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Resumo: O desenvolvimento deste trabalho teve como base um breve apanhado sobre os processos de 

otimização disponíveis nas literaturas e um estudo de caso sobre a otimização aplicada a redução do 

consumo de energia elétrica. O consumo de energia está diretamente relacionado às questões de 

infraestrutura e meio ambiente, seja pelas manutenções e ampliações de redes existente, seja pela 

necessidade em se construir novas fontes e alternativas de energia. Operações desta natureza 

impactam de várias maneiras no meio ambiente. Através da otimização do uso de energia se busca a 

redução de custos. Esta redução é feita através das melhorias nos processos com a finalidade de 

consumir menos insumo, neste caso energia. O estudo de caso aborda o consumo de energia elétrica 

em uma padaria e confeitaria nos últimos dois anos, e apresenta uma solução otimizada para se 

diminuir este consumo e consequente custo dispendido com energia. 
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ELECTRICITY CONTRACTED OPTIMIZATION IN A BAKERY AND 

CONFECTIONER THROUGH MATHEMATICAL MODEL  
 

 

 

Abstract: This work based on a brief overview on the available optimization processes in the 

literature, as well as in a case study about optimization applied to electricity consumption reduction. 

The energy reduction links directly both infrastructure and environment issues, because of the 

maintenance and expansion of existing networks, or the necessity to build new energy sources and 

alternatives. This kind of operations in various ways could affect the environment. By optimizing 

energy consumption, the costs can also reduce.  Improvements in process make a reduction in the use 

of inputs, energy in this case. This study covers energy consumption in a bakery and confectionery in 

the last two years and present an optimized solution to reduce the total cost of energy. 

 

Keywords: Optimization, Energy, Cost, Energy Efficiency 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A demanda de energia no mundo tem crescido continuamente nas últimas décadas, uma 

vez que se trata de um insumo fundamental para o desenvolvimento humano. Contudo, a energia pode 

ser nociva e imobilizadora da sustentabilidade, uma vez que altos custos, distribuição não balanceada e 

demanda intensiva dificultam que muitos países avancem tecnologicamente em função da escassez 

energética. Além disso, deve-se destacar que a correlação entre o consumo de energia e a degradação 

ambiental é bastante conhecida (Feng et al., 2016).  

O Brasil, conforme ABRADEE (2014) e BRASIL (2015), tem tido um crescimento 

acelerado na demanda energética, principalmente a partir de 2004, sendo que o setor industrial é 

responsável por quase 40% da energia consumida.  

O setor industrial tem enfrentado muita pressão no que tange seu consumo de energia. O 

aumento do preço da energia requer uma manufatura mais eficiente energeticamente, bem como novas 

políticas de restrição vêm surgindo, requerendo que as indústrias consumam menos energia por 

produto. Além disso, a crescente consciência pública para proteção ambiental demanda que as plantas 

fabris utilizem mais energia limpa. Desta forma, as indústrias têm dado mais atenção para o uso de 

energia (Feng et al., 2016). 

Nos Estados Unidos, a U.S. Energy Information Administration (2012) demonstra que o 

preço da energia nos últimos 15 anos tem aumentado, com fatores sazonais – preços mais elevados no 

período de verão e preços mais baixos durante o inverno. 

O Brasil possui uma matriz elétrica predominantemente hidrotérmica, a qual depende de 

condições climáticas que podem apresentar uma alta variabilidade. Assim, a escassez na oferta de 

energia proveniente de hidrelétricas costuma ser acompanhada do consequente aumento de seu preço, 

o que tende à redução de sua procura e ao equilíbrio dos preços em um patamar não tão elevado 

(ABRADEE, 2014). 

