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RESUMO

A indústria de alimentos é uma das maiores consumidoras de energia do
planeta. As perdas energéticas em diversas etapas produtivas de um processo de
panificação são geralmente elevadas e geram custos relevantes para todo o setor
produtivo. Dentro deste cenário, este trabalho faz uma abordagem de parâmetros de
processo, relacionando consumos significativos de energia elétrica e gás natural com
os resultados e indicadores produtivos.
Foi tomada como base de avaliação uma unidade produtiva do setor de
panificação e após um estudo das etapas relevantes do processamento, identificouse a principal etapa consumidora de energia. Definida a etapa, foram realizadas
análises dos principais parâmetros da fase do processo, como também a influência
destes na qualidade do produto final. Para alcançar melhor eficiência na utilização dos
recursos energéticos disponíveis, foram definidos e implementados novos parâmetros
de processo, objetivando uma redução no consumo energético sem prejuízo da
qualidade final do produto.
Através da comparação dos resultados obtidos, verificou-se que mantendo
praticamente o mesmo consumo de energia elétrica, houve uma redução de 19,9%
no consumo de gás natural, resultando numa economia global de 11,0% no processo
total. O consumo específico para a mesma quantidade gerada passou de
0,37 kW*h*kg-1 de produto para 0,33 kW*h*kg-1 de produto com melhor estabilidade
do processo produtivo e também melhores resultados sensoriais, resultando desta
maneira numa melhor qualidade em geral dos produtos gerados.
Concomitantemente aos resultados satisfatórios advindos da redução de
consumo energético nesta etapa do processo produtivo, a empresa utilizou os
resultados obtidos neste trabalho para ampliar a base de conhecimento da
organização, bem como posteriormente promoveu novos ciclos de melhoria contínua
relacionados ao tema, aplicando-os em outras linhas de produção.
Palavras-chaves: Eficiência energética, gestão de energia, redução do consumo de
energia, fornos industriais de panificação, melhorias de processo, qualidade, IDE
(Indicador de Eficiência Energética) e processo industrial.

ABSTRACT

Evaluation of process parameters in a bakery company aimed at
reducing energy consumption. A case study.

The food industry is one of the largest energy consumers on the planet. Energy
losses at various production stages of a bakery process are generally high and
generate significant costs for the entire production sector. Within this scenario, this
work approaches process parameters, relating significant consumption of electricity
and natural gas with the results and production indicators. It was taken as a basis of
evaluation a productive unit of the bakery sector and after a study of the relevant stages
regarding to this process, the main energy consuming stage had identified.
Once the main energy consumer identified, the main parameters of the process
phase were analyzed, as well as their influence on the quality of the final product. In
order to achieve better efficiency in the use of available energy resources, new process
parameters were defined and implemented, aiming at the reduction in energy
consumption without prejudice the desired product quality.
By comparing the results obtained, it was found that maintaining practically the
same consumption of power electricity, there was a 19.9% reduction in the
consumption of natural gas, resulting in an overall savings of 11.0% in the total
process. The specific consumption for the same amount generated went from
0.37 kW * h * kg-1 of product to 0.33 kW * h * kg-1 of product with better stability of the
production process and also better sensory results, resulting in this way better quality
in general of the products generated.
With the satisfactory results from the reduction of energy consumption at this
stage of the production process, the company used the results obtained in this work to
broaden the knowledge base of the organization, as well as subsequently promoting
new continuous improvement cycles related to the theme and after that, the same idea
were implemented in other production lines.
Key-words: Energy efficiency, energy management, energy consumption reduction,
bakery industrial ovens, process improvements, IDE (Energy Performance Indicator)
and optimization of industrial processes.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente existe uma grande disposição das empresas, dos governos e de
toda a sociedade para minimizar o uso de energia em todo o planeta. Efetivamente
isto propicia inúmeras oportunidades de desenvolvimento de novas tecnologias e
métodos que visam evitar desperdícios nas várias etapas de um processo produtivo.
Além disto, todo este ambiente favorável possibilita tanto a criação de políticas de alta
eficiência quanto a idealização de mecanismos eficazes que são capazes de
demonstrar para todas as pessoas o impacto dos seus hábitos de consumo,
buscando-se desta maneira uma elevada consciência para o uso racional de todos os
recursos energéticos existentes. (BHANOT, et al., 2016)
No Brasil, segundo os dados do Balanço Energético Nacional (2017), as
indústrias consomem isoladamente cerca de 33% do total de energia produzida, com
destaque para o setor de alimentos e bebidas que é o maior consumidor nacional com
9,2% do total consumido pelo setor industrial. Desta maneira, as grandes corporações
estão investindo cada vez mais em iniciativas que busquem a redução do consumo
energético. Este fato não apenas é devido a uma questão de custos ou sobrevivência
do negócio, mas também pelas questões mercadológicas associadas ao produto ou
serviços ofertados ao mercado consumidor.
De acordo com o relatório da consultoria Nielsen, Doing Well by Doing Good,
(2014), mais de 55% dos consumidores de 60 países, aceitam desembolsar quantias
monetárias maiores por produtos e serviços comprometidos com a redução de
impactos socioambientais.
Dentro

deste

contexto

mercadológico,

no

Brasil

existem

inúmeras

oportunidades profissionais para desenvolvimento de distintos planos empresariais
para redução de consumo e melhoria da gestão dos recursos produtivos e
energéticos.
O desenvolvimento deste trabalho foi focado na avaliação de um sistema
produtivo da indústria de panificação, buscando definir novos parâmetros operacionais
de modo a obter melhores perfis de controle do processo e redução de consumo
energético, preservando a qualidade do produto final.
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2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo de parâmetros de processo em
um forno industrial da indústria de alimentos panificados, visando a redução de
consumo energético no processamento, sem promover alterações nas características
principais de qualidade do produto.
Como objetivo secundário é desejado obter um equipamento com melhorias
nos perfis de temperaturas de modo a resultar num incremento na homogeneidade
dos produtos gerados.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As grandes corporações industriais buscam cada vez mais aprimorar os
sistemas de gestão e analisam cada vez mais detalhadamente os custos produtivos
em busca de melhor desempenho nas instalações produtivas. Desta forma,
conseguem reduzir os custos de produção e aumentar a competitividade no mercado.
Vivone e Torres (2017) citam que é fundamental e cada vez mais importante a
implementação de programas de melhoria contínua que utilizem membros técnicos
qualificados da organização para conduzir estas atividades.
Aguirre (2014) evidencia a implementação de novos métodos de avaliação dos
processos, gerando conhecimento e informações pertinentes e que, aliados à
inteligência

