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Resumo: Eficiência energética é um assunto global e que vem sendo discutida fortemente nos âmbitos 

políticos e econômicos. Estudos demonstram que o setor industrial é o que mais consome energia, e quando 

se fala em reduzir os gastos energéticos nesse setor, há um agravante que é a produtividade e qualidade. 

Não se pode diminuir os gastos energéticos se houver influência negativa nesses dois pontos. Assim, o 

incentivo e investimento devem ser voltados para que os gastos energéticos ocorram de maneira a 

aumentar a produtividade. O objetivo desse trabalho, é comparar duas máquinas-ferramenta de um mesmo 

método de usinagem, o torneamento. Foi comparado o tempo e o consumo energético na usinagem e no 

preparo na produção da mesma peça em um torno convencional e um outro torno CNC. A metodologia 

proposta emprega o uso de um wattímetro para a aquisição dos dados de potência ativa durante o processo 

e um cronometro para calcular o tempo de cada etapa da usinagem, cruzando os dados e identificando em 

um gráfico potência x tempo cada etapa calculada. Os dois processos foram mantidos idênticos, porém 

usando-se o que tem de melhor em cada máquina para manter a produtividade. As amostras usadas foram 

cilindros de aço ABNT 1045 e ferramentas de metal duro. A premissa é que no torno convencional a 

energia consumida teoricamente é menor, pois só há consumo energético nas etapas de corte efetivamente, 

enquanto no torno CNC desde a etapa de preparo e durante toda a fabricação da peça a máquina está 

ligada e consumindo. Os resultados obtidos indicam que para a geometria de peça selecionada, o uso de 

um torno CNC é mais vantajoso no quesito consumo energético. Apesar dos valores de potência serem 

maiores nos processos do torno CNC, o consumo global na usinagem de uma peça é menor no torno CNC 

devido ao tempo menor de usinagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desenvolvimento econômico é um assunto de extrema importância em todas as instâncias de um 

governo. Um ponto de suma importância para esse desenvolvimento é a redução dos gastos energéticos. De 

acordo com Mozart Schmitt de Queiroz, gerente executivo de Desenvolvimento Energético da Petrobrás, 

na revista Petrobrás Magazine (2015), a melhoria da eficiência energética poupa recursos naturais e diminui 

os custos de produção, possibilitando a produção de bens mais baratos e competitivos, aumentando o 

desempenho econômico das empresas. Ainda, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA) no 

levantamento feito em “Energy Efficiency Market Report” (2016), eficiência energética é a única fonte de 

energia que todo país do mundo tem em abundância, pois uma forte política de eficiência energética leva a 

resultados políticos que reduzem os gastos do estado em prol da redução da poluição e da proteção 

ambiental. Essa afirmação toma como base que independentemente da fonte de energia majoritária de um 
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país, se houver uma forte política para eficiência energética, os gastos irão diminuir, além de aumentar a 

segurança energética e um fácil acesso a outros meios energéticos devido ao reflexo da proteção ambiental.  

Conforme a IEA no documento “25 Energy Efficiency Policy Recommendations” assinado em 2008 por 

seus países membros, foram citadas recomendações para aumentar a eficiência energética em 7 áreas 

prioritárias: multi-setores, construção, equipamentos residenciais, iluminação, transporte, indústria, 

utilidades. Destes, foi mensurado quanto de CO2 seria reduzido em 20 anos seguindo essas recomendações. 

Dentre as 7 áreas estudadas, a que teria a maior redução, seria o setor industrial, sendo responsável por 32% 

das reduções. Isso quer dizer que, em um estudo de eficiência energética, o setor industrial é o mais 

significativo para um país. Outro motivo do estudo intenso de eficiência energética no setor industrial é que 

a produtividade não pode ser comprometida, muitas vezes surgem novas máquinas e métodos para aumento 

de produtividade e qualidade que demandam maior consumo energético, como por exemplo as máquinas de 

comando numérico em substituição aos manuais. Conforme Stock (2008), esses fatos também se estendem 

ao Brasil, tendo o consumo industrial como o mais significativo no país. 

 

 
 

Figura 1. Consumo final energético por setor nos anos de 2006 e 2007 

Fonte: MME, 2008 (Adaptado do BEN 2008) 

 

Sendo levado por essa premissa, no setor industrial, foi realizado um estudo por Velchev et al (2014). 

que indica que as máquinas-ferramentas fazem parte dos 10 grupos prioritários para economia de energia. 

As máquinas-ferramentas estão relacionadas aos processos de manufatura, que de uma maneira 

simplificada, pode ser explicada como um sistema de produção de bens em grande quantidade. Assim, para 

uma análise de eficiência energética em máquinas-ferramenta, devemos considerar que a produtividade anda 

lado a lado com os gastos energéticos. Kordonowy (2002) em sua tese disse que a energia gasta na 

manufatura depende de dois fatores: a energia consumida pela máquina em si, e o tempo necessário para 

completar essa etapa. Equacionando, temos a potência em função da energia e tempo. 

 

𝑃 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 (1) 

 

Um estudo feito por Simon (2013), mostrou que o parque industrial brasileiro ainda tem muito mais 

tornos convencionais que tornos CNC, apesar da tendência de crescimento de tornos equipados com 

Comando Numérico. Outro estudo de Simon (2001) constatou que naquela época, uma das barreiras para a 

não utilização de máquinas CNC eram relacionadas a atividades relacionadas a preparação da máquina 

(elaboração do programa CNC, sincronismo com a interface da máquina, ajuste das ferramentas de corte).  
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O objetivo desse estudo, é comparar a usinagem de uma mesma peça em um torno convencional, e em 

um torno CNC, usando como parâmetros medidos o consumo energético, e o tempo de operação, conforme 

explicitado na Eq. (1). O processo considerado nesse experimento foi além de somente a operação de corte, 

foi considerado todo gasto energético, e de tempo produtivo nas etapas de usinagem (segundo a DIN 8580, 

aplica-se a todo processo de fabricação onde há remoção de material na forma de cavaco) e preparo de 

máquina e ferramentas. Para assim, termos uma visão comparativa de eficiência energética entre as duas 

máquinas. 