O preço da energia elétrica brasileira é formado pelos custos incorridos desde a geração 

até a sua disponibilização aos consumidores, ou seja, não se paga somente pelo consumo propriamente 

dito, mas também pela sua disponibilidade. Outro custo adicionado às tarifas de energia é a Bandeira 

Tarifária, na qual o custo sazonal de geração de energia, ou seja, a variação de preço para gerar energia 

elétrica conforme a época do ano, volume de chuva, disponibilidade hídrica, entre outras variáveis, é 

sinalizado diretamente ao consumidor final (ABRADEE, 2014). 

No Brasil, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN (2016), o 

custo da energia para o setor industrial tem se elevado nos últimos anos, demonstrando-se 46% 



 

 

superior à média internacional, ocupando a 5ª posição no ranking mundial no que tange custo de 

energia elétrica. 

Os constantes aumentos no preço da energia para indústria oneram os custos de produção. 

A gestão da energia elétrica pode ser apontada como um dos fatores mais relevantes nos custos 

industriais, visto que grande parte do processo produtivo depende do consumo de energia elétrica por 

parte de suas máquinas e equipamentos para manufaturar o produto final (CORRÊA, 2001). 

As concessionárias brasileiras que fornecem energia elétrica atendem ao setor industrial 

através do conjunto de energia ativa e demanda contratada de potência ativa. As indústrias têm 

necessitado de análises para otimizar sua eficiência energética, visto que a carga instalada de um 

sistema industrial incorretamente dimensionada/estimada pode acarretar problemas de 

aumento/redução com o contrato de fornecimento estipulado entre consumidor (empresa) e 

distribuidora (concessionária), mitigando custos de produção (BOTH & BREIER, 2011).    

Neste contexto, o objetivo deste artigo é determinar o valor otimizado da demanda de 

energia elétrica contratada mensalmente em uma indústria alimentícia, a qual realiza a fabricação de 

artigos de padaria e confeitaria, ou seja, pães, bolos, tortas, salgados, congelados, dentre outros, 

situada na região norte do Estado do Rio Grande do Sul. A empresa iniciou suas atividades produtivas 

em junho de 1990, atuando como fornecedora para os clientes finais e terceirizando a fabricação de 

produtos para o mercado local de alimentos. A produção anual enfrenta sazonalidades apenas em 

função da necessidade de refrigeração de produtos devido a temperaturas mais altas em determinados 

períodos do ano, havendo variações no consumo de energia elétrica. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Setor industrial e energia elétrica  

O consumo de eletricidade no Brasil vem registrando expressivo crescimento desde a 

década de 1980 (MENDONÇA, 2014). Segundo o Balanço Energético Nacional Brasileiro (BRASIL, 

2015), em 2014, a oferta interna de energia registrou uma taxa de crescimento de 3,1%, e o consumo 

final de eletricidade registrou um aumento de 2,9%. 

A indústria demanda energia para suas atividades de produção, sendo que de acordo com 

EPE (2014), este setor, a nível nacional, consumiu cerca de 34% da energia do pais e 46% do consumo 

global de energia elétrica (Figura 1). 

 
Figura 1 - Distribuição do consumo de energia elétrica por setor. 

 
Fonte: ANEEL (2005). 

 



 

 

Para ter acesso à energia elétrica, a indústria precisa realizar um contrato de fornecimento 

com a concessionária, com prazo mínimo de um ano, e indicar a sua demanda contratada, que é a 

quantidade de potência ativa necessária para suprir sua demanda energética (ALBUQUERQUE, 

2014). Este valor deve ser obrigatória e continuamente disponibilizado pela concessionaria, sendo que 

deve ser pago à mesma independentemente de sua utilização (OZUR et al., 2011).  