estratégica

é

elemento

fundamental

para

a

sobrevivência

e

competitividade industrial. De fato, muitos gestores acreditam que ter as informações
corretas é a chave para o sucesso, frente às mudanças organizacionais, globalização,
aumento de complexidade mercadológica, entre outros. Entretanto, para conseguir
essas informações é necessário um elevado investimento nas organizações para que
se capacitem quanto ao uso de métodos e técnicas adequados de acesso, coleta,
análise e uso da informação para agregar valor ao negócio.
Do ponto de vista energético, a produção de alimentos quando observada de
uma maneira mais geral, pode ser resumida num processo que muitas vezes requer
energia de diferentes fontes para transformar um conjunto de matérias-primas em
produtos de maior valor agregado, através de um processamento específico e
rigorosamente controlado. A qualidade pode estar relacionada com diferentes
aspectos do consumo alimentar, segurança microbiológica, textura dos alimentos, cor
interna e superficial, valor nutricional, origem controlada, autenticidade entre outros.
Morales (2007) cita a utilização de indicadores de consumo como referência
para as ações de eficiência energética, tendo como intuito principal auxiliar na gestão
do consumo de energia, priorizando as ações e combatendo o desperdício nas
unidades com maior potencial de economia.
Na cadeia produtiva de alimentos industrializados que abrange desde o
consumo de energia necessário na agricultura, industrialização e posteriormente na
distribuição e comercialização, o consumo de energia é comumente objeto de estudo
e pesquisas devido aos altos valores financeiros envolvidos.
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Conforme observado por Degerli et al. (2015), o consumo de energia do setor
de alimentos é consideravelmente significativo perante o consumo de um país e, como
exemplo, em num país desenvolvido como a Suécia, corresponde a 20% do total. De
acordo com Klemes, Smith e Kim (2008) as etapas de processamento e preservação
de alimentos utilizam basicamente energia elétrica e os processos de secagem e
cozimento utilizam gás natural como fonte energética. É de suma importância ressaltar
que em cada uma destas etapas produtivas no processamento de alimento, são
perdidas entre 5 e 15% de energia. Therkelsen, Masanet e Ernst (2014) citam que a
indústria americana de panificação desembolsa mais de US$ 870 milhões com
energia. Desta maneira, a indústria de alimentos busca encontrar caminhos para
reduzir a utilização deste insumo em seus processos produtivos (KHAN, et al., 2009).
Bhanot, Venkateswara e Deshmukh (2016) analisam o desempenho
econômico e ambiental de processos, bem como fazem os ajustes necessários de
processo para maximizar os benefícios para a indústria.
Pask et al. (2014) afirmam que a aplicação de metodologias de melhoria
contínua, como exemplo o Six Sigma, podem reduzir o consumo de gás natural em
fornos industriais na ordem de 29%; entretanto, este estudo não desenvolveu relações
com a qualidade do produto final obtido.
Análises de energia global são muito úteis para avaliar as eficiências da
produção de inúmeros alimentos, como base de referência e também são estritamente
correlacionadas aos vários passos da conversão a partir do cultivo de grãos,
processamento de alimentos, embalagem bem como a eliminação de resíduos
decorrentes de um processo produtivo.
A integração de diferentes tecnologias pode ser uma solução adequada para
alcançar eficiência energética. Isso é particularmente eficaz quando o layout de um
processo ou planta pode ser facilmente modificado sem uma grande revisão, por
exemplo, com a inserção de um novo equipamento após a análise dos fluxos de
processo. Alguns outros exemplos de possíveis soluções com impacto relevantes em
consumo de energia e expressiva economia envolvem aquecimento ou resfriamento,
às vezes com transições de fase. Esses processos precisam de uma alta demanda
de energia e que podem aproveitar outras tecnologias tais como: convecção forçada
de ar quente, irradiação e micro-ondas, que já despontam como alternativas em
estudo avançado para redução futura de custos, economia de energia e aumento de
padrões qualitativos.
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Outros exemplos relevantes de possíveis estratégias para a otimização
energética de plantas de produção de alimentos pode incluir uma escolha específica
de ventilação forçada e apropriada para as salas de fermentação em grande escala,
melhores práticas nas salas de refrigeração para minimizar o consumo de energia do
processo, como uma distribuição de produto adequada, a verificação e manutenção
regulares das máquinas e a substituição dos dispositivos antigos com alto consumo
que geram muitas vezes desperdícios de grande escala. (WANG, et al., 2019)
Meyers et al. (2016) citam a integração de manufaturas com fontes de energia
renováveis (energia solar térmica, biomassa e solar fotovoltaica) que já podem ser
totalmente implementadas para contribuir para economia de energia diariamente.
Apesar de alguns investimentos serem feitos para melhorar a eficiência energética
possuir uma TIR (Taxa Interna de Retorno) baixa, eles podem ser aplicáveis e o uso
de algumas fontes pode ter além de um viés econômico outro viés mercadológico,
podendo ainda trazer ganhos indiretos sobre a luz de conceitos de marketing e de
sustentabilidade, tornando a imagem da empresa mais responsável e muitas vezes
também melhora a percepção principalmente para investidores que buscam alocar
capital em empresas de mercado aberto e com maiores possibilidades de retorno,
tanto pela questão econômica quanto pela ambiental.
Papasidero et al. (2016) referenciam novas tecnologias para aumentar a
eficiência energética e também reduzir riscos associados aos processos, como por
exemplo: HELP (High Intensity Eletric Field Pulse), PEF (Pulsed Eletric Field),
aquecimento ôhmico, PL (Pulsed Light), ultrassom entre outras existentes. Estas
técnicas são altamente promissoras e ainda estão sendo desenvolvidas em nível
experimental e laboratorial, de modo que existem protótipos, mas quase não
chegaram ainda em aplicações no mercado devido a questões tecnológicas e também
relacionadas aos elevados custos inerentes que idealmente não se tornaram
praticáveis devido à necessidade de ganhos de escala. A grande expectativa atual
está na combinação destas técnicas avançadas somadas com as tecnologias mais
aplicadas comercialmente. A fusão destes conhecimentos pode trazer um impulso
industrial com economias e ganhos em termos de produtividade e qualidade do
produto final resultando em ganhos expressivos para a indústria de panificação e
processamento industrial de alimentos de forma mais genérica.
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Por esta razão, enquanto muitos pesquisadores estão se concentrando no uso
de novas tecnologias, outros estão mais interessados em otimizar os processos atuais
e que estão baseados em tecnologias consolidadas. Normalmente em panificação o
ponto mais crucial de estudos bem como aplicações é o design do forno industrial para
obtenção do melhor padrão e desempenho possíveis.
Já o procedimento de otimização de um forno existente é obtido através da
implementação de algoritmos de controle ao invés de modificar o layout do forno ou
suas características construtivas inerentes e principais. Xia e Sun (2002), demonstram
que é uma excelente alternativa a combinação de fontes de energia com o uso de
técnicas de otimização das variáveis. Para isso, uma abordagem possível é considerar
uma avaliação com posterior otimização, sempre relacionada com todas as restrições
de qualidade no processo produtivo de alta demanda com escala produtiva intensa.
Os parâmetros de qualidade relacionados às restrições podem ser identificados
em literatura dedicada ao tema e leva em conta os efeitos do processo no produto,
sua conservação e principalmente os quesitos associados à segurança alimentar.
Levando em consideração as inúmeras abordagens existentes tanto no mundo
acadêmico quanto no mundo dos negócios, estas necessitam cada vez mais de
melhorias para reduções de custos atreladas ao processo produtivo, visando com isso
ganhos de eficiência energética e muitas vezes

objetivando

uma maior

competitividade num setor com alta exigência mercadológica. É imprescindível e
necessário o uso de ferramentas para melhorar os processos produtivos até nos casos
limites como fator crítico de sucesso para sobrevivência do negócio.
Pask et al. (2016) citam que é viável focar em melhorias para reduzir o consumo
de energia. Ressaltam que aplicando o método apresentado na Figura 1, conseguiram
reduzir 87,5% o tempo de resfriamento, impactando em redução de 202 horas no
tempo produtivo anual e também obtiveram uma redução entre 20-30% no consumo
de gás natural, de acordo com os diferentes produtos produzidos no mesmo forno e
no mesmo processo produtivo. O entendimento de como a variação de temperatura
afeta a qualidade final do produto foi utilizado racionalmente para melhorar o processo
existente.
Entender o que afeta o produto e a qualidade é o fator determinante para
muitos projetos de otimização e, caso necessário, são realizadas propostas para as
modificações realmente relevantes. Estabelecendo esta correlação no início da
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abordagem pode-se implementar decisões corretas para melhoria e rápida otimização
de diversos processos industriais de panificação.

Figura 1 - Interação para melhoria do processo de panificados.

OTIMIZAÇÃO DOS
PARÂMETROS DE PROCESSO
MELHORIA DO PROCESSO
COMPREENSÃO
DO PRODUTO

Fonte: Adaptado de Pask et al., (2016)

A ligação entre os produtos com qualidade e a redução de energia requer mais
atenção dos pesquisadores de maneira geral. Pathare e Roskilly (2016) mostram em
um estudo que levou em consideração a qualidade e a análise de performance em
produtores industriais de alimentos. A compreensão das variações de processo
resulta em muitos benefícios e é um ponto crítico para os produtores serem
competitivos. Essa habilidade pode ser utilizada para desenvolver melhores produtos,
evitando e minimizando produtos com defeitos e permitindo uma rápida transição de
um produto para outro, reduzindo significativamente os custos de produção.
Assim, apresenta-se a seguir os aspectos fundamentais dessa metodologia.

3.1 Compreensão do produto

A modelagem de um produto e de um novo processamento na área de
alimentos é merecedora de atenção crescente tanto da comunidade científica
internacional, quanto do setor industrial e competitivo. Fazer pão consiste em controlar
várias etapas de um longo processo produtivo contínuo, sendo umas das fases mais
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críticas o assamento do produto. Entretanto, todas as fases demandam
gerenciamento específico e intensivo das principais variáveis de controle existentes e
que serão devidamente exploradas neste trabalho, de forma a garantir um
desempenho excelente na etapa de assamento, obtendo-se assim um produto
conforme.
O Fluxograma 1 apresenta as fases mais relevantes do processo de
panificação industrial:
Fluxograma 1 - Etapas de fabricação de pães.
INÍCIO
RECEBIMENTO DE
MATERIAIS
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Fonte: O autor (2020)
Neste contexto, considerando majoritariamente a etapa de cozimento, vários
fenômenos podem ser levados em conta em diferentes cenários produtivos. Entre
estes, a vaporização da água raramente tem sido descrita detalhadamente. Ousegui
et al. (2010), consideraram explicitamente taxas de formulação, usaram taxas
dependentes de concentração de vapor de água com base na hipótese de não-
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equilíbrio durante a evaporação em sólidos higroscópicos porosos. Esta abordagem
não requer uma definição de um processo dependente, descrevendo melhor o
problema físico da vaporização da água dentro do pão desde o começo da etapa do
cozimento.
As propriedades térmicas são dependentes das misturas dos macros
componentes utilizados na formulação. Especialmente em modelagem de panificação
são consideradas as propriedades dos macros componente em função da variação
das propriedades face ao efeito das temperaturas do processo. Rask (1989),
evidencia que essa compreensão é importante nos estudos de cinética química
aplicados ao pão e também na etapa de cocção dos alimentos. Isso é fator relevante
pois qualquer variação das propriedades intrínsecas com o tipo de alimento (por
exemplo às propriedades visco-elásticas), são fundamentais e principalmente
relacionadas com o tratamento térmico necessário para controle ou eliminação de
microrganismos alvo que poderiam causar problemas tanto na conservação do
alimento quanto na saúde dos consumidores finais, caso não seja realizado o
cozimento adequado, respeitando os devidos parâmetros de tempo e temperatura
para cada produto específico.
Devido a massa envolvida na produção de um panificado, a temperatura central
do pão se eleva lentamente nos primeiros 5 minutos da fase de cozimento, atingindo
temperaturas entre 25 e 40

OC,

principalmente devido ao gradiente térmico

estabelecido pelo meio. Posteriormente, aplica-se uma elevação de temperatura nos
20 minutos seguintes, até o alcance da fase de temperatura constante na faixa de 95
a 99 oC para a total cocção do produto (PATON, et al., 2013)

3.1.1 Fatores qualitativos essenciais

Alguns fatores qualitativos essenciais devem ser considerados na indústria de
panificação, tais como perda de peso e água, aumento de dimensão e principalmente
a atividade de água.
A seguir são apresentadas as considerações mais relevantes para cada um
destes fatores.
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3.1.1.1 Perda de peso e água

O processo de assamento faz com que se evidencie perda do peso do pão
cozido. Normalmente no processo de pães comuns se verifica uma perda na ordem
de 8,0 a 11,0% em relação à massa inicial. Esta variação de massa é devida ao
processo de secagem.

