como não é realista imaginar que, a curto 
prazo, essas fontes possam ser trocadas por equivalentes 
renováveis, o uso eficiente da energia é o meio mais eficaz 
para reduzir as emissões de CO2, proteger o meio ambiente 
e conter – e mesmo reduzir – os custos de produção. Na 
Ásia, particularmente, empresas de todos os setores estão 

buscando e exigindo maior eficiência energética em máqui-
nas e equipamentos. Ou seja, máquinas que convertam uma 
parte maior da energia em trabalho. Na prática, máquinas 
que consumam menos e produzam mais, atendendo às 
novas e exigentes normas dos governos e contornando os 
aumentos nos preços da eletricidade.

Na China, por exemplo, cada vez mais os fabricantes estão 
usando as bombas de velocidade variável Rexroth, que per-
mitem reduzir em até 80% o total da energia usada por siste-
mas hidráulicos em máquinas de fabricação de plásticos ou 
em máquinas-ferramenta. Esta tendência não se manifesta 
somente em maquinários novos, mas também na moderniza-
ção dos já existentes.

Para atender à expectativa de uma eficiência energética cada 
vez maior, o consumo de energia deve ser uma preocupação 
de primeira hora nos projetos industriais. Neste sentido, é 
essencial o uso de métodos sistemáticos como o Rexroth 4EE 
(Rexroth para a Eficiência Energética), uma abordagem eficaz 
para todas as tecnologias de acionamento e controle que con-
sidera as interdependências entre os equipamentos, algo 
especialmente importante para evitar que reduções de con-
sumo em um sistema acarretem no aumento correspondente 
em outro. O Rexroth 4EE é aplicado não somente em novos 
projetos, mas na análise de eficiência energética de linhas de 
produção existentes e mesmo de fábricas inteiras, tendo sido 
usado com sucesso em setores tão diversos como a indústria 
automotiva e a de processamento de alimentos.

Casos de sucesso
Na prática, eficiência requer inovação. O software desem-
penha um papel importante aqui. Impressoras rotativas 
usadas para imprimir jornais, são um exemplo. O conceito 

“O uso de 
turbocompressores, é um 
passo importante na 
direção de aproveitar 
energias antes 
desperdiçadas, 
permitindo o uso de 
motores menores, e mais 
econômicos”.



tradicional de máquinas com dezenas de rolos ligados a um 
motor central através de eixos, embreagens, acoplamentos 
e caixas de engrenagem – itens que, mesmo sem imprimir 
uma única folha, geram demanda de energia – está dando 
lugar a um simples cabo de comunicação. As rotativas 
modernas usam motores independentes para seus rolos, 
que são sincronizados por um software, reduzindo o des-
gaste e o consumo, e aumentando a precisão. Este conceito 
inovador torna os ciclos de produção mais curtos, reduz o 
refugo inicial (desperdício de papel e tinta enquanto a 
impressão é ajustada) e faz máquinas menores e mais 
leves. Este tipo de projeto também se beneficia de sistemas 
como o Rexroth 4EE, que usam modelos de simulação e via-
bilizam a recuperação de energia até então desperdiçadas.

“As rotativas modernas 
usam motores 
independentes para seus 
rolos, que são 
sincronizados por um 
software, reduzindo o 
desgaste e o consumo, e 
aumentando a precisão”.
Outro caso interessante é uma nova prensa fabricada pela 
Trumpf, que remove automaticamente as sobras de material. 
Usando um modo inteligente de operação, o sistema arma-
zena a energia em excesso em um capacitor (dispositivo 
capaz de reter carga elétrica) e a reutiliza no momento da 
aceleração. O projeto, que proporciona maior produtividade 
e uma redução no consumo de energia de aproximadamente 
25%, inclui um conceito de armazenamento e controle des-
centralizados. O IndraMotion MTX, uma solução baseada em 
CNC criada pela Bosch Rexroth, posiciona e controla os prin-
cipais eixos da máquina.

A indústria automotiva também se beneficia do uso inteli-
gente da energia. Contrariando o paradigma que associa alta 

capacidade de tração nas quatro rodas com alto consumo de 
combustível, o sistema de controle de tração de alta eficiên-
cia – HET (High Efficiency Traction Control) da Rexroth intro-
duz uma solução hidrostática que concilia ótima tração com 
baixo consumo. A eficiência energética do HET é obtida acio-
nando-se as rodas somente quando necessário. As mudan-
ças são automáticas, sem intervenção do condutor, e garan-
tem que o torque correto seja aplicado a cada roda, de 
forma independente, assegurando uma operação off-road 
confiável e, quando comparada aos veículos com tração inte-
gral nas quatro rodas, muito mais econômica.

Quando se fala em aumentar os níveis de eficiência energé-
tica, tecnologia é uma ferramenta vital. Mas é preciso mais. 
Para desenvolvê-la, é necessária uma compreensão profunda 
da química e da física relacionadas à conversão de energia 
em trabalho. É preciso investimento. E é essencial adotar a 
eficiência energética como cultura e ter como parcerias 
empresas preparadas e comprometidas com este desafio.
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