Os problemas da gestão de energia só foram percebidos após a conscientização ecológica 

e a acentuada crise energética brasileira, ocorrida após o ano 2000 (OZUR et al., 2011). A crise 

energética acaba por resultar em dois efeitos diferentes, concomitantes: maior consciência por parte da 

população e consequente maior aplicação em atitudes sustentáveis e maior atenção ao assunto por 

parte das autoridades. Estudos apontam que há uma estreita relação entre a consciência ambiental e o 

comportamento pró-ambiental da sociedade, principalmente devido à disseminação de notícias a 

despeito de desgastes ambientais, e que, além disso, o gasto de energia precisa seguir um consumo 

sustentável, que reflita as consequências das atitudes da sociedade (PINHEIRO & KOHLRAUSCH, 

2011; SILVA et al., 2014). Outro resultado prático é o desenvolvimento de diretrizes para o uso 

eficiente de energia, oriundas da Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, 

formalmente conhecida como Lei 10.295/2001, ou Lei da Eficiência Energética (BRASIL, 2001a). 

Esta lei visa a alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação do meio ambiente, e foi 

regulamentada pelo Decreto 4.059/ 2001 (BRASIL, 2001b). 

De acordo com Albuquerque (2015), o custo anual da fatura de energia elétrica constitui 

uma parcela importante para a maioria das indústrias e necessita ser analisado cuidadosamente, pois 

escolhas erradas ou mal fundamentadas com relação ao enquadramento tarifário podem ter 

consequências de custo muito altas ao setor industrial. Os efeitos da demanda contratada desajustada 

ou incorreta, que não corresponde à necessidade da indústria, constituem em um problema que leva a 

altas perdas, sobretudo monetárias.  

Quando a demanda contrata para o período futuro está superestimada, mesmo não 

havendo a utilização da energia, deve-se realizar o pagamento total da quantidade de demanda 

contratada. Por sua vez, quando subestimada, a indústria gasta mais do que o valor contratando, 

incorrendo em multas e tarifas mais onerosas (ALBUQUERQUE, 2015). 

Becker (2014) observa que um contrato ótimo não é aquele em que não há pagamentos de 

multas, mas sim aquele que o valor das multas compense o valor subcontratado (utilização abaixo da 

demanda contratada).  

 

2.2. Otimização 

Renó (2007) observa que o conceito de otimização está relacionado aos modelos 

matemáticos e modelos numéricos que podem ser obtidos a partir da busca e identificação da solução 

ótima em uma variedade de alternativas possíveis, ou seja, a solução que otimiza os recursos sem 

necessariamente explicitar e avaliar todas as possibilidades. 

De acordo com Albuquerque (2014), com a utilização de cálculos matemáticos e de 

redução de custos na execução dos cálculos numéricos, a otimização utiliza os conceitos matemáticos 

para, juntamente com programação de algoritmos lógicos definidos, encontrar o(s) melhor(es) 

resultado(s) utilizando sistemas computacionais para o processo iterativo.  

Dado que a função objetivo e as restrições podem ser lineares ou não lineares, assim 

também os métodos de otimização são divididos em programação linear e programação não linear 

(ALBUQUERQUE, 2015). 

Um dos modelos matemáticos mais utilizados nos problemas de pesquisa operacional é a 

programação linear, devido sua ampla aplicabilidade (FERREIRA & BACHEGA, 2011).  



 

 

A programação linear é representada por um modelo onde a função objetivo e as 

restrições são funções lineares (ALBUQUERQUE, 2015), buscando, dentre outros, descobrir a melhor 

distribuição dos recursos a fim de obter um valor ótimo do objetivo desejado (ANDRADE, 2007).  

Uma vantagem do modelo de programação linear é a eficiência dos algoritmos de 

solução, disponibilizando alta capacidade de cálculo e podendo ser facilmente implementado até 

mesmo através de planilhas e com auxílio de computadores pessoais (GOLDBARG & LUNA, 2005).  

 

2.3. Otimização aplicada à demanda de energia contratada 

De acordo com Albuquerque (2015), o problema de decisão da demanda ótima contratada 

tem avançado muito nos últimos anos, sobretudo com os métodos metaheurísticos, dentre eles 

algoritmos genéticos e otimização por enxame de partículas. Chen & Liao (2011), destacam que estes 

métodos requerem tempos computacionais relativamente altos. 