3.1.1.2 Aumento de dimensão

O processo de fermentação tradicional com temperatura e tempos
determinados e controlados faz com que o pão aumente sensivelmente de volume. É
um resultado decorrente da retenção dos gases formados pela etapa de fermentação
que posteriormente no processo de assamento confere as características técnicas
desejadas.
Barak et al. (2013) citam que a rede de glúten formada pelas proteínas gliadina
e glutenina aprisiona os gases formados e proporciona um aumento significativo de
volume. Dependendo da variedade de pão considerada pode-se ter incrementos da
ordem de 50 a 250% do volume inicial. Como é uma característica muito peculiar de
cada produto, e dependente de cada fabricante e processo, normalmente se cria uma
identidade que deve ser rigorosamente seguida e monitorada constantemente.
No caso da falta de controle adequado no quesito dimensional, o produto final
terá variações significativas, o que não é desejado nas etapas seguintes de processo.
Pode-se ressaltar dois problemas principais envolvendo a etapa de climatização e
embalagem onde, caso a temperatura correta no centro geométrico não seja
alcançada, acarretará problemas tanto de ordem microbiológica quanto de
manutenção posterior da textura adequada e também problemas com a embalagem
final, que pode ser muito afetada, dificultando a correta fusão dos materiais contidos
no envoltório. Isto pode causar a troca indevida de gases com o meio externo e
contaminar o produto ou alterá-lo, de forma que não seja possível o consumo humano
devido aos riscos inerentes de segurança alimentar.
Este processo além de determinar características qualitativas, também confere
características técnicas específicas para cada produto, tais como: formação dos
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alvéolos, textura, aparência final entre outros que podem tornar o produto mais atrativo
perante o consumidor final com sua identidade específica. (HOUBEN, et al., 2014)

3.1.1.3 Atividade de Água

A Aw (Activity water) é definida como a relação entre a pressão de vapor de um
alimento dado em relação com a pressão do vapor de água pura à mesma temperatura
e varia entre 0 e 1. Vale ressaltar que quanto maior o valor de atividade de água, maior
será a dificuldade de conservação do alimento devido aos possíveis problemas
microbiológicos que causarão a deterioração total ou parcial do alimento, tornando-o
impróprio para o consumo humano. Além disto, os conceitos de água livre e água
ligada em alimentos são fundamentais tanto para determinação do processo produtivo
quanto para a sua conservação no tempo de vida útil, comumente denominado de
vida de prateleira. Muitos critérios de conservação e garantia de qualidade dos
alimentos são embasados nestes dois fatores e integrados dentro do conceito de
Segurança Alimentar. (KOTSIANIS, et al., 2002)
Água livre está normalmente relacionada com a água disponível para ser
aproveitada pelos micro-organismos, podendo desta forma participar das reações
químicas ou agir como solvente principal. A água ligada é um conceito devido às
ligações por forças físicas às macromoléculas, ou seja, estão combinadas
quimicamente com outra substância que são componentes dos alimentos ou dos
sistemas presentes.

Scanlon e Zghal (2001) referenciam que em panificação, normalmente a
crosta de pão seco tem uma porcentagem de resíduo de água, que pode ser
associado à água ligada. Este conceito é adotado em engenharia de alimentos para
prever o teor final de água e considerar o fato de que certa quantidade de água está
fisicamente ligada a matriz base do alimento, e sendo de difícil remoção no
processamento. Por esta razão, apenas uma fração da água líquida total é definida
para fazer parte da evaporação e difusão. Essa fração é definida em função do teor
de umidade final da crosta.
Ao mesmo tempo, os processos visam controlar a temperatura no centro
geométrico do produto. Esta maneira é a forma mais comum para garantia do
tratamento térmico desejado. Porém, no caso de aumento desta temperatura num
tempo inadequado, ocorre a formação de uma crosta mais espessa e que pode trazer
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uma provável queima da superfície do pão. Normalmente os grandes fabricantes, no
intuito de controle dos seus processos e também como total garantia de segurança
alimentar, buscam realizar as medidas de umidade do produto acabado e Aw. Para a
crosta, é comum também a verificação tanto da espessura quanto da cor através de
metodologia padrão de colorimetria L*a*b. Em muitos casos também é efetuado por
meio de um painel sensorial que avalia os parâmetros de textura e sabor, tanto do
interior (miolo) quanto da superfície externa (casca).

3.1.1.4 Curvas padrão de assamento de pães.

No processo industrial a etapa de assamento é essencial para a indústria de
panificação. É uma etapa que exige um controle rígido e que, além de garantir o
cozimento adequado do produto, lhe confere as características principais em termos
de cor, sabor, textura e aparência. Além disso é a etapa mais crítica para a
conservação do alimento, o que é escopo principal do conceito de segurança
alimentar.
A curva de assamento, que envolve tempo e temperatura, é intrínseca a cada
processo, e é determinada em função da característica de cada produto e de cada
equipamento. Existem tolerâncias e limites, e cada fabricante define o processo de
forma a manter uma identidade característica para cada produto que foi desenvolvido
para um mercado alvo específico.
Um exemplo de curvas de temperatura de assamento empregadas em forno
convectivo é apresentado na Figura 2. (PATON, et al., 2013).
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Figura 2 - Exemplo de curvas de assamento em fornos convectivos.
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Fonte: Paton, et al., (2013)
Vale destacar que, durante o processo de assamento ocorrem várias reações
químicas e físicas que são importantes.
Besbes et al. (2006) evidenciam que a gelatinização do amido se inicia com
temperaturas menores, aproximando-se dos valores determinados na primeira fase
do processo de cozimento. Quando a temperatura da superfície atinge cerca de 80oC
fenômenos de escurecimento se iniciam devido principalmente à reação de Maillard,
onde ocorre uma reação química entre um aminoácido ou proteína com um
carboidrato redutor que, sob o efeito de temperatura, conferem sabor, odor e
desenvolvem principalmente a cor desejada no produto panificado, de acordo com o
balanceamento dos componentes da receita do produto. (CAPUANO, et al., 2008)
Com o incremento de temperatura nas fases seguintes do processo, a taxa de
escurecimento aumenta, sendo significativa na temperatura de 120 oC.
Desta maneira, é importante efetuar as correlações necessárias na
determinação da curva de assamento pois, além da garantia de segurança alimentar,
devem-se seguir os padrões para cor, sendo este um fator mercadológico significativo.
Portanto, a importância de se maximizar os processos em termos de energia não é
suficiente, devido à necessidade de cumprimento dos requisitos qualitativos
decorrentes de demandas mercadológicas, podendo interferir sensivelmente num
projeto de otimização.
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Para isso fazem-se necessárias validações nas áreas de qualidade e
desenvolvimento de produtos e marketing de uma empresa.

3.2 Melhorias de processo.

Khatir et al. (2015) destacam que fornos industriais de panificação são
classificados de acordo com a forma de aquecimento, podendo ser de forma direta ou
indireta. Na forma direta, a chama incide diretamente ou de maneira muito próxima da
superfície superior ou inferior do produto e na forma indireta a chama não entra em
contato direto com o produto. No caso indireto, podem ser utilizados bicos ou tubos
para realizar a transferência de energia na forma de calor para o produto.
Na Figura 3 é apresentado um diagrama esquemático do aquecimento indireto
mais comum na indústria de panificação. É importante ressaltar que a taxa de
transferência de calor para a superfície do pão é função direta da velocidade do ar, da
sua temperatura, do diâmetro dos tubos e também de toda a geometria construtiva
associada. Cada fabricante de equipamento busca aprimorar este “design construtivo”
para aumentar eficiência e reduzir custos de operação e fabricação. Esta busca
contínua para manter diferenciais mercadológicos nos equipamentos fabricados é o
principal propulsor de desenvolvimento nos fabricantes de equipamentos de
panificação.

32

Figura 3 - Diagrama esquemático de forno com aquecimento indireto para pães.
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Fonte: Paton, et al., (2013)
Khatir et al. (2013) ressaltam que a melhoria do consumo energético está
associada com a estrutura mecânica, ao seu estado de conservação, a eficiência
produtiva e a total segurança dos trabalhadores envolvidos.
As variações de processo e todas as condições de operação têm efeito direto
no consumo energético. É importante destacar que é possível alcançar uma relação
elevada a gerar produtos com alta qualidade e a redução do consumo de energia em
fornos industriais.
Williamson e Wilson (2009), observam que os fornos mais modernos são
significativamente mais eficientes no consumo de energia quando comparados a
fornos com vários anos de utilização. Elementos de aquecimento também vêm sendo
explorados intensamente, utilizando formas amplamente difundidas de transmissão
de calor, tais como: radiação, convecção e chama direta que tem alto consumo de
energia. Cada tecnologia construtiva e seus princípios são adequados para cada
processo específico, porém, em muitos casos, estão sendo empregadas combinações
de duas ou mais formas de aquecimento para otimizar ao máximo o consumo
energético e adaptar as diversas necessidades produtivas.
Concomitantemente os investidores de capital almejam maximizar a
capacidade instalada de produção e reduzir o tempo necessário para recuperar o
investimento realizado na compra de ativos, tais como equipamentos e fornos de alto
custo. Inúmeras vezes esta oportunidade também é analisada na obtenção de
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flexibilidade, justificada pela redução do tempo de trocas de produto, o que resulta em
inatividade do equipamento. Por exemplo, caso uma empresa adquira um forno de
alto valor agregado e com sistemas avançados de controle para produzir apenas um
tipo de produto, este equipamento deve ser concebido para produzir e minimizar
quaisquer variações desse produto específico e também devem ser considerados
fatores de ocupação e de economia de escala que devem ser tratados pela equipe de
projeto e que devem ser itens de prioridade máxima para o time de engenharia
envolvido no desenvolvimento do projeto, bem como dos possíveis ganhos oriundos
do uso de melhor tecnologia ou desempenho geral do equipamento. (PAPASIDERO,
et al., 2016)
Estes fornos dedicados e exclusivos, normalmente possuem controles
eletrônicos com precisão e com mecânica associada de forma eficiente. Conseguem
determinar e controlar diferentes níveis de temperaturas, fluxos de ar e umidade
independentemente do local e dos níveis necessários. Devido às necessidades
mercadológicas, as demandas de produção mudam radicalmente a produção dentro
das unidades produtivas. Desta forma, o número de modificações necessárias para o
assamento completo de um determinado produto deve ser ajustado em todos os níveis
de forma a manter a melhor qualidade necessária para o produto e também otimizar
ao máximo o desempenho energético. De acordo com a legislação tributária brasileira,
os fornos industriais normalmente são depreciados em dez anos para uma empresa
nacional, deste modo, é necessário maximizar a flexibilidade de produtos gerados e
também produzir eficientemente novos produtos.
Khatir et al. (2013), apresentaram uma nova metodologia em que combinam a
transferência de calor ao controle do fluxo de ar térmico e aplicaram uma modelagem
computacional para simular e prever condições operacionais ideais em relação à
eficiência energética em fornos de cozimento industriais. Pela modelagem
computacional, potencialmente é possível alcançar uma redução de até 10% no
consumo de energia, que pode ser obtida através de uma melhor uniformidade na
distribuição da temperatura. Este potencial de economia de energia pode ser
aumentado para produtos menores ou mais densos, onde a transferência de calor por
condução para o núcleo é melhor. Outros estudos mostram que o fluxo de ar térmico
e a análise de energia para um conjunto de projetos de bicos usados industrialmente
também podem resultar em economias de energia ainda maiores para panificação e
indústrias de secagem.
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Khatir et al. (2015), também modelaram uma combinação de experimentos e
com esta visão computacional através de CFD (Computer Fluid Dynamics)
apresentaram um diagrama que mostra muitas oportunidades para operação e
redução de consumo energético, como reproduzido na Figura 4.
Figura 4 - Diagrama de processo considerando como recuperar energia com
engenharia construtiva e análise computacional.
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Fonte: Khatir at al., (2015)