 

2. REVISÃO BIBIOGRÁFICAS 

2.1. Torno convencional e CNC: características operacionais e de eficiência 

 

Tornos mecânicos são máquinas-ferramentas para usinagem de materiais em formato cilíndrico, através 

do atrito da ferramenta com o material pelos movimentos de rotação da peça e translação das ferramentas. 

Existem dois tipos de tornos, os convencionais e os equipados com Comando Numérico.  

Torno convencional é designado para os tornos onde as operações são feitas manualmente. Mesmo com 

a possiblidade de avançar a ferramenta automaticamente, quem faz todo o controle das operações é o 

operador. Construtivamente, esse tipo de máquina é caracterizado pela presença de até dois motores 

elétricos, um principal responsável pelos movimentos de corte e avanço, e outro secundário para bombear 

o fluído de corte. Além do avanço, a rotação é definida pelo operador antes de iniciar a operação, por meio 

de engrenagens. Nesse tipo de máquina, devido às limitações das combinações de engrenagens, a rotação 

(N) é constante para cada operação dependendo diretamente da velocidade de corte (Vc), definida pelo valor 

recomendado pelo fabricante da ferramenta, e do diâmetro (d), tal como definido na Eq. (2). 

 

𝑁 =
1000𝑉𝑐

𝜋𝑑
 (2) 

 

O avanço, se for manual, depende somente da habilidade do operador. Há também o avanço automático, 

definido também por meio de engrenagens ligado ao motor principal, onde pode-se definir um avanço (f) 

próximo ao recomendado pelo fabricante. A ferramenta percorre a distância (If) e o operador interrompe o 

movimento manualmente. O operador também define a profundidade de corte (ap) aproximando a 

ferramenta do diâmetro inicial manualmente, e movendo a ferramenta através de gabaritos fixados nos 

controles de movimento nos eixos x e z. Todos os movimentos fora das operações de corte: preparo, 

aproximação rápida, troca de ferramentas, manutenção, são feitas manualmente, e como diferencial para o 

torno CNC, com a máquina desligada, não consumindo energia. 

Já torno CNC, é designado para tornos onde as operações são automatizadas através de um código 

numérico, comumente chamado de código G. Todos os movimentos de avanço e corte são definidos e 

realizados automaticamente pela máquina-ferramenta. Construtivamente, o torno CNC possui inúmeros 

motores elétricos, um para o movimento de rotação da peça, um para cada movimento das ferramentas nos 

eixos x e z, fluído de corte, esteira para retirar cavaco. Diferentemente do torno convencional, nesse tipo de 

máquina, a velocidade de corte é definida constante, e a rotação varia conforme a Eq. (2). Os avanços 

também são pré-definidos no código, assim como as aproximações rápidas e troca de ferramentas, sendo 

que o operador só tem influência fora da operação de corte: preparo, colocação da peça, retirada e 

manutenção, porém há consumo energético em todas essas etapas, pois a máquina precisa estar sempre 

ligada. 
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Essas observações foram feitas com base no operacional. Do ponto de vista energético, o torno 

convencional em teoria gasta menos energia, pois em boa parte do tempo improdutivo, encontra-se 

desligada. O que difere do torno CNC que está ligada o tempo todo. 

 

2.2.  Ciclo e tempos de usinagem 

 

Para determinar o melhor ciclo de usinagem para uma dada peça, é necessário entender primeiro que a 

determinação dos parâmetros de usinagem, dependem de vários fatores. Por exemplo, do ponto de vista da 

eficiência produtiva, quanto mais rápido o avanço, menor o tempo necessário para realizar a usinagem de 

uma peça. Porém, isso acarreta esforços na ferramenta que podem causar a sua degradação antes do tempo, 

sendo necessária mais interrupções no processo para troca dos incertos. Isso sem contar na baixa qualidade 

superficial da peça. Outro ponto importante, é que mesmo que uma etapa não esteja diretamente ligada ao 

processo de retirada de material, por exemplo a montagem das ferramentas, é considerada como tempo 

produtivo da máquina, porém esse tempo é dividido conforme o tamanho do lote de peças (Z). 

Para isso, Ferraresi (1970) em seu livro divide o ciclo de usinagem em fases diretas, e indiretas 

considerando um lote de Z peças. As fases diretas, são as etapas que estão ligadas diretamente ao processo 

de corte: 

a) Colocação e fixação do bruto na máquina-ferramenta; 

b) Aproximação e posicionamento da ferramenta; 

c) Corte propriamente dito; 

d) Afastamento da ferramenta; 

e) Inspeção (se necessário) e retirada da peça. 

As fases indiretas, são aquelas que não estão ligadas ao processo de corte, porém são distribuídas 

conforme o número Z de peças: 

f) Preparo da máquina ferramenta para usinagem das Z peças; 

g) Remoção da ferramenta para afiação ou substituição; 

h) Afiação da ferramenta; 

i) Recolocação da ferramenta. 

No torno convencional, as únicas etapas que consomem energia são: b, c, d. Ao passo que no torno CNC 

apenas a etapa h não precisa estar com a máquina ligada para execução, pois ela pode ser realizada fora do 

tempo produtivo, desde que se tenha ferramentas para substituição enquanto se faz a manutenção. 

Assim, o tempo total produtivo para esse lote de Z peças pode ser calculada na Eq. (3). 