Albuquerque (2015) propõe minimizar o valor de contrato de demanda, a partir de uma 

solução robusta pela maximização das soluções mínimas calculadas em cada cenário, o que equivale a 

considerar o pior caso de todos os cenários. Este método tem por desvantagem a penalização da 

função objetivo, uma vez que não encontra o ótimo global. Contudo, o autor observa que é preferível 

ter uma solução viável, mesmo que penalizada, porém robusta a todos os cenários empregados. Desta 

forma, o autor realizou uma comparação entre a performance da decisão robusta e a decisão pelo 

método determinístico.  

A faixa de valores robusta teve que ser obtida manualmente, devido a uma limitação do 

software de planilhas utilizado. O mesmo não otimiza para uma faixa de valores ótima, mas apenas 

para um ponto ótimo por vez (ALBUQUERQUE, 2015). 

Guder (2009) observou que a otimização de portfólios de contratos de energia é um 

problema complexo e atual, associado com a atividade de comercialização de energia elétrica, 

propondo um estudo avaliando o gerenciamento de risco de uma técnica de Algoritmo Genético 

Multiobjetivo, que incorpora as funções objetivo de Markowitz, Value-at-Risk e Conditional Value-at-

Risk, como também contratos derivativos, para a construção de uma fronteira eficiente de portfólios de 

ativos, sendo os ativos testados os contratos de energia elétrica e ações em bolsa de valores, podendo 

ser expandido a outros tipos de ativos. Sendo assim, teve como objetivo do trabalho fornecer um 

conjunto de soluções ótimas de Pareto.  

Both & Breier (2011) abordaram a mesma temática, através da formulação de um 

problema que teve por finalidade determinar o valor ótimo da demanda de energia elétrica a ser 

contratada mensalmente em uma empresa do setor calçadista. Para tanto, foram analisadas as 

influências das variáveis industriais no comportamento da demanda de potência ativa e, desenvolvido 

um modelo matemático para a definição da demanda contratada de energia elétrica.  

Para a modelagem do equacionamento matemático proposto foi desenvolvido o modelo 

genérico para a indústria calçadista, a partir do qual se pode modelar e simular diversos cenários, 

conforme as etapas subsequentes que o compõe. Em contrapartida, este modelo ainda deve ser válido 

para outros segmentos, bem como os autores sugerem um refinamento do modelo matemático 

proposto, de forma que o mesmo possa estimar a quantidade necessária de quilowatts (kW) de 

demanda de potência ativa (BOTH & BREIER, 2011). 

Inicialmente, a partir do levantamento da quantidade total de máquinas empregadas no 

processo produtivo, Both & Breier (2011), obtiveram o consumo total da instalação industrial (setores 

de manufatura), dado pela expressão a seguir: 

 

 

 
 



 

 

Onde: 

 

Ci = carga instalada, em kW; 

X = potência da máquina ou equipamento, em kW, e diferença de consumo mensal; 

Y – quantidade da máquina ou equipamento. 

 

Calculada a carga instalada (Ci) dos setores de manufatura, efetuou-se o cálculo da 

potência ativa (P), conforme a expressão: 

 

 
 

Onde: 

 

P = potência ativa; 

Ci = carga instalada, em kW; 

Fd = fator de demanda em função do ramo de atividade. 

 

Com o valor da potência ativa definido, pode-se estipular a demanda inicial provável (Di) 

do sistema industrial, conforme a equação abaixo: 

 

 
 

Onde: 

 

Di = Demanda inicial provável; 

P = potência ativa; 

cos Ø = fator de potência mínimo da legislação vigente. 