A modelagem considera alguns dois fatores essenciais que influenciam
diretamente no produto final, sendo estes os requisitos de qualidade e uniformidade
de temperatura que refletem na obtenção de produtos similares nas linhas de alta
capacidade produtiva, sendo fatores de difícil controle na indústria de panificação
mundial.
O modelo da Figura 5 apresenta um sistema com sensor de fluxo de calor que
fornece dados de temperatura do ar de forma contínua para o sistema de controle do
forno. Estes dados são gerenciados através do uso contínuo de softwares de forma a
ajustar os parâmetros e os fluxos necessários de maneira a reduzir o consumo
energético, e consequentemente propiciando um melhor desempenho energético.
Este tipo de sensor mede o calor transversalmente e tem uma placa de alumínio,
associada a um tubo de Pitot que é utilizado para verificar a pressão interna na exata
posição do forno.
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Figura 5 - Corte Lateral de um forno de panificação com sensor de fluxo de calor.

Fonte: Khatir et al., (2013)

Os autores analisaram vários dados coletados nos experimentos e
considerando as demais variáveis, tais como: posicionamento nas três dimensões,
velocidade de entrada do ar quente, gradiente de calor convectivo nas paredes do
forno, intensidade da turbulência causada pelo ar quente, momento, turbulência e
através da solução da equação de NS (Navier Stockes), obtiveram o tempo de
assamento como função do coeficiente convectivo de troca de calor. O modelamento
foi efetuado empregando a ferramenta computacional OpenFoam. (KHATIR, et al.,
2013)
Adicionalmente, como resultado do modelamento, a Figura 6 apresenta o
incremento de temperatura no produto no estágio inicial de produção e posteriormente
o perfil de temperatura no produto no estágio final do processo de tratamento térmico
ou assamento. É fundamental entender todas as etapas e o impacto que eles causam
no

produto

final,

devido

às

reações

químicas,

aumento

de

dimensões,

desenvolvimento sensorial e principalmente controle microbiológico.
O assamento é a etapa do processo que garante as reduções logarítmicas
necessárias dos possíveis microrganismos patogênicos alvo, que poderiam deteriorar
o produto posteriormente caso não fossem devidamente controlados ou reduzidos a
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limites aceitáveis. Devido também a esta função primordial, a etapa de assamento é
reconhecida como a mais importante na indústria de panificação.
Figura 6 - Temperatura no interior do pão nos estágios iniciais e finais de assamento,
quando hc = 20 W*(m2*K)-1 e: (a) t = 5 minutos e (b) t = 27 minutos.

Fonte: Khatir et al., (2013)
O projeto de fornos com transferência de calor de 35 W*(m2*K)-1 confirmou o
potencial de redução no uso de energia térmica entre 5 e 10% através da
uniformização da temperatura.
O desenho dos bicos de distribuição de calor tem papel relevante e tem sido
cada vez mais alvo de estudos específicos, pois podem melhorar efetivamente os
resultados, bem como garantir uma melhor uniformidade.
Existem muitos desenhos e formatos dos bicos de distribuição de calor, sendo
que cada fabricante tem buscado desenvolver métodos e forma de melhor
aproveitamento, tanto pela distribuição de calor quanto pela área de atuação de cada
elemento. Atualmente para fornos mono produto, existe um desenvolvimento
específico que pode ser utilizado para maximizar o aproveitamento desta forma de
energia, correlacionando normalmente o dimensional do produto com os fatores
construtivos e operacionais.
Uma metodologia de modelagem termodinâmica tem sido usada para
determinar esta distribuição de calor em um forno industrial. O uso da ferramenta de
CFD na análise e no estudo de otimização, combinado com o entendimento dos fluxos
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de energia dentro de um forno foi empregado para a economia de energia no interior
de um forno industrial de panificação. (PAPASIDERO, et al., 2016)
Existem ainda oportunidades para aumento de economias energéticas,
através da investigação do isolamento utilizado nas paredes do forno, da operação do
transportador, do design construtivo, da recuperação de calor dos gases de
combustão e consequentemente relacionando as condições de operação em relação
à uniformidade de velocidade do ar dentro do forno de cozimento. (PATON, et al.,
2013)

3.3 Otimização dos parâmetros

Para a aplicação na área industrial, a otimização dos parâmetros do processo
é o passo final da abordagem de melhoria. A redução do consumo de energia é um
objetivo chave nesta etapa e será consequência das variáveis otimizada, gerando
posteriormente melhores resultados qualitativos e econômicos. A otimização de um
processo idealmente deve ser concluída apenas quando o fabricante estiver satisfeito
com a configuração física final do sistema envolvido.

3.3.1 Fatores fundamentais de eficiência na etapa de assamento

Alguns fatores importantes devem ser considerados na etapa de assamento
dentro de indústria de panificação, tais como: condições de funcionamento, tempo de
aquecimento, reuso de ar aquecido, controles de exaustão, eficiência de resfriamento,
medidas de eficiência energética de limpeza e ar comprimido.
A seguir são apresentadas as considerações mais relevantes para cada um
destes fatores.

3.3.1.1 Condições de funcionamento

Os fornos devem ser iniciados exatamente no tempo necessário para atingir as
temperaturas adequadas, ou seja, no menor tempo possível, reduzindo assim o
desperdício térmico e o consumo de energia. Devem ser observados também os
fatores relacionados com isolamento térmico, reduzindo ao mínimo qualquer escape
possível de temperatura e com fluxo produtivo corretamente adequado e ajustado.
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Cada etapa de cozimento deve ser programada eficientemente para garantir
que a capacidade térmica do forno seja maximizada, reduzindo assim as perdas
permanentes de energia.
Baik et al. (2000), referenciam que para fornos que utilizam transportadores
contínuos, o produto deve ser distribuído da melhor forma sob a esteira e tão
uniformemente quanto possível para que aspectos qualitativos de um produto, tais
como: tamanho, cozimento, cor e texturas tenham o menor desvio padrão em
diferentes regiões do forno, principalmente quando o forno tem dimensões superiores
a 3,50 metros de largura.
No intuito de garantir a melhor performance são adotadas estratégias de
monitoramento contínuo, onde são registrados todos os parâmetros de processo,
adequando os controles de produção, para que os engenheiros envolvidos consigam
entender quanta energia total é necessária para produzir um determinado produto de
panificação e desta forma fazer todas as possíveis reduções no conjunto térmico,
ajustando para o melhor rendimento energético possível com a devida qualidade final
do produto a ser produzido.

3.3.1.2 Tempo de aquecimento

No aquecimento do forno é relevante o tempo necessário para alcançar as
devidas temperaturas que são padronizadas para a fase de assamento. Desta
maneira, deve-se seguir um padrão previamente determinado que resultará no menor
intervalo possível de tempo para que o processo esteja apto ao correto
funcionamento. Para minimizar o elevado consumo de energia nesta fase de
aquecimento do equipamento, o tempo de aquecimento do forno deve ser
determinado através de testes e simulações e rigorosamente acompanhado para
detectar qualquer anormalidade no seu funcionamento e operação.
Na etapa de assamento é evidente o avanço nos controles de processo,
advindos efetivamente do advento tecnológico com o uso de controle eletrônico
proporcional e derivativo, com modelagem matemática avançada (PURLIS, 2012). Na
atualidade já existem fornos com controle total e que podem ser iniciados e alcançar
os ajustes necessários apenas com a inserção de determinadas cartas de controle
que são automáticas e com gerenciamento eletrônico através de centrais lógicas
programáveis e totalmente ajustáveis para cada produto produzido.
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Vale também ressaltar que mesmo que não existam estas malhas de controle
automatizadas em modelos mais antigos, também é possível implementar soluções
simples e eficientes através de controle manuais e treinamentos específicos dos
melhores padrões junto aos engenheiros e técnicos da operação.
Para a melhor eficiência energética, uma indústria testa e opera racionalmente
no melhor tempo de aquecimento possível, o que, normalmente para fornos contínuos
é algo entre 40 e 70 minutos, que devem ser ajustados para cada caso e produto em
questão.
O tempo mínimo de aquecimento é normalmente determinado através de
sensores de temperatura que indicam quando a temperatura de cozimento desejada
é atingida. Este valor é conhecido como tempo mínimo de aquecimento. Este tempo
mínimo é determinado para que o produto entre no forno de forma a sequenciar
normalmente as etapas prévias de fermentação e etapas posteriores de resfriamento.
Ou seja, como parte integrante de um sistema produtivo contínuo, os ajustes de
tempo, temperatura e principalmente no sincronismo do processo produtivo, devem
ser rigorosamente observados, seguidos e monitorados para redução máxima de
todos os consumos energéticos específicos.