 

𝑡𝑡 = 𝑡𝑐 + 𝑡𝑠 + 𝑡𝑎 +
𝑡𝑝

𝑍
+

𝑛𝑡

𝑍
 [𝑡𝑓𝑡 + 𝑡𝑓𝑎] (3) 

 

Sendo: 

 tt = tempo total de confecção por peça 

 tc = tempo de corte (fase c) 

 ts = tempo secundário de usinagem (fases a e e) 

 ta = tempo de aproximação e afastamento (fases b e d) 

 tp = tempo de preparo da máquina (fase f) 

 tft = tempo de troca de ferramenta (fases g e i) 

 tfa = tempo de afiação da ferramenta (fase h) 

 nt = número de trocas ou afiações 
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Para os experimentos do estudo, foram ignoradas as fases g, h e i, pois o lote de peças era muito pequeno, 

não sendo necessário o planejamento de manutenção das ferramentas. 

 

2.3. Cálculo da energia consumida 

 

Nos experimentos, foram adquiridos valores de potência em função do tempo. Para o cálculo da energia 

consumida, foi usada a Eq. (1) ajustada conforme descrito por Halliday et al. (2015) para calcular a energia 

(E). Para os dados obtidos, foi plotado um gráfico que correlaciona a potência pelo tempo. Assim, a energia 

pôde ser estimada pelo cálculo da área abaixo do gráfico. Para esse cálculo, foi usado o método da integral 

pela regra dos trapézios, como deduzido em Sperandio (2003), mostrado na Eq. (4). 

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈ (𝑏 − 𝑎)
𝑏

𝑎

𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏)

2
 (4) 

 

Como os pontos foram adquiridos em intervalos de tempo pré-definidos, a integral para calcular a 

Energia (E) pôde ser simplificada para um somatório como mostrado na Eq. (5). 

 

𝐸 = ∑
𝑃𝑥 + 𝑃𝑥+1

2
𝑥=1

∆𝑡 (5) 

 

Onde P é o valor da potência medida na leitura x. 

 

3. MATERIAIS 

3.1. Torno convencional e CNC 

 

As máquinas-ferramentas utilizadas nos experimentos foram um torno convencional de barramento 

paralelo LG1760, CHMTI fabricado em 1995, mas bem conservado. Esse torno possui dois motores 

elétricos, um principal de 4kW e um secundário para bombeamento do fluído de corte. O motor secundário 

foi mantido desligado, pois não houve a necessidade de uso de fluído de corte. Esse torno possui três faixas 

de rotação (baixo, médio e alto) definidos pela combinação do engrenamento, resultando em 12 rotações 

diferentes, assim, todos os movimentos de corte no torno convencional são feitos com rotação constante. 

Ele possui movimento automático também definido por engrenagens ligadas ao motor principal. 

O torno CNC foi um modelo MAZAK QTN-100-II equipado com o sistema Matrix Nexus CNC, 

podendo ser programado no sistema próprio Mazatrol, ou importado um código EIA-ISO. O torno possui 

além de um motor elétrico principal de 11kW, dois servos motores para movimentação no eixo X e Z, um 

servo motor para rotação da torre de ferramentas, um servo motor para contra-ponta, um motor responsável 

pelo sistema hidráulico, um motor responsável pelo fluído de corte, um motor para o transportador de 

cavaco, além de fontes de energia para o sistema elétrico (sistema computacional) e ventoinhas. Após ligar 

o torno CNC, os sistemas elétricos, e o motor hidráulico ficam sempre em funcionamento, mesmo quando 

não está sendo executado nenhuma operação. Para o experimento, os motores do fluído de corte, contra-

ponta e transportador de cavaco não foram ligados. Sua rotação máxima é de 6000 rpm e capacidade de 

comportar até 12 ferramentas, para o experimento, foram montadas as ferramentas no slot 2 e 11. 
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Diferentemente do torno convencional, a velocidade de corte é constante, e a rotação varia conforme o 

diâmetro. 

 

3.2. Material bruto 

 

O material bruto utilizado nos experimentos no torno convencional e CNC foi utilizado um único 

cilindro de aço ABNT 1045 com 1¼” (30,8 mm) cortado em amostras de 55 a 57 mm com 42 mm de 

comprimento em balanço. As amostras tiveram comprimento aproximado, pois foi usinado somente um 

lado para os experimentos. O aço escolhido foi selecionado pois ele é resistente o suficiente para gerar altas 

forças de corte, o que evidencia melhor as variações de potência para análise dos dados. A composição do 

aço 1045 pode ser vista na tabela (1). 

 
Tabela 1. Composição química do aço AISI 1045 

 

Material C Mn S 

AISI 1045 0,45% 0,75% Max 0,05% 

 

Fonte: http://www.acoespecial.com.br/aco-aisi-1045.php 

 

Um desenho esquemático do plano de usinagem do torno CNC pode ser visto na Fig. (2). 

 

 
 

Figura 2. Plano de usinagem para o torno CNC 
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3.3. Ferramentas 

 

Para os dois experimentos, foram utilizadas as mesmas ferramentas afim de tornar os processos semelhantes. 

Foram usadas duas ferramentas da marca Sandvik, uma para as etapas de faceamento e desbaste, e uma para 

o sangramento dos canais. As duas ferramentas são fabricadas em metal duro, e recomendadas para 

usinagem de aços em geral. A ferramenta de desbaste foi a MWLNL 2020K 06, com aresta de corte WNMG 

060404, na Fig. (3) pode ser vista uma figura ilustrativa para a primeira ferramenta. A ferramenta para 

sangramento de canais foi o porta-ferramentas 151.2-2020-21M, com ferramenta 151.2-21-40 e pastilha 

N151.2-400-4E de 4mm de largura, ilustrada na Fig. (4). 