 

Por conseguinte, Both & Brier (2011) estipularam o fator de demanda administrativo 

(Fda), o qual representa a porcentagem de demanda consumida pelos setores administrativos e de 

apoio da empresa, juntamente com o refeitório, os quais não participam do processo de manufatura 

dos produtos, mas que igualmente consomem uma parcela da demanda de potência ativa a ser 

contratada. Desta forma, tem-se a expressão que traduz o valor de demanda de potência ativa a ser 

contratada mensalmente, conforme demonstra a equação a seguir: 

 

 
 

Onde: 

 

Df = demanda final provável, em kW; 

Di = demanda inicial provável, em kW; 

Fda = fator de demanda administrativo. 

 

Com o modelo matemático genérico desenvolvido, aplicou-se o mesmo em dois 

períodos/cenários distintos. Este método requer uma grande quantidade de informações, tais como a 

potência unitária de cada equipamento. 

Chen & Liao (2011) formularam um problema neste contexto com uma programação 

linear, a qual requeria apenas o tempo polinomial, comprovando sua hipótese através da otimização da 

demanda energética contratada. Albuquerque (2015), salienta que este método apresenta desvantagens, 

devido à necessidade de possuir dados para aplicá-lo.  



 

 

Os autores determinaram o contrato de demanda ótima para cada mês, a fim de minimizar 

o custo total com energia elétrica. A formulação linear proposta consistiu em quatro elementos: 

capacidade de carga, ajuste no fator de potência, ampliação da carga de construção e decréscimo não 

permitido nas capacidades contratadas, sendo considerados dois modelos. 

No primeiro modelo, foi considerado o caso onde apenas o pico da capacidade contratada 

necessitaria ser determinada. O segundo modelo considerou que, para alguns clientes, é benéfico 

determinar a capacidade da demanda contratada fora de pico além da capacidade contratada de período 

de pico. Desta forma, considerou-se ambos os períodos (CHEN & LIAO, 2011). 

Em seguida, Chen & Liao (2011), aplicaram os modelos de programação linear em dois 

estudos de caso reais, campus da National Taiwan University of Science and Technology e uma 

fábrica de papel. 

 

3. METODOLOGIA 

O presente estudo foi elaborado a fim de otimizar o uso de energia em uma indústria 

panificadora e confeiteira, localizada no município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, através do 

dimensionamento da demanda contratada de energia ótima. Há aproximadamente dois anos, a referida 

empresa alimentícia realizou a contratação de demanda de energia elétrica através da concessionaria 

local. Entretanto, nenhum estudo no que tange as demandas sazonais foram realizados, sendo que, os 

gestores da empresa observam uma grande sazonalidade de consumo de energia para o 

desenvolvimento das atividades produtivas da empresa. 

Para desenvolvimento do estudo de caso, foram analisados diversos estudos já realizados 

neste âmbito. Considerando que os estudos analisados não poderiam ser apenas replicados para a 

empresa estudada, optou-se por considerar dois métodos propostos por Both & Breier (2011) e Chen e 

Liao (2011), adaptando os mesmos às condições existentes para o desenvolvimento do trabalho, bem 

como objetivo geral.   

Como ferramenta de desenvolvimento deste trabalho, fez-se uso do software Excel, 

através da ferramenta Solver, realizando a compilação de dados e simulações de otimização, através da 

elaboração de planilhas com finalidades específicas. 

O fluxograma da Figura 2 demonstra as etapas do desenvolvimento deste estudo de caso. 

 

 

Figura 2 – Etapas do desenvolvimento do trabalho. 

 



 

 

 
Para elaboração deste trabalho, foram solicitadas as faturas de energia elétrica da 

empresa, dentro deste referido período de contratação de demanda de energia ativa, ou seja, entre os 

meses de junho de 2014 e junho de 2016. Desta forma, os referidos dados foram compilados em uma 

planilha Excel, sinalizando os meses em que ocorria um déficit no consumo de energia (cor verde) ou 

consumo excessivo (cor vermelha), tendo como parâmetro o valor de demanda de energia ativa 

contratada, ou seja, 13.800 kWh por mês, valor este observado através da fatura de energia elétrica 

disponibilizada pela concessionária.  Os consumos são medidos em kWh e estão apresentados na 

Tabela 01. 