3.3.1.3 Reuso de ar aquecido

O uso de calor residual deve ser considerado ao projetar um forno. O calor
residual recuperado pode ser utilizado de várias maneiras, seja diretamente no forno
ou em outros processos de panificação existentes no processo produtivo. É possível
reutilizar uma porção do gás de exaustão do forno que pode ser recirculado no forno
ou misturado com ar de combustão de entrada. A recirculação dos gases de escape
transfere energia para uma seção de temperatura mais baixa do forno reduzindo
sensivelmente o consumo de energia.
Por conseguinte, a quantidade de gás de escape também pode ser utilizada na
recirculação, que deverá ser parcialmente ajustada pelos requisitos de umidade do
produto.
Além disto, o ar de combustão fresco também pode ser pré-aquecido ao ser
misturado com o gás de escape e controladores de compensação de oxigênio também
podem ser instalados para melhorar a eficiência, de forma a manter o melhor ajuste
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possível num forno o que é um importante avanço quando esta informação é utilizada
nas malhas de controle determinadas pela equipe de engenharia de processo.

3.3.1.4 Controles de Exaustão

Deve-se utilizar controles da abertura da exaustão para melhorar a eficiência
dos fornos contínuos. Estes controles eletrônicos atuam continuamente na abertura
das válvulas nos dutos de exaustão de um forno permitem garantir apenas a exaustão
da combustão que normalmente são expulsos para o ar ambiente através do sistema
de escape. Esses sistemas de controle podem resultar em ganhos expressivos da
ordem de 5 a 20% de economia de energia. É possível também o uso de um sistema
de controle variável que permite que os motores funcionem em baixa velocidade com
redução do consumo de energia, em determinadas circunstâncias e que permitam
ligar os motores para funcionar em alta velocidade apenas quando necessário.
Williamson e Wilson (2009), ressaltam que nas instalações industriais mais
modernas é bastante comum o uso de sistemas de recuperação de energia térmica
através da instalação de trocadores de calor na exaustão dos fornos. Esta
recuperação de energia térmica é direcionada para outras áreas do processo o que
promove uma redução de consumo energético total.
Os controles de exaustão em fornos estacionários reduzem uso de energia em
quase 75% em comparação com projetos padrão. Uma fábrica de pães dos EUA utiliza
controles de acionamento de velocidade variável. A integração destes controles em
toda a fábrica pode expandir consideravelmente a eficiência de um forno (WHITAKER,
2011).
Este controle centralizado permite que as fábricas utilizem uma abordagem
maximizada na etapa de cozimento o que promove uma gama de flexibilidade frente
a diferentes produtos que utilizam os mesmos processos produtivos. Todo o processo
de produção e configurações do forno também devem ser ajustados com base em
padrões produtivos determinados e monitorados para cada tipo de produto que serão
assados, otimizando assim o processo e com reflexo direto no IDE.
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3.3.1.5 Eficiência no resfriamento

A economia de energia e custos do processo de resfriamento dependerão das
práticas atuais de panificação e das necessidades do produto que está sendo
produzido. Os fatores qualitativos, principalmente os intrínsecos a qualidade final do
produto são os elementos que conduzirão os projetos relacionados a esta etapa do
processo produtivo.
De maneira geral os produtos de panificação devem ser acondicionados nas
respectivas embalagens em temperaturas inferiores a temperatura ambiente local
para evitar qualquer risco de condensação da umidade (FELLOWS, 2000). Desta
forma, o ar ambiente não forçado normalmente leva a um tempo inaceitavelmente
longo para esfriar os produtos de panificação, exigindo o uso de dispositivos para
acelerar este processo.
Um equilíbrio entre energia, consumo e rendimento deve ser buscado quando
se consideram opções para resfriar produtos de panificação. Compressão de ar,
distribuição, e a utilização dos mesmos são grandes fontes de consumo intensivo em
energia. A adição de exaustores controláveis para sopradores de ar podem melhorar
a circulação de ar e criar uma distribuição de ar de refrigeração que é necessário em
muitos processos.
Normalmente para se economizar energia utiliza-se no resfriamento um
transporte em espiral de forma a economizar espaço. Este local pode ser fechado com
materiais com isolamento térmico, reduzindo a interferência das fontes de calor e
maximizando a economia dos processos que envolvem a cadeia de refrigeração. Vale
ressaltar os cuidados necessários com o controle de umidade, ponto de orvalho e
também as questões das instalações físicas que ajudam a manter o local limpo de
qualquer possível detrito e de contaminações, que vão influenciar muito na
conservação, e na preservação da qualidade desejada no produto final.
A instalação de controles automáticos em uma linha de resfriamento pode
melhorar a eficiência energética e a qualidade do produto. Sistemas de controle
podem ser usados para gerenciar a velocidade da linha, exaustores para resfriamento
e outros processos e componentes. A integração do sistema de refrigeração com
outros controles inerentes é a melhor forma para reduzir os custos energéticos e
também para facilitar a flexibilidade no sistema de refrigeração. Tais controles
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totalmente instalados podem resultar em uma redução do tempo de resfriamento na
ordem de 25%, dependendo da aplicação e do produto.

3.3.1.6 Medidas de eficiência energética de limpeza

As normas de segurança alimentar e as boas práticas de operação exigem
instalações produtivas sempre mantidas limpas. Considerações sobre eficiência
energética devem considerar a higiene e a limpeza. Assadeiras e outros
equipamentos são normalmente limpos e sanitizados com grandes quantidades de
água quente e ar comprimido. Esses agentes de limpeza requerem grandes
quantidades de energia para uso efetivo. Dependendo dos requisitos de sanitização e
limpeza, o equipamento ou área a ser limpa, deve-se ter acessibilidade facilitada de
maneira a reduzir o tempo alocado para estas limpezas
Modificar as práticas de limpeza podem impactar positivamente o consumo de
energia. Para economizar energia algumas instalações podem reduzir a quantidade
de água quente utilizada para limpeza, desde que isso seja validado com estudos
microbiológicos pertinentes. A água quente pode ser cara tanto devido à compra da
água, quanto a energia necessária para aquecê-la (THERKELSEN, et al., 2014).
Custos adicionais podem ser incorridos para processar águas residuais. Áreas
que podem ser lavadas a seco com produtos químicos ou limpeza com elementos
físicos também podem e devem ser identificados. A limpeza a seco reduz a energia e
os custos associados com uso de água quente e potencial contaminação
microbiológica. Se a água quente é absolutamente necessária, esta água pode ser
aquecida via energia solar, ou utilizando aquecedores ou também sistemas de
recuperação de calor residual, que podem ser instalados para reduzir ou eliminar a
necessidade de compra de energia elétrica ou de energia térmica para aquecer a
água.

3.3.1.7 Ar comprimido

O ar comprimido é frequentemente usado em substituição da água para limpar
pontos de difícil acesso nos equipamentos de embalagem, transportadores e pisos. O
uso de ar comprimido é uma prática intensiva na indústria de alimento e gera gastos
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expressivos com energia. Portanto, o uso deve ser racionalizado ao máximo em todos
os processos produtivos.
A limpeza com ar comprimido também pode dispersar alguns detritos da área
que está sendo limpa para outros locais da planta de produção, o que pode causar
diversos problemas e contaminações microbiológicas (GIANONNE, et al., 2016). Além
de tudo, existem requisitos de segurança do trabalhador que devem ser respeitados,
principalmente o nível de pressão de ar que deve ser mantido no mínimo valor
possível. Reduzir a vazão das pistolas de ar e outros equipamentos que devem ter a
sua utilização totalmente padronizada, e toda a equipe da operação deve ser treinada
para a realização das atividades que envolvam utilização intensiva de ar comprimido
com a utilização dos equipamentos individuais de proteção necessários.
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4 METODOLOGIA.

Neste Capítulo são apresentadas as metodologias aplicadas para o
desenvolvimento dos trabalhos na avaliação dos parâmetros operacionais do forno de
assamento de pães.

4.1 Forno avaliado e premissas básicas de funcionamento.

O forno em avaliação é um equipamento de grande porte, tendo 28 metros de
extensão, largura de 4,20 metros que opera em regime contínuo. A Figura 7 mostra
um desenho esquemático simplificado do modo de aquecimento do forno de
assamento. Vale apenas ressaltar que o sistema de recuperação de calor é um
opcional e não foi adquirido pela empresa.
Para melhor aproveitamento e distribuição de calor, o forno é fisicamente
dividido em 4 zonas com controles eletrônicos individuais de temperatura e sistemas
de exaustão independentes. Cada sistema de exaustão possui controle eletrônico de
velocidade dos exaustores e controle mecânico da abertura dos dampers. Além disso,
para reduzir a influência de transmissão de calor e troca térmica entre as zonas do
forno o equipamento conta com uma placa vertical regulável entre elas.
É importante ainda citar que as duas primeiras zonas de aquecimento têm
comprimento de 6,5 metros cada e as duas últimas, comprimento de 7,5 metros,
decorrente da necessidade de maiores tempos de residência nas temperaturas
correspondentes e desenvolvimento de cor pela reação de Maillard.
Na fotografia 1 mostra-se o forno de assamento que foi avaliado neste estudo.
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Figura 7 - Desenho esquemático do aquecimento do forno de assamento

SAÍDA DO
PRODUTO

ENTRADA DO
PRODUTO

Fonte: O autor (2020)
Fotografia 1 - Forno de assamento avaliado nesse estudo de caso.

Fonte: O autor (2020)
O conceito construtivo do forno é baseado em um modelo de aquecimento
ciclotérmico, que contém uma etapa inicial em que ocorre o aquecimento do material,
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uma fase em que a máxima temperatura é atingida e a etapa final onde a temperatura
diminui novamente.
Para cumprir estas condições o forno conta com um único queimador em uma
câmara, utilizando gás natural como fonte de energia. A Fotografia 2 apresenta o lado
externo da câmara de combustão com o queimador em destaque.
A distribuição de calor no interior do forno é realizada por aberturas superiores
e inferiores, por onde é inserido ar aquecido que passa por tubulações de distribuição,
através de convecção forçada por ventilador. Deste modo tem-se aquecimento tanto
na parte superior quanto na inferior da esteira de transporte de produtos.
O controle de temperatura em cada zona é efetuado por termoelementos
posicionados na parte superior e inferior, longe das paredes (aproximadamente
20 cm), de modo que o controle é obtido a partir da temperatura média das duas
regiões.
Fotografia 2 - Câmara de combustão com o queimador em destaque.