 

 
 

Figura 3. Ferramenta WNMG 060404 utilizada para as operações de desbaste 

Fonte: Catálogo on-line SANDVIK, 2016 

 

 
 

Figura 4. Ferramenta N151.2-400-4E utilizada para as operações de sangramento de canal 

Fonte: Catálogo on-line SANDVIK, 2016 

 

Afim de se diminuir a influência no desgaste da aresta de corte, para cada experimento (convencional e 

CNC), a pastilha foi substituída, ou foi retirada e montada em outra aresta para que na primeira peça ela 

estivesse em seu primeiro uso.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Para os dois experimentos, foi desenhado uma peça de geometria relativamente simples Fig. (2), mas 

que houvesse pelo menos três etapas de corte, além de troca de ferramenta, para que pudesse ser mensurado 

o consumo energético e a tomada de tempos evidenciando as vantagens e desvantagens do torno 

convencional e do torno CNC, sem que fosse desconsiderado a eficiência produtiva de cada uma.  

Um exemplo desse ajuste para manter as vantagens para o torno CNC na tomada de tempos, foi na 

retirada da peça pronta e posicionamento do novo material bruto. Considera-se que em uma produção 

seriada, as castanhas teriam um batente para limitar o comprimento em balanço, não sendo necessário a 
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medição da peça toda vez. Portanto, foi considerado o tempo de troca de peça como um estimado entre 

retirar a peça e colocar a nova, incluindo o tempo de zeramento da peça como sendo o preparo da máquina 

antes de se produzir o lote de peças. Esse problema não existe no torno convencional, pois para cada etapa 

a ferramenta sofre um novo zeramento, característica essa da máquina. 

Para cada experimento, foi feito a usinagem de três corpos de prova, porém só foram considerados para 

o estudo as duas últimas, isso porquê, conforme Michaelis et al. (2011) reportou, é necessário um período 

de aquecimento do torno para que o mecanismo do torno fosse estabilizado. A viscosidade do óleo, poderia 

influenciar nos resultados de potência, pois ela varia com a temperatura do óleo. Além disso, no torno 

convencional, essa primeira amostra foi usada para que houvesse um treinamento para o operador definir 

como seriam realizadas as etapas do processo.  

Além das etapas de corte, foram calculadas as etapas de preparação de máquina e ferramenta para 

mensurar o consumo energético do torno CNC, consumo este que não existe no torno convencional. Foram 

consideradas no preparo somente os tempos que influenciam no processo produtivo. Assim, a etapa de 

programação do código G, e as etapas de manutenção foram desconsideradas, pois elas geralmente são 

realizadas fora do tempo produtivo da máquina-ferramenta, além de serem realizadas normalmente sem 

consumo energético em ambos os tornos. 

Todas as etapas calculadas estão descritas abaixo nas tabelas (2) e (3) com os parâmetros utilizados para 

cada uma delas. 

Pode ser visto que torno convencional, existem mais etapas que no torno CNC. Uma dessas etapas é a 

de medição após o desbaste cilíndrico no torno convencional, isso ocorre devido a fixação no convencional 

ser feita manualmente pelo operador, diferente do torno CNC onde a fixação ocorre por um sistema 

hidráulico, dessa maneira, no convencional as chances de haver eventuais folgas são maiores. Assim, como 

a profundidade de corte também é definida manualmente em cada etapa do processo, na primeira passada 

pode ocorrer da profundidade de corte ser levemente menor devido a descentralização da peça. Isso faz com 

que ao final da última passada, ainda sobre material para ser usinado, o que deve ser conferida pelo operador, 

e se necessário, realizar uma nova passada. No torno convencional, há a diferenciação entre a primeira 

fixação e as intermediárias, pois no CNC a primeira fixação é feita na etapa de preparo antes de zerar a peça. 

Outra etapa a mais, é a rotação em 45o da ferramenta para realizar o desbaste do cone o que é substituído no 

CNC por uma etapa de acabamento. Por motivos de limite na movimentação da ferramenta no torno 

convencional, a rotação teve de ser invertida para que o cone pudesse ser usinado sem que houvesse a 

necessidade de inverter a ferramenta. 

Para a medição de tempo, foi utilizado um cronômetro digital pelo método de cronometragem contínua. 

Ao iniciar o processo o cronometro era iniciado e ao final de cada etapa foi medido o tempo necessário para 

aquela tarefa. Já para a medição de potência, foi utilizado um Wattímetro da marca Kron modelo Mult-K 

120. Para o estudo, foi adquirido somente os dados de potência ativa da máquina na frequência de 2 Hz, 

porém ele também possibilita a medição de outros parâmetros elétricos como a frequência, corrente e fator 

de potência. O wattímetro foi conectado diretamente na fonte de energia dos tornos, e a aquisição de dados 

referem-se aos dados globais de potência, não diferenciando cada motor da máquina, principalmente no 

torno CNC. Esses dados foram exportados através de uma interface RS485, e convertidos em um 

microcomputador através de um código implantado em MS© Visual Basic para a interpretação dos dados 

adquiridos. 
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Tabela 2. Etapas do experimento no torno CNC 

 

Etapa Processo ap (mm) f (mm/rev) Vc (m/min) n (RPM) 

Preparo Castanhas 
    

Preparo Ferramentas 
    

Preparo Zero ferramentas 
    

Preparo Zero peça 
    

Corte Faceamento 0,5 0,15 200 Conforme Eq. (2) 

Corte Desbaste 0,5 0,15 200 Conforme Eq. (2) 

Corte Acabamento 0,5 0,15 200 Conforme Eq. (2) 
 

Troca de Ferramenta 
    

Corte Canal 1 0,4 (ae) 0,08 50 Conforme Eq. (2) 

Corte Canal 2 0,4 (ae) 0,08 50 Conforme Eq. (2) 
 

Troca de Peça 
    

 

Tabela 3. Etapas do experimento no torno Convencional 

 

Etapa Processo ap (mm) f (mm/rev) Vc (m/min) n (RPM) 