 
 

Tabela 01 – Consumos mensais de junho 2014 a junho 2016. 

Mês/Ano Consumo (kWh) Mês/Ano Consumo (kWh) 

Junho/14 11856 Junho/15 13781 

Julho/14 14325 Julho/15 12899 

Agosto/14 11929 Agosto/15 13435 

Setembro/14 12956 Setembro/15 13249 

Outubro/14 12857 Outubro/15 12331 

Novembro/14 14338 Novembro/15 14391 

Dezembro/14 15609 Dezembro/15 14908 

Janeiro/15 16261 Janeiro/16 15742 

Fevereiro/15 15571 Fevereiro/16 13684 

Março/15 16006 Março/16 15006 

Abril/15 14724 Abril/16 13382 

Maio/15 13811 Maio/16 14068 

Junho/16 12922   
 

Em seguida, quantificou-se estas informações, estabelecendo uma relação entre o 

Consumo Contratado e o Consumo Mensal. Para tanto, utilizou-se a Equação (1): 

 

                                                              (1) 

 

Onde: 

 

DC = diferença de consumo mensal; 

CR = consumo realizado no mês; 

CC = consumo contratado. 

 

Os resultados desta etapa apresentaram as diferenças entre o consumo contratado e os 

consumos medidos na empresa mensalmente, os quais podem ser observados na Tabela 02. 

 
 

Tabela 02 – Consumo contratado x consumo medido. 
(continua) 

Mês/Ano Contratado (kWh) Consumo (kWh) Diferença (kWh) RESULTADO 

Junho/14 13.800 11856 -1944 DESPERDÍCIO 

Julho/14 13.800 14325 525 EXTRA 

Agosto/14 13.800 11929 -1871 DESPERDÍCIO 

Setembro/14 13.800 12956 -844 DESPERDÍCIO 

Outubro/14 13.800 12857 -943 DESPERDÍCIO 



 

 

Tabela 02 – Consumo contratado x consumo medido. 
(conclusão) 

Mês/Ano Contratado (kWh) Consumo (kWh) Diferença (kWh) RESULTADO 

Novembro/14 13.800 14338 538 EXTRA 

Dezembro/14 13.800 15609 1809 EXTRA 

Janeiro/15 13.800 16261 2461 EXTRA 

Fevereiro/15 13.800 15571 1771 EXTRA 

Março/15 13.800 16006 2206 EXTRA 

Abril/15 13.800 14724 924 EXTRA 

Maio/15 13.800 13811 11 EXTRA 

Junho/15 13.800 13781 -19 DESPERDÍCIO 

Julho/15 13.800 12899 -901 DESPERDÍCIO 

Agosto/15 13.800 13435 -365 DESPERDÍCIO 

Setembro/15 13.800 13249 -551 DESPERDÍCIO 

Outubro/15 13.800 12331 -1469 DESPERDÍCIO 

Novembro/15 13.800 14391 591 EXTRA 

Dezembro/15 13.800 14908 1108 EXTRA 

Janeiro/16 13.800 15742 1942 EXTRA 

Fevereiro/16 13.800 13684 -116 DESPERDÍCIO 

Março/16 13.800 15006 1206 EXTRA 

Abril/16 13.800 13382 -418 DESPERDÍCIO 

Maio/16 13.800 14068 268 EXTRA 

Junho/16 13.800 12922 -878 DESPERDÍCIO 

 

A Tabela 02 também apresenta uma coluna destinada a resultado, sendo que quando o 

consumo apresentar valor negativo significa que naquele período houve sobra de energia em relação 

ao valor contratado (DESPERDÍCIO) e quando o valor for positivo houve necessidade de se consumir 

mais energia do que o contratado (EXTRA). Quando ocorrer desperdício a empresa deve realizar o 

pagamento do valor contratado integralmente, em contraponto quando ocorre o consumo excedente, 

denominado extra, ocorrem multas e as tarifas são mais altas. 