Fonte: O autor (2020)
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A esteira de transporte é do tipo open mesh, que é tradicionalmente utilizada
pela indústria de panificação, permitindo uma eficiente passagem de fluxo de calor
pelas formas que tem contato direto com o produto.
A esteira de transporte do produto durante a etapa de assamento tem
velocidade constante de 0,016 m.s-1, perfazendo um tempo de residência total de
aproximadamente 29,2 minutos (1750 segundos). A Fotografia 3 mostra o detalhe
construtivo da esteira.
Fotografia 3 - Esteira de transporte do forno do tipo open mesh.

Open mesh

Fonte: O autor (2020)

4.2 Avaliação dos perfis de temperatura no interior do forno.

Os perfis de temperatura no interior do forno para o desenvolvimento do
trabalho foram obtidos por aquisição de dados empregando o equipamento Datapaq
Oven Tracker Systems (Datapaq® Oven Tracker® XL2 Temperature Profiling System
– Fluke Process Instrument USA), composto por uma unidade de controle eletrônico
e uma haste resistente e com medidas ajustáveis, onde se fixam até 8 sensores de
coleta de temperatura sob uma haste disposta sempre na mesma posição sob a
esteira Open Mesh, de forma a coletar as temperaturas desde a superfície próxima as
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paredes laterais do forno, a temperatura nas regiões selecionadas bem como a
temperatura na área central do forno.
Durante as avaliações, efetuou-se a coleta de dados de forma contínua e
sequencial, ou seja, nos 28 metros de comprimento do forno. Os dados foram
armazenados em uma UCE (Unidade de Controle Eletrônico) e posteriormente
transferidos para tratamento em software comercial.
A avaliação dos perfis de temperaturas foi importante para determinar as
condições de contorno da fonte geradora de calor durante toda a etapa de assamento.

4.3 Avaliação do perfil de temperatura no interior do produto

A operação do forno bem como o controle de temperatura como apresentado
nos itens anteriores tem o objetivo de desenvolver, no produto, um perfil de
temperatura pré-definido para que as etapas de formação das propriedades desejadas
no mesmo sejam controladas e a qualidade final obtida. Deste modo, o
acompanhamento da variação de temperatura no interior do produto tem significativa
importância. Adicionalmente é importante obter estas informações para que, a partir
das modificações de operação do forno propostas, na transferência de calor do
equipamento para o produto, não se promova alterações expressivas neste quesito.
Deste modo, o perfil de temperatura no interior do produto foi avaliado
empregando-se o mesmo equipamento citado no item anterior, Datapaq Oven Tracker
Systems (Datapaq® Oven Tracker® XL2 Temperature Profiling System – Fluke
Process Instrument - USA), contando com uma UCE em um canal específico e um
único sensor de medição de temperatura.
Para a correta medição no centro geométrico do produto, uma das fôrmas do
processo foi adaptada pelo autor deste trabalho. Esta ideia original fez parte do
desenvolvimento deste trabalho e serviu para o correto acompanhamento do perfil de
temperatura no cento geométrico do produto. A Fotografia 4 mostra a imagem desta
adaptação e refere-se ao produto após o assamento e também depois do corte
longitudinal do mesmo.
Através do uso deste dispositivo criado é possível acondicionar o produto desde
a etapa de fermentação até o assamento, de modo que a extremidade do sensor
adaptado se encontrasse no centro geométrico do produto e possibilitando desta
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maneira uma medição acurada das temperaturas no centro geométrico do produto
durante a fase de assamento.
Da mesma maneira o aparelho e a forma adaptados sempre foram dispostos
na mesma posição sob a esteira Open Mesh, de forma a se obter informações para
uma comparação relativa das temperaturas no centro geométrico do produto. Durante
o experimento a coleta de dados foi contínua e sequencial em toda a extensão do
comprimento do forno.
Fotografia 4 - Sensor adaptado e fixo na forma de assamento.

Termoelemento

Fonte: O autor (2020)
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4.4 Parâmetros da qualidade e identidade do produto acabado.

Como já mencionado, as ações propostas não devem alterar a qualidade do
produto e, caso ocorra, as propriedades devem estar no sentido de incrementar a
qualidade. Deste modo, as principais características do produto foram determinadas,
sendo estas a atividade da água (Aw), umidade, pH do produto e teste sensorial. As
avaliações foram efetuadas tanto no produto obtido antes das alterações propostas
quanto após as alterações efetuadas
A atividade da água (Aw) foi determinada empregando método padronizado,
utilizando um analisador da Marca Aqualab modelo 4TE. O equipamento foi submetido
a calibração para realização das determinações.
A determinação de umidade também foi realizada por método padronizado
(secagem por radiação de Infravermelho), empregando o analisador Gehaka modelo
IV-2500, munido de sistema de aquisição de dados para obtenção da curva de
secagem (registro de resultados a cada segundo). Da mesma maneira, o equipamento
foi previamente calibrado antes das determinações.
Os testes sensoriais foram realizados por membros do comitê sensorial de
avaliação da empresa. A equipe é formada por colaboradores previamente treinados
e capacitados. Utiliza-se o método tradicional, com aplicação de escala hedônica
(fator de escala de 0 – 10 onde zero é o pior conceito e 10 é a pontuação máxima
possível), para a correta avaliação dos produtos regularmente gerados. As
verificações são realizadas considerando os seguintes atributos.

I.

Crosta.

É realizada a avaliação do perímetro externo de todo o produto. Verifica-se na
base, na lateral e na superfície superior se existe algum problema físico ou
deformações.

II.

Cor. (método visual e comparativo para análise sensorial padrão)

É realizada a avaliação de cor superficial, via método visual comparativo para
estabelecimento do padrão sensorial. A superfície superior é a mais significativa na
avaliação, porém são verificadas todas as faces do produto.
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III.

Textura.

É realizada a verificação e a degustação de algumas fatias. É relevante para a
correta conclusão de um bom processamento do produto em todas as etapas do
processo produtivo.

IV.

Aroma.

É realizada a avaliação do aroma característico do produto. É relevante para a
correta conclusão de uma boa fermentação do produto, bem como também para
validar um assamento padrão do produto pois nesta etapa do processo é onde se
desenvolvem vários componentes aromáticos característicos.

V.

Maleabilidade.

É realizada a avaliação das fatias quanto a sua resistência à dobra e o seu
retorno a posição original, sem ter quebras ou rupturas na sua estrutura tanto interna
quanto na superfície.

4.5 Indicador de eficiência energética do processo produtivo.

Foi definido e implementado um único indicador de eficiência energética,
denominado IDE, que engloba todo o consumo de energia deste processo produtivo
de panificação e o correlaciona com a quantidade de produtos gerados.
Para isto, foram associadas todas as informações já existentes no sistema
MES. Após as definições da fórmula de cálculo, o processamento foi customizado e
automatizado.
O indicador foi utilizado como referência para a criação de uma linha de base
de consumo na situação inicial e posteriormente esta linha de base foi comparada
com o resultado final obtido após as otimizações realizadas na etapa de assamento.
Vale ressaltar que o acompanhamento diário deste valor serve como parâmetro
da avaliação da redução do custo energético, bem como base para o gerenciamento
contínuo deste processo produtivo.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO.

Na presente avaliação de parâmetros de processo do forno de panificação para
a verificação da possibilidade de aumento da eficiência energética foram consideradas
alterações de parâmetros de processo com objetivo de reduzir o consumo energético
mantendo-se a qualidade do produto obtido.
Para avaliação dos resultados, os mesmos foram comparados à condição
inicial de operação do equipamento como também às características iniciais do
produto. Os resultados das condições iniciais e finais a cada proposta de alteração
são apresentados e discutidos neste Capítulo.

5.1 Premissas básicas e definição de limites de alterações no processo.

Considerando que se trata de um equipamento inserido em uma cadeia
produtiva e que, tanto as fases iniciais de produção (antes da entrada do produto no
forno) quanto as fases de processamento finais (após a etapa de assamento e saída
do forno) não devem ser submetidas a alterações expressivas. Preliminarmente foram
definidos os limites de alterações permitidos.

5.1.1 Definição do produto referência.
O produto definido para avaliação de impactos decorrentes de alterações de
processamento foi um pão de forma, que apresenta propriedades específicas,
conferindo uma validade de prateleira de 75 dias e com peso líquido final de 400
gramas, textura macia, cor específica e sabor levemente adocicado, que são
características específicas que compõem a identidade do produto.
A composição da formulação base deste pão é: farinha de trigo, água, açúcar
refinado, açúcar cristal, azeite de oliva extra virgem, óleo vegetal hidrogenado,
fermento natural, fermento biológico, enzimas e aromas específicos que são de uso
exclusivo neste tipo de produto e que foram desenvolvidos pelo fabricante em parceria
com fornecedores pré-estabelecidos empregando tecnologia e conhecimentos
apropriados.
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5.1.2 Alterações relativas a formulação e etapa de fermentação do produto.
Na etapa de dosimetria são permitidos apenas ajustes na dosagem de água e
também na quantidade de fermento de forma a adequar o processo. A farinha é
analisada previamente o que facilita os pequenos ajustes. Na etapa de fermentação
são permitidas pequenas correções na temperatura da câmara de fermentação
contínua em no máximo 1 ºC, de acordo com a temperatura da massa e também
devido as condições de fermentação, que são acompanhadas através dos padrões
existentes de crescimento a cada ciclo de 30 minutos na saída da câmara.
A possível variação na quantidade de água é dependente da necessidade de
hidratação dos elementos da massa de forma a garantir uma boa fluidez e a menor
aderência possível nas superfícies de contato nas etapas de preparação e corte, que
antecedem a etapa de fermentação.
Considerando as etapas sequenciais de produção, deve-se conservar o tempo
total do ciclo. Deste modo, na etapa de fermentação não são permitidas alterações no
tempo

demandado.