Preparo Ferramenta 1 
    

Preparo Girar torre 
    

Preparo Ferramenta 2 
    

 Fixação da primeira peça     
 

Aproximação Faceamento 
    

Corte Faceamento 0,5 0,15 Conforme Eq. (2) 900 
 

Aproximação Desb. Cilíndro 
    

Corte Desbaste do cilíndro 0,5 0,15 Conforme Eq. (2) 900 
 

Medição 
    

Corte Etapa Extra (se necessário) 0,5 0,15 Conforme Eq. (2) 900 
 

Aproximação Desb. Cone 
    

Corte Desbaste do Cone 0,5 0,15 Conforme Eq. (2) 900 
 

Troca de ferramenta 
    

Corte Canal 1 0,4 (ae) Manual Conforme Eq. (2) 175 
 

Aproximação canal 2 
    

Corte Canal 2 0,4 (ae) Manual Conforme Eq. (2) 175 
 

Troca de peça 
    

 

Para a medição de tempo, foi utilizado um cronômetro digital pelo método de cronometragem contínua. 

Ao iniciar o processo o cronometro era iniciado e ao final de cada etapa foi medido o tempo necessário para 

aquela tarefa. Já para a medição de potência, foi utilizado um Wattímetro da marca Kron modelo Mult-K 

120. Para o estudo, foi adquirido somente os dados de potência ativa da máquina na frequência de 2 Hz, 
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porém ele também possibilita a medição de outros parâmetros elétricos como a frequência, corrente e fator 

de potência. O wattímetro foi conectado diretamente na fonte de energia dos tornos, e a aquisição de dados 

referem-se aos dados globais de potência, não diferenciando cada motor da máquina, principalmente no 

torno CNC. Esses dados foram exportados através de uma interface RS485, e convertidos em um 

microcomputador através de um código implantado em MS© Visual Basic para a interpretação dos dados 

adquiridos. 

Os tempos calculados e as potências adquiridas foram correlacionadas através de gráficos 

implementados no MS© Excel para que pudesse ser evidenciado o consumo energético em cada etapa do 

experimento. Com base nesses dados adquiridos, também foram calculadas as potências médias (Pm) durante 

todo o experimento dividindo-se pelo tempo total de execução de uma peça, e pela Eq. (5) calculados os 

consumos energéticos (E) para cada amostra. Como os dados de potência foram adquiridas através de um 

wattímetro, houve etapas em que foi observada a ocorrência de inversão do sentido de rotação dos motores, 

fazendo com que alguns valores de potência ativa fossem negativas (serão analisadas com mais detalhes no 

próximo tópico). Assim, para os cálculos de potência média e consumo de energia, foram usados somente 

os valores absolutos medidos. 

Nas duas máquinas, o experimento foi levado da seguinte maneira, o programa computacional em Visual 

Basic era iniciado no microcomputador ao mesmo tempo em que se iniciava o processo na máquina-

ferramenta, junto também, era iniciado o cronometro e iniciado a contagem de tempo nas etapas pré-

definidas manualmente. Ao final do processo era aguardado o programa terminar de adquirir os dados, e 

posteriormente feito o pós-processamento, eliminando o tempo extra adquirido. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As tabelas (4) e (5) possuem os valores de tempo medidos para os preparos das duas máquinas, enquanto 

as tabelas (6) e (7) os tempos medidos durante o processo de usinagem. Alguns pontos devem ser 

considerados, apesar do processo estar relativamente diferentes, eles foram necessários, pois houveram 

algumas barreiras de máquina que impediram que os dois processos fossem idênticos. Além disso, o 

processo de preparo do torno CNC foi realizado somente com a cronometragem dos tempos. Em um 

experimento prévio, foi ligado o torno e realizado alguns movimentos simples como movimentar a torre de 

ferramentas em x e z, girar a torre de ferramentas, fixar a peça, e foi constatado que esses movimentos com 

a máquina fora do processo de corte causavam variações insignificantes na potência ativa. Assim, foi feito 

uma tomada de potência de 30 segundos com a máquina ligada em stand-by para que pudesse tirar uma 

média da potência ativa durante esse tempo. A potência média calculada foi de 1011,75 W, esse valor foi 

utilizado para calcular o consumo energético durante o preparo multiplicando pelo Δt dessa etapa. 

Vemos que o tempo de preparo do torno CNC é muito maior que o do torno convencional, 14:46 minutos 

e 1:48 minutos, respectivamente. Isso se deve aos processos no torno CNC serem mais minunciosos, pois 

gasta-se mais tempo na preparação para compensar no tempo de usinagem. A medição feita com o torno 

CNC apenas ligado durante 30 segundos, deu uma potência média de 1011,75 W, o qual pode ser 

multiplicado pelo tempo de preparo conforme Eq. (1) nos dando um consumo energético de 896,41 kJ. 
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Tabela 4. Tempo cronometrado no preparo do torno CNC 

 

Processo Etapa 
Tempo acumulado 

(min) 

Tempo por etapa 

(min) 

Montagem das castanhas 
Início 0:00 

3:38 
Final 3:38 

Montagem das ferramentas 
Início 3:53 

3:29 
Final 7:22 

Zeramento das ferramentas 
Início 7:26 

4:40 
Final 12:06 

Zeramento da peça 
Início 12:18 

2:27 
Final 14:46 

 

Tabela 5. Tempo cronometrado no preparo do torno Convencional 

 

Processo Etapa Tempo acumulado Tempo por etapa 

Montagem da Ferramenta 1 
Início 0:00 

0:33 
Final 0:33 

Girar a torre de ferramentas 
Início 0:33 

0:04 
Final 0:37 

Montagem da Ferramenta 2 
Início 0:37 

0:31 
Final 1:09 

Fixação da primeira peça 
Início 1:09 

0:39 
Final 1:48 

 