Com estes valores gerou-se o gráfico da Figura 3, a fim de analisar o comportamento do 

consumo de energia no período contratual, bem como podendo identificar e definir dois grupos 

periódicos de consumo, através das tendências observadas.  No eixo y apresenta-se os valores 

diferenciais de consumo de energia em kWh com relação à demanda contratado, sendo no eixo x 

apresentado os 25 meses analisados. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
  Figura 3 – Grupos de demanda. 

 
 

O gráfico da Figura 3 permite a formação de dois grupos em relação à demanda desta 

empresa, ou seja, nos meses de novembro a maio há um maior consumo de energia elétrica pela 

empresa tendo em vista a necessidade de refrigeração de produtos perecíveis em função de 

temperaturas mais elevadas neste período. Em contrapartida nos meses de junho a outubro a empresa 

utiliza menos energia que o contratado.  

Com a finalidade de valorar financeiramente os custos que a empresa obteve ao longo 

destes 25 meses de contrato, analisou-se a fatura referente ao mês de junho de 2016, estimando em 

reais (R$) o valor de venda da energia em kWh, considerando todos os aspectos que a concessionária 

utiliza para compor o preço de venda. A Tabela 03 demonstra a forma com que este valor foi 

calculado, bem como o valor de energia corrigido, ou seja, R$ 0,59053/kWh. 

 
  Tabela 03 – Valor do kWh. 

Discriminação da 

Operação 
Quantidade (kWh) Preço Médio (R$) Total (R$) 

Venda de Energia 13039 0,58526804 7631,309974 

Total Outros Serviços 1 68,63 68,63 

Total Fatura 7.699,94 

Venda de Energia 

Corrigido (R$/kWh) 
0,59053 

 
Baseado no valor médio de venda de energia corrigido, analisou-se o custo de energia no 

período de estudo, ou seja, os 25 meses. Para tanto, multiplicou-se este valor pelas diferenças em kWh 

encontradas na Tabela 02, ficando os valores corrigidos para a data de junho de 2016 e expressos em 

reais, o que pode ser observado na Tabela 4. Para cada mês, pode-se estimar o quanto de energia 

poderia ter sido desperdiçada ou subestimada na demanda por período, podendo valorar o quais os 

desperdícios financeiros ao longo deste período por mês. 

 



 

 

Tabela 04 – Valor do kWh 

 Mês/ano Medido (kWh) Desperdício (R$) Extra (R$) 

Período 1 

Junho/14 11856 1.147,99  

Julho/14 14325  310,03 

Agosto/14 11929 1.104,88  

Setembro/14 12956 498,41  

Outubro/14 12857 556,87  

Período 2 

Novembro/14 14338  317,71 

Dezembro/14 15609  1.068,27 

Janeiro/15 16261  1.453,30 

Fevereiro/15 15571  1.045,83 

Março /15 16006  1.302,71 

Abril/15 14724  545,65 

Maio/15 13811  6,50 

Período 1 

Junho/15 13781 11,22  

Julho/15 12899 532,07  

Agosto/15 13435 215,54  

Setembro/15 13249 325,38  

Outubro/15 12331 867,49  

Período 2 

Novembro/15 14391  349,00 

Dezembro/15 14908  654,31 

Janeiro/16 15742  1.146,81 

Fevereiro/16 13684 68,50  

Março/16 15006  712,18 

Abril/16 13382 246,84  

Maio/16 14068  158,26 

Período 1 Junho/16 12922 518,49  

Sub total (R$) 6.088,38 9.075,88 

Total (R$) 15.153,04 

 
 

A partir da definição dos grupos periódicos definidos, ou seja, Período 1 correspondente 

aos meses de junho a outubro e o Período 2 de novembro a maio, iniciou-se a etapa de otimização, 

através da ferramenta Solver do software Excel. O objetivo da otimização foi determinar o valor 

mínimo a ser contratado em cada período definido, a partir do somatório do consumo no referido 

período. A restrição do problema foi números maiores que zero. O método de solução selecionado foi 

GRG Não Linear, recomendado para problemas do Solver suaves e não lineares.  