Adicionalmente,

esta

etapa

tem

importância

elevada

considerando que define o correto desenvolvimento da massa, bem como o
desenvolvimento completo da rede de glúten.
De acordo com o exposto e após avaliação global do sistema, os seguintes
parâmetros de processo foram estabelecidos para a quantidade de água e fermento,
tempo de mistura na formação da massa, tempo de fermentação e umidade relativa,
como também as temperaturas no processo de fermentação da massa. Os
parâmetros estabelecidos estão apresentados na Tabela 1 e tem como base a receita
padrão do produto no referido processo produtivo.

Tabela 1 - Parâmetros iniciais estabelecidos no processo de fabricação.
ETAPAS DE PROCESSO
INFORMAÇÕES DA MASSA

FERMENTAÇÃO

QUANTIDADE
DE ÁGUA

QUANTIDADE
DE FERMENTO

TEMPO DE
MISTURA

TEMPO DE
FERMENTAÇÃO

(l)
98

(g)
4300

(s)
900

(s)
3000

Fonte: O autor (2020).

TEMPERATURA
DE ENTRADA
o

TEMPERATURA
CENTRAL
o

TEMPERATURA
DE SAÍDA
o

UMIDADE
RELATIVA

( C)

%

38

37

38

74

( C)

( C)

54

5.2 Determinação de temperaturas e avaliação dos parâmetros de qualidade na etapa
inicial.
Inicialmente foram obtidos os dados de operação e as condições operacionais
do forno em análise. A Tabela 2 apresenta os parâmetros alvo de operação de cada
zona do forno (temperatura e % de abertura do circuito de exaustão), definidos no
sistema de controle.
Tabela 2 - Parâmetros alvos iniciais do forno na etapa de assamento. Condições de
Operação: Temperatura do fluxo de ar aquecido na entrada do forno = 295 °C e
percentual da vazão máxima do fluxo de ar aquecido = 90%.
Zona
1
2
3
4

Comprimento
(m)
6,5
6.5
7.5
7.5

Temperatura
(oC)
210
235
215
210

Exaustão
(% Abertura)
10
25
35
30

Fonte: O autor (2020)
Como pode ser observado na Tabela 2, a temperatura definida para a zona 2
no sistema de controle é maior que as temperaturas para as demais zonas do forno.
Esta definição (normalmente cerca de 5% a 15% superior) é decorrente da
necessidade de aumento considerável e relativamente rápido da temperatura no
produto para a formação da rede de glúten e sustentação do novo volume, decorrente
do aprisionamento dos gases gerados ao término da fermentação, que ocorre
essencialmente na zona 1. Normalmente o volume final do produto corresponde ao
triplo do volume inicial que entra no forno de assamento.
Nas etapas subsequentes que ocorrem nas zonas 3 e 4, devido à reação de
Maillard (formação da crosta e escurecimento), é necessário um maior tempo de
residência, conferido pelo maior comprimento destas zonas.
Como descrito no item 4.2, 8 sensores de temperatura são dispostos na esteira
de transporte no sentido transversal e acompanham o produto ao longo do forno. As
temperaturas são determinadas em cada ponto e ao longo da esteira e o equipamento
gera como resultado, um gráfico com as temperaturas dos pontos de monitoramento
em função do tempo, como apresentado no Gráfico 1.
Considerando que no equipamento não se tem a possibilidade de exportar
informações nas representações das temperaturas com legendas identificando a
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posição dos termoelementos, pode-se informar que os registros com maiores
temperaturas são correspondentes aos termoelementos posicionados no centro do
forno, no sentido transversal.
Gráfico 1 - Temperaturas registradas pelos sensores percorrendo todo o forno no
sentido transversal em função da sua localização ao longo do mesmo. Condições de
operação antes das alterações.
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Fonte: O autor (2020)
Para auxílio nas avaliações, foram escolhidos alguns pontos ao longo do forno
e as informações das temperaturas registradas foram extraídas nos oito pontos de
registro. Tomando-se como referência a lateral interna do forno na face do corredor,
a posição em que os sensores foram adaptados sequencialmente na haste
posicionada sob a esteira open mesh são respectivamente: 0,2 (m), 0,7(m), 1,3(m),
1,8(m), 2,4(m), 3,0(m) e 3,6(m). A Tabela 3 apresenta as posições (posições que
foram obtidas através do tempo de registro e da velocidade linear da esteira de
transporte) em que os registros foram considerados e apresenta-se a temperatura
média ao longo da seção transversal e os respectivos desvios-padrões. A
representação gráfica destes resultados é apresentada no Gráfico 2.
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Tabela 3 - Temperaturas Médias e desvios-padrões no sentido transversal
(8 medidas), ao longo do forno de assamento - Condições de operação antes das
alterações.

Posição
ao
Zona longo
do
do
Forno Forno

Temperatura DesvioMédia
padrão

Temperatura dos Sensores
(°C)

(°C)

(°C)

32
91
116
120
156
167
170
174
175
164
170
170
181
180
187
88

1
5
4
4
3
4
3
7
6
2
3
1
1
1
5
10

(m)

1

2

3

4

0
1,9
3,7
5,6
7,5
9,3
11,2
13,1
14,9
16,8
18,7
20,5
22,4
24,3
26,1
28

1

2

3

4

5

6

7

8

31
100
118
123
161
172
174
178
183
163
171
170
182
179
195
104

32
84
110
117
152
164
165
168
179
164
170
169
181
180
187
86

30
91
115
119
154
168
168
165
171
163
173
172
180
179
181
100

33
88
118
114
153
161
167
168
172
162
169
169
179
182
184
92

32
92
118
120
158
170
168
170
179
165
172
170
181
181
185
82

32
97
112
125
158
171
175
185
179
167
164
169
180
180
182
84

31
88
122
126
157
164
172
174
165
164
169
170
181
182
194
85

31
91
117
119
152
165
169
180
172
162
175
171
180
180
186
71

Fonte: O autor (2020)
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Gráfico 2 - Representação gráfica das temperaturas médias e desvios-padrões ao
longo do forno de assamento - Condições de operação antes das alterações.
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Fonte: O autor (2020).

Como apresentado na Tabela 3, a maioria das posições no forno de assamento
apresentam variações importantes de temperatura ao longo da posição transversal,
em níveis variados a cada zona do equipamento. Como já comentado, tais variações
são decorrentes das temperaturas nas regiões próximas às paredes, provavelmente
pela perda de calor ou interferências através das mesmas. Adicionalmente, observase um gradiente de temperatura significativo entre a temperatura definida e a
temperatura no interior das zonas de assamento, tendo-se como gradientes mínimos
a temperatura aproximada de 80 ºC na zona 1, de 60 ºC na zona 2, de 40 ºC na zona
3 e de menor intensidade, de 23 ºC na zona 4.
Como já apresentado no item 4.2, o perfil de temperatura no centro geométrico
do produto foi acompanhado e, nas mesmas condições do perfil de temperatura ao
longo do forno, foi obtido o perfil no centro geométrico do produto, como apresentado
no Gráfico 3.
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Gráfico 3 - Perfil inicial de temperatura no centro geométrico do produto -Condições
de operação antes das alterações.
100
90

Temperatura (°C)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Tempo (minutos)
Fonte: O autor (2020)
De maneira semelhante às informações produzidas para avaliação do forno,
para auxílio nas avaliações do perfil de temperatura no centro geométrico do produto
foram definidos alguns pontos ao longo do forno e as informações das temperaturas
registradas foram extraídas do termoelemento instalado na fôrma. Nota-se que se tem
a informação de um único ponto, correspondente ao termoelemento empregado para
esta avaliação. A Tabela 4 apresenta as posições em que os registros foram obtidos
e a representação gráfica é apresentada no Gráfico 4.
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Tabela 4 - Temperaturas no centro geométrico do produto em função da distância
percorrida no forno - Condições de operação antes de alterações.

Zona do
Forno

1

2

3

4

Fonte: O autor (2020)

Posição ao longo do forno
(m)

Temperatura
(°C)

0,0
1,9
3,7
5,6
7,5
9,3
11,2
13,1
14,9
16,8
18,7
20,5
22,4
24,3
26,1
28,0

31,5
31,5
31,5
32,5
33,5
34,5
37,0
42,0
49,5
62,5
77,0
88,5
92,0
93,5
94,0
93,0
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Gráfico 4 - Perfil de temperatura no centro geométrico do produto - Condições de
operação antes de alterações.
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Fonte: O autor (2020)
De acordo com o Gráfico 4, pode-se observar que o produto inicia o
aquecimento importante e quase linear no centro geométrico após deslocamento de
aproximadamente 12 metros no interior do forno, atingindo faixa de temperatura
máxima da ordem de 92 - 94 ºC somente na zona 4. É certo que no volume do produto
tem-se gradientes de temperatura, onde na superfície com temperaturas mais
elevadas ocorre o efeito da formação da camada externa. No entanto, deve-se
salientar que para o cozimento eficiente da massa, é necessário que durante a
permanência do mesmo na última zona de aquecimento, a temperatura no centro
geométrico atinja a temperatura de cozimento eficiente que é superior a 90 °C.
Os produtos obtidos na operação normal de processo foram avaliados quanto
as propriedades físico-químicas e sensoriais. Inicialmente cinco amostras dos
produtos foram retiradas da esteira de assamento, seguindo metodologia validada
pela empresa, nos pontos de amostragem pré-determinados e padronizados, e os
mesmos foram submetidos à avaliação quanto as suas propriedades.
Os resultados obtidos na avaliação da umidade (miolo próximo ao centro
geométrico do produto), atividade de água (Aw) e pH estão apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5 - Resultados das determinações de umidade, atividade de água e pH nas
amostras avaliadas - Condições de operação antes de alterações.