Tabela 6. Tempo cronometrado nas etapas de corte do torno CNC 

 

No Processo Etapa 

Tempo 

acumulado 

Peça 1 (min) 

Tempo 

acumulado 

Peça 2 (min) 

Tempo por 

etapa Peça 1 

(min) 

Tempo por 

etapa Peça 2 

(min) 

1 Faceamento 
Início 0:00 0:00 

0:14 0:14 
Final 0:14 0:14 

2 Desbaste 
Início 0:14 0:14 

0:26 0:27 
Final 0:40 0:41 

3 Acabamento 
Início 0:40 0:41 

0:10 0:09 
Final 0:51 0:51 

4 
Troca de 

Ferramenta 

Início 0:51 0:51 
0:01 0:02 

Final 0:52 0:53 

5 Canal 1 
Início 0:52 0:53 

0:07 0:06 
Final 0:59 1:00 

6 Canal 2 
Início 0:59 1:00 

0:06 0:07 
Final 1:06 1:07 
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7 Troca de Peça 
Início 1:06 1:07 

0:12 0:12 
Final 1:19 1:20 

 

Tabela 7. Tempo cronometrado nas etapas de corte do torno Convencional 

 

No Processo Etapa 

Tempo 

acumulado 

Peça 1 (min) 

Tempo 

acumulado 

Peça 2 (min) 

Tempo por 

etapa Peça 1 

(min) 

Tempo por 

etapa Peça 2 

(min) 

1 
Aproximação 

Faceamento 

Início 0:00 0:00 
0:13 0:19 

Final 0:13 0:19 

2 Faceamento 
Início 0:13 0:19 

1:40 1:23 
Final 1:53 1:43 

3 
Aproximação 

Desbaste Cilíndro 

Início 2:07 1:43   
Final 2:30 2:09 

4 Desbaste do cilíndro 
Início 2:30 2:09 

1:40 1:07 
Final 4:11 3:16 

5 Medição 
Início 4:11 3:16 

0:17 0:12 
Final 4:29 3:29 

6 
Etapa Extra (se 

necessário) 

Início  3:29 
0:00 0:34 

Final  4:03 

7 

Girar torre e 

Aproximação para 

Desbaste do Cone 

Início 4:29 4:03 
2:04 2:05 

Final 6:33 6:08 

8 Desbaste do Cone 
Início 6:33 6:08 

1:25 1:17 
Final 7:58 7:26 

9 

Troca de 

ferramenta e 

Aproximacão para 

canal 1 

Início 7:58 7:26 
2:23 2:36 

Final 10:22 10:03 

10 Canal 1 
Início 10:22 10:03 

0:46 0:40 
Final 11:08 10:43 

11 
Aproximação para 

canal 2 

Início 11:08 10:43 
0:18 0:24 

Final 11:26 11:07 

12 Canal 2 
Início 11:26 11:07 

0:46 0:39 
Final 12:12 11:47 

13 Troca de peça 
Início 12:12 11:47 

0:43 0:43 
Final 12:56 12:30 

 

Como previsto, o tempo de usinagem no torno CNC foi significantemente menor, da casa de 1 minuto 

para quase 13 minutos no convencional. No torno CNC, a etapa final de “troca de peça” foi feito com os 

motores relacionados ao corte desligados, e a energia consumida foi calculada igual ao processo de preparo, 

multiplicando 1011,75 W pelo tempo estimado, dando um valor de 13,15 kJ, valor pequeno, mas incluído 

no cálculo de energia de cada peça. 
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Pelos resultados obtidos, é claro que o tempo de preparo no torno CNC é bem maior, além de necessitar 

um maior conhecimento do operador, porém esse tempo se divide entre as peças na usinagem de um grande 

lote pelo menor tempo do processo no CNC. Além disso, em todo esse processo a máquina está ligada. 

Porém, outro resultado claro, é que o tempo de corte no torno convencional é muito maior que no torno 

CNC, assim, mesmo sem os resultados de consumo energético já é possível prever que mesmo para um lote 

pequeno de peças, esse fato de consumir energia durante todas as tarefas, pode acabar se compensando pela 

produtividade que é muito maior que o torno convencional. 

Também, no torno CNC, os tempos foram bem mais constantes do que no torno convencional. Por ser 

um processo totalmente manual, no torno convencional, o tempo está ligado a habilidade do operador. Claro, 

deve-se levar em conta a inexperiência do operador naquela geometria de peça, mas mesmo para um torneiro 

experiente, há a degradação da produtividade conforme o tempo trabalhado discutido por Ferreira et al. 

(2012). 

Nas figuras (5) e (6) temos os gráficos dos dois experimentos com as etapas evidenciadas. 

 

 
 

Figura 5. Gráfico de Potência x tempo para o experimento no torno CNC 
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Figura 6. Gráfico de Potência x tempo para o experimento no torno Convencional 

 

Nesses gráficos podem-se ver claramente os pontos em que houveram medições de potência negativas. 

No torno convencional, esse fenômeno é facilmente explicado pois esses valores estão exatamente na etapa 

de desbaste do cone. Por questões estruturais do torno, a ferramenta foi girada em 45o e o desbaste ocorreu 

com rotação no sentido contrário do resto da usinagem, assim, os valores negativos se devem ao sentido de 

rotação que foi invertido. Já para o torno CNC, essa análise é um pouco mais complexa, como o processo 

todo foi feito em um sentido de rotação, esses valores negativos precisam de outra explicação. Pôde-se 

observar, que esses valores foram picos negativos, e foram identificadas como pontos de final de alguma 

etapa, como por exemplo, ao final de cada etapa de faceamento. Devido a rotação variar com o diâmetro 

conforme Eq. (2), quanto menor o diâmetro, maior a rotação, então, uma explicação é que ao final de cada 

etapa de faceamento, a rotação estava extremamente alta e teve que ser diminuída bruscamente para o início 

da próxima etapa. Para isso, há a presença de um freio elétrico responsável por frear o motor principal 

responsável pela rotação da peça, esse freio acaba invertendo gerando um campo negativo por inverter a 

força no motor principal, o que faz com que o wattímetro interprete esses valores negativos. Essa é uma das 

hipóteses, outra consideração, é que o Wattímetro tem uma baixa frequência de aquisição de dados para um 

experimento desse tipo (2Hz), assim, alguns valores transientes (entre essa frequência de leitura) podem 

acabar sendo desconsideradas nos dados, pois os movimentos e variações de potência são muito rápidos. 