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Através do Solver, a definição das demandas ótimas a serem contratadas para os dois 

períodos definidos foi de 12.922 kWh para o Período 1 e 14.908 kWh para o Período 2. O custo 

mensal para a empresa seria de  

Para o período de menor demanda de energia ativa, ou seja, Período 1 haveria o 

desperdício seria mitigado para R$ 1.616,88 e o consumo extra para R$ 1.851,91, reduzindo o valor 

desperdiçado ou pago em excedente para R$ 3.468,78. Por sua vez, para o período de maior consumo, 

ou seja, novembro a maio, o desperdício foi diminuído para R$ 3518,39 e o excedente para R$ 



 

 

2.803,25, totalizando R$ 6.321,64. A Tabela 6 sintetiza as informações de redução de custos com 

desperdícios e consumo extra após a otimização. 

 
Tabela 06 – Valores otimizados 

Período Anterior (R$) Otimizado (R$) Economia (R$) 

Junho a Outubro 6.088,38 3.468,78 2.619,60 
Novembro a Maio 9.075,88 6.351,64 2.724,24 
Total (25 meses) 15.164,26 9.820,42 5.343,84 

Total (anual) 7.278,84 4.713,80 2.565,04 
Total (mensal) 606,57 392,82 213,75 

 
A Tabela 06 demonstra que a empresa teria uma economia mensal de R$ 213,75 caso as 

demandas contratadas fossem ajustadas para os dois períodos do ano, adotando-se se de junho a 

outubro a demanda contratada de 12922 kWh e nos meses de novembro a maio a demanda de 14908 

kWh. Este valor pode parecer irrisório, porém considerando um custo mensal nos meses de menor 

consumo de R$ 3.470,00 reais, obtém-se uma mitigação de 6% nos custos de energia.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do presente trabalho foi possível buscar a redução dos custos contratados de 

energia elétrica em uma panificadora e confeitaria, com a proposição de um método baseado na 

programação linear, a fim de obter o menor custo possível.  

Para que isto ocorresse foram separados dois grupos de demanda, demonstrando a 

sazonalidade de consumo de energia pela empresa. Através desta análise de curva de carga mensal, foi 

possível identificar que o clima é o fator influenciador do consumo de energia elétrica por parte desta 

indústria, tendo em vista a necessidade de intensa refrigeração em períodos que apresentem 

temperaturas mais elevadas.   

Nos meses de junho a outubro existe um menor consumo de energia na Panificadora o 

que permite diminuir o consumo contratado de 13800 kWh para 12922 kWh o que gera uma economia 

mensal de 878kW.  Por outro lado, a demanda nos meses de novembro a maio deve ser aumentada de 

13800 kWh para 14900 kWh o que gera um aumento na contratação de 1109 kWh.  

Ao se somar os resultados da empresa nos últimos 25 meses considerando o processo de 

otimização da demanda poderia ter uma economia de R$ 5.343,84, o equivalente a R$ 2.565,04 anuais 

ou ainda R$ 213,75 por mês.  

A análise revelou que o modelo proposto possibilitou a redução dos custos, sendo assim a 

aplicação do modelo demonstrou que há possibilidade de buscar uma contratação de demanda de 

energia dentro das reais necessidades da empresa, mitigando custos gerados com o excesso de 

contratação quanto por ultrapassagem da demanda. 

Conclui-se o presente trabalho de otimização em uma panificadora e confeitaria, 

comprovando efetivamente a vantagem em se estudar as demandas de energia para poder contratar o 

serviço que realmente irá ser utilizado.  Além disso, a empresa pode analisar seu consumo energético, 

buscando medidas de mitigação de consumo em períodos excedentes.  
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