Para ter certeza desses dados, deve-se fazer um experimento isolado somente para esse tipo de fenômeno, o 

que não foi feito nesse estudo.  

Devido a esses valores negativos, para os cálculos de energia (E) e potência (P) foram considerados 

apenas os valores absolutos adquiridos no wattímetro para que no somatório da Eq. (5) esses valores não se 

anulassem devido ao sinal. 
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Além da análise dos tempos, e gráficos, nas tabelas (8) e (9) encontram-se os valores calculados de 

potência média e consumo de energia médio, além do consumo de energia ativa global, calculado pela Eq. 

(5). 

 

Tabela 8. Comparativo da Energia consumida e Potência média entre os tornos CNC e Convencional na etapa de 

preparo 

 

Máquina Preparo E (J) E (kJ) P médio (W) 

CNC Preparo 896412.36 896.4124 1011.75 

Convencional Preparo 0.00 0.00 0.00 

 

Tabela 9. Comparativo da Energia consumida, Energia consumida média e Potência média entre os tornos CNC 

e Convencional nas etapas de corte 

 

Máquina Amostra E (J) E (kJ) P médio (W) E médio (J) 

CNC 
Amostra 1 208021.65 208.02 2898.32 1422.40 

Amostra 2 216748.15 216.75 2913.00 1486.10 

Convencional 

Amostra 1 
799747.97 799.75 

1127.99 564.00 

S/ máquina desligada 1574.31 784.07 

Amostra 2 
873469.34 873.47 

1186.78 593.39 

S/ máquina desligada 1617.54 806.53 

 

Para o torno convencional, foi calculado os valores médios de potência e energia elétrica para o tempo 

total do processo e considerando apenas as etapas em que a máquina estava ligada, sem considerar os tempos 

com a máquina desligada. Apesar dos valores médios serem mais baixos que para o CNC, no somatório do 

processo a energia foi maior, isso se deve ao fato do tempo produtivo ser bem maior, elevando o consumo 

energético para produzir uma peça. Outro motivo do consumo ser alto no convencional, é relacionado as 

perdas mecânicas na transmissão, como estudado por Da Costa et al. (2015), as perdas na transmissão são 

consideráveis nos resultados energéticos do referido torno. 

Compilando os dados calculados, podemos ver na figura (7) um gráfico estimado para todo o 

experimento. No gráfico, para uma melhor ilustração, foi considerada apenas a potência média em cada 

etapa do processo para isolar o fenômeno das leituras negativas que foi comentado acima. 

Pode-se ver nesse gráfico a diferença no tempo de preparo, no torno CNC o tempo foi consideravelmente 

maior, porém uma vez que feito, a produção de cada peça é muito mais rápida que no convencional. 

Também, é possível identificar os pontos de zero potência ativa no torno convencional, enquanto que no 

CNC há leituras de potência diferente de zero em 100% do tempo. 
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Figura 7. Gráfico de Potência x tempo para o preparo e usinagem das duas amostras nos tornos CNC e 

convencional 

 

Com esses dados, é possível calcular também, quantas amostras são necessárias para que o consumo 

energético do torno CNC seja menor que o convencional, considerando todas as etapas, preparo, corte, e 

troca de peças conforme figura (8)  

Podemos ver que para a geometria selecionada, na segunda peça usinada, o consumo energético do torno 

CNC já é menor que o convencional. Outra afirmação é que, no torno CNC, quanto mais peças se produz, 

mais eficiente a máquina se torna, pois, a grande quantidade de energia consumida no preparo se distribui 

nas peças, tornando esse tipo de máquina cada vez mais vantajosa em relação ao convencional. 

Esses valores confirmam o que foi previsto acima, apesar do consumo médio de energia ser maior para 

os tornos CNC e ao fato de ele estar consumindo energia em 100% do tempo produtivo, devido ao tempo 

bem menor de produção, o consumo de energia por peça acaba sendo menor, mesmo que para um lote 

pequeno de peças. Se fosse analisado apenas a potência ativa, o torno convencional teria suas vantagens, 

pois na média para a produção de uma peça, temos a maior parte do tempo com a máquina desligada. Porém, 

não se pode fazer uma análise de eficiência em um processo de manufatura, qualquer processo que seja, 

sem uma análise de produtividade, pois para uma empresa, a produtividade tem mais influência que o 

consumo energético nos custos. Por muitas vezes, a redução de energia é um reflexo do aumento de 

produtividade. 
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Figura 8. Gráfico de Energia x No de peças fabricado para o torno CNC e convencional 

 

Indo mais afundo no quesito de produtividade, existem outras vantagens significativas no torno CNC 

que não foram objeto de estudo, mas que para uma consideração global de qual máquina-ferramenta é mais 

vantajosa, podem e devem ser consideradas. Por exemplo, o acabamento superficial, a repetitividade, e a 

fidelidade as cotas do desenho é maior e mais fácil de controlar no torno CNC que no torno manual, o que 

gera menos retrabalhos e refugos, no acabamento superficial, tendo as amostras em mãos, visualmente 

vemos que o acabamento superficial do torno CNC é melhor, isso sem realizar uma análise de rugosidade. 

Também, no quesito produtividade, se tivéssemos que realizar uma carta de processo considerando alguma 

cota, no torno CNC a medição poderia ocorrer durante o processo de corte pelo mesmo operador que inicia 

o CNC, já no convencional, se realizado pelo operador, o processo iria se interromper para que essa medida 

fosse feita. Outro fator, é a complexidade da peça, esse fator não pode ser mensurado, mas há geometrias 

em que a vantagem de se usar um torno CNC chega a tender ao infinito, pois o tempo para se usinar essa 

peça em um torno convencional levaria um tempo absurdo o que torna totalmente inviável o seu uso.  

 

6. CONCLUSÕES 

 

Com base no que foi explicado, e nos resultados obtidos nos experimentos, pode-se concluir que: 

i) Tornos CNC realmente possuem um consumo de energia médio maior que os tornos 

convencionais. Porém, no consumo global, com o aumento da produtividade nos CNC’s em 

relação aos convencionais, a economia em tempo reflete no resultado final, trazendo o consumo 

por peça menor para o torno CNC. 

ii) Por outro lado, a análise de potência, correlacionando com as etapas do processo, podem ser 

interessantes para uma análise de redução de custos dentro do processo. Por exemplo, identificar 

qual etapa consome maior potência ativa, e trabalhar nos parâmetros do processo para diminuir 

essa potência. 
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iii) Para o estudo realizado, o torno CNC se tornou mais vantajoso no quesito energia consumida à 

partir da produção de um lote de duas peças. Todo o consumo inicial no preparo quando se 

degrada em várias peças acaba tornando a máquina CNC mais produtiva e eficiente. 

 

7. AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao orientador Prof. Dr. Dalberto Dias da Costa pela orientação e supervisão durante a 

execução deste trabalho 

Aos servidores-técnico Weslley Guimarães e José Miquilino pelo auxílio na execução dos experimentos 

 

8. REFERÊNCIAS 

 

“25 Energy Efficiency Policy Recommendations”, 2008, IEA – International Energy Agency. Web. 

Aço AISI 1045, www.acoespecial.com.br/aco-aisi-1045.php. Web 

Da Costa, D.D., et al., 2015 “Avaliação da Eficiência energética em tornos convencionais baseada no valor 

médio de energia específica de corte”, 8o Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação. 

DIN 8580, Normas de Processos de Fabricação. Web. 

“Eficiência Energética”, 2015, Petrobrás Magazine, Ed 55. Web. 

“Energy Efficiency Market Report”, 2016, IEA – International Energy Agency. Web. 

Ferraresi D., “Fundamentos Da Usinagem dos Metais”, 1970, pp. 646-737 

Ferreira, T. G. et al., 2012, “Análise da produtividade de uma empresa de beneficiamento de arroz através 

do índice de rendimento global”, XXXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 

Halliday, D. et al., 2015, Volume 3, 9a edição 

Kordonowy, D., 2002. “A Power Assessment of Machining Tools”, Thesis of Bachelor of Science in 

Mechanical Engineeringg, MIT, USA. 

Michaelis, K. et al., 2011, “Influence factors on gearbox power loss” Ind. Lubr. Tribol. Vol. 63 pp. 46-55 

Ministério de Minas e Energia, 2008, Relatório do BEN – Balanço Energético Nacional 2008. Web. 

Sandvik, 2016, “Catálogo on-line de ferramentas”. Web. 

Simon, A.T., 2001, “Condições de Utilização de Tecnologia CNC: Um Estudo para Máquinas ferramentas 

de usinagem na Indústria Brasileira”. Dissertação (Mestrado), Unicamp, Campinas. 

Simon, A. T., 2013, “XII Inventário MM: as máquinas-ferramenta de usinagem instaladas no parque 

industrial Brasileiro” Maquinas e Metais, Vol. 575, pp. 24-48. 

Sperandio, M., 2003, “Calculo Numérico. Características matemáticas e computacionais dos métodos 

numéricos” Pearson. 

Stock, X, 2008, “Derivados De Petróleo”, Capítulo 7, Parte I, pp. 37-48 

Velchev, S. et al, 2014, “Empirical models for specific energy consumption and optimization of cutting 

parameters for minimizing energy consumption during turning”, J. Clean. Prod., Vol 52, pp. 139-149. 

 

 

 

http://www.acoespecial.com.br/aco-aisi-1045.php


 

Trabalho de Conclusão de Curso 
Engenharia Mecânica, Setor de Tecnologia da Universidade 

Federal do Paraná. 
 

Orientador: Prof. Dr. Dalberto Dias da Costa 

 

 
Abstract: Energy efficiency is an important global topic of discussion in politics and economics context. 

Studies has shown that the industrial sector is the one that consume more energy, and when talks about 

reduce the energy costs in this sector there is one point of attention that is the productivity and quality. 

There is no way of low the energy costs if there is negative influence in these two points. Therefore, the 

incentive and investments must be made in a way that the energy is spent to raise the productivity. The 

objective of this paper is to compare two machining tools of the same manufacturing method: the turning. 

It was compared the time and energy consumption in the machining and set-up of the same part in a 

conventional turning machine and a CNC turning machine. The method proposed consider the use of a 

wattmeter to acquire the data of active electrical potential energy during the process and a chronometer 

to calculate the time of each step. Both process was made identical, but using what each machine has the 

best to maintain the productivity. The samples used was AISI 1045 steel cylinders and hard metal tools. 

The premise is that the conventional turning machine have in theory lower energy consumption because 

there is just active electric potential energy in the steps of effective cut, while in the CNC turning machine 

since the set-up until the cutting there is electrical power supplying the machine. The results in the 

experiments shown that for the geometry of the part, the use of a CNC machine was better in terms of 

energy consumption. Although the values of electric potential energy were higher in the CNC machine, the 

total energy consumption is lower than the conventional because of the lower time of turning process. 
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