Amostras

Umidade - Miolo
(%)

Aw

pH

35,2
35,1
34,9
35,0
35,1

0,92
0,91
0,91
0,91
0,92

6,0
6,1
6,0
6,1
6,1

1
2
3
4
5
Fonte: O autor (2020)

Os resultados apresentados na Tabela 5 representam as propriedades
características do produto, normalmente obtidas nas condições de operação sem as
alterações propostas. Para a umidade no interior do produto, são permitidas variações
de até 2% e a variação obtida encontra-se dentro do limite, sendo de
aproximadamente 0,9%. Os resultados de atividade da água 0,91-0,92 (Aw), segundo
o fabricante do produto panificado, são adequados para o tempo de prateleira
esperado (shelf life), resultando em elevada conservação do produto. Os resultados
de pH também, segundo o fabricante, estão adequados para conferir ao produto um
caráter levemente ácido.
O mesmo conjunto de amostras foi submetido a análise sensorial pela equipe
multidisciplinar treinada. Os resultados foram apresentados na forma de laudo e os
resultados transcritos:
- crosta: espessa.
- cor: um pouco mais escuro do que o padrão desejado.
- textura: um pouco mais macia do que o padrão previsto.
- aroma: característico.
- maleabilidade: padrão.
O

conjunto

de

resultados

apresentados

serão

considerados

como

características base para comparação dos produtos obtidos após alterações das
condições operacionais do forno.

62

5.3 Determinação do perfil de temperaturas e avaliação dos parâmetros de qualidade
após as modificações efetuadas

Após diversas consultas bibliográficas e várias discussões técnicas sobre o
processamento do produto, principalmente na etapa de assamento, onde
sabidamente existe elevado consumo energético, foram definidos novos parâmetros
operacionais para a etapa do forno de modo que se houvesse uma redução de energia
utilizada, respeitando as limitações impostas pelo fabricante do produto no tocante a
conservação de todas as propriedades do produto panificado produzido. Esta ideia
principal de redução energética foi oriunda das observações do funcionamento do
forno, associada as características técnicas do produto acabado. As alterações
propostas estão apresentadas na Tabela 6.
Tabela 6 - Parâmetros alvos finais do forno na etapa de assamento. Condições de
Operação: Temperatura do fluxo de ar aquecido na entrada do forno = 275 °C e
percentual da vazão máxima do fluxo de ar aquecido = 85%
Zona

Comprimento
(m)

Temperatura
(°C)

Exaustão
(% abertura )

1
2
3
4
Fonte: O autor (2020)

6,5
6.5
7.5
7.5

200
220
200
190

0
0
25
20

Como pode ser observado na Tabela 6, como resultado da avaliação técnica
obteve-se a redução de temperatura em todas as zonas do forno (zona 1 = -10 ºC;
zona 2 e zona 3 = -15 ºC e zona 4 = -20 ºC) com alterações no sistema de exaustão
(eliminação das exaustões das zonas 1 e 2, com redução dos volumes de ar
aquecidos removidos das zonas 3 e 4), buscando-se um maior aproveitamento da
energia fornecida para o equipamento.
De maneira semelhante ao apresentado anteriormente, as temperaturas ao
longo do forno (comprimento e largura) foram acompanhadas e registradas, como
apresentado no Gráfico 5.
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Gráfico 5 - Temperaturas registradas pelos sensores percorrendo todo o forno no
sentido transversal em função da sua localização ao longo do mesmo. Condições de
operação após alterações.
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Fonte: O autor (2020)
Como pode ser observado no Gráfico 5, uma menor variação de temperatura
ao longo da seção transversal foi obtida, quando comparada a variação apresentada
no Gráfico 1. De maneira semelhante ao apresentado anteriormente, foram escolhidos
alguns pontos ao longo do forno e as informações das temperaturas registradas foram
extraídas nos oito pontos de registro. A Tabela 7 apresenta as posições (de forma
similar estas posições foram obtidas através do tempo de registro e da velocidade
linear da esteira de transporte) em que os registros foram considerados e apresentase a temperatura média ao longo da seção transversal e os respectivos desviospadrões. A representação gráfica destes resultados é apresentada no Gráfico 6.
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Tabela 7 - Temperaturas Médias e desvios-padrões no sentido transversal (8
medidas), ao longo do forno de assamento. Condições de operação após alterações.
Posição
ao
Zona longo
do
do
Forno Forno

Temperatura DesvioMédia
padrão

Temperatura dos Sensores
(°C)

(°C)

(°C)

50
80
96
102
131
142
151
152
160
152
159
158
166
167
177
92

1
1
3
2
2
2
3
1
4
2
2
1
1
1
2
9

(m)

1

2

3

4

0
1,9
3,7
5,6
7,5
9,3
11,2
13,1
14,9
16,8
18,7
20,5
22,4
24,3
26,1
28

1

2

3

4

5

6

7

8

48
82
101
105
135
146
154
153
166
154
161
161
167
168
180
107

50
80
98
104
133
142
152
152
165
153
161
160
166
167
178
103

51
81
96
104
131
143
151
150
156
152
162
158
164
166
174
97

51
79
97
98
128
140
142
151
155
147
158
158
166
167
172
91

51
78
92
101
131
142
151
153
157
150
157
158
167
168
175
85

51
79
93
100
129
137
150
152
160
151
158
157
167
166
178
89

50
80
95
101
130
142
152
152
159
152
158
157
167
167
178
87

51
81
95
102
131
143
153
152
158
153
159
158
167
168
177
76

Fonte: O autor (2020)
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Gráfico 6 - Representação gráfica das temperaturas médias e desvios-padrões ao
longo do forno de assamento - Condições de operação após alterações.
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Fonte: O autor (2020).
Como pode ser observado nos resultados apresentados e comparados com os
obtidos anteriormente às alterações, em geral, as temperaturas medidas no sentido
transversal apresentam menores desvios que as temperaturas anteriormente
observadas. No entanto, todas as temperaturas ao longo do forno sofreram redução,
exceto na entrada, onde se verifica um aumento em aproximadamente 18 ºC.
De maneira semelhante, a temperatura no centro geométrico do produto foi
acompanhada e os resultados apresentados no Gráfico 7, com temperaturas extraídas
de pontos pré-definidos e apresentados na Tabela 8 e representados graficamente na
Gráfico 8.
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Gráfico 7 - Perfil inicial de temperatura no centro geométrico do produto. Condições
de Operação após alterações.
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Fonte: O autor (2020)
Tabela 8 - Temperaturas no centro geométrico do produto em função da distância
percorrida no forno - Condições de operação após alterações.

Zona do
Forno

1

2

3

4

Fonte: O autor (2020)

Posição ao longo do forno
(m)

Temperatura
(°C)

0,0
1,9
3,7
5,6
7,5
9,3
11,2
13,1
14,9
16,8
18,7
20,5
22,4
24,3
26,1
28,0

32,5
33,0
34,0
34,5
37,5
41,5
48,5
57,5
68,5
79,0
86,5
92,0
95,0
96,0
95,5
95,0
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Gráfico 8 - Perfil de temperatura no centro geométrico do produto - Condições de
operação após alterações.
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Fonte: O autor (2020)

Como pode ser observado nos resultados apresentados, as temperaturas
determinadas no centro geométrico do produto, ao longo do forno, ficaram acima das
temperaturas verificadas antes das alterações efetuadas. Maiores gradientes são
verificados na zona 3 do equipamento, atingindo valores da ordem de 16 ºC.
Considerando as menores temperaturas do forno e o aumento das
temperaturas do centro geométrico do produto, pode-se afirmar que as alterações
promoveram um maior aproveitamento energético no processo, melhorando a
transmissão de calor do ambiente para o produto através de um novo equilíbrio
dinâmico obtido pela eliminação da saída de calor através da exaustão na primeira e
na segunda zona do forno resultando em maiores temperaturas no forno e também
pela diminuição da exaustão nas zonas finais o que também contribuiu para o
processo.
Esse novo equilíbrio térmico resultante da combinação de menores
temperaturas nas zonas de assamento com o fechamento total ou parcial das
exaustões são os principais contribuintes para a redução do consumo total de energia
na etapa de assamento.
Os produtos obtidos foram avaliados quanto as propriedades e de maneira
semelhante aos anteriores, realizados em cinco amostras.
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Os resultados obtidos na avaliação da umidade (miolo próximo ao centro
geométrico do produto), atividade de água (Aw) e pH estão apresentados na
Tabela 9.
Tabela 9 - Resultados das determinações de umidade, atividade de água e pH nas
amostras avaliadas - Condições de operação após as alterações.
Amostras
1
2
3
4
5

Umidade - Miolo
(%)
33,8
34,0
33,9
33,9
33,9

Aw

pH

0,90
0,90
0,89
0,89
0,88

6,1
6,1
6,0
6,0
6,1

Fonte: O autor (2020)
Como pode ser observado nos resultados obtidos para a umidade, o produto
após alterações no processo apresenta uma umidade de aproximadamente 1% menor
que a umidade obtida antes das alterações. Isto representa que as alterações de
temperatura pouco impactaram na umidade final. Adicionalmente, a variação desta no
sentido transversal apresentaram níveis da ordem de 0,6%, sendo inferior à máxima
variação permitida, que é de 2%.
Os níveis de atividade de água também se apresentaram, segundo informações
da empresa, níveis satisfatórios para a garantia da estabilidade do produto no tempo
de prateleira previsto e o pH não se alterou.
Como resultados da análise sensorial pela equipe multidisciplinar nestes novos
produtos, obteve-se:
- crosta: espessa e característica.
- cor: padrão desejado.
- textura: padrão desejado.
- aroma: característico e padrão.
- maleabilidade: padrão.

Comparando-se com os resultados do laudo anterior, observa-se que a crosta
neste novo produto, foi considerada espessa e característica, sendo esta última não
apresentada no laudo anterior. Com relação a cor, obteve resultado padrão e
desejado, diferentemente do anterior, em que o resultado reportado foi de cor mais
escura que o padrão. A textura também foi considerada dentro do padrão desejado,
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diferentemente do anterior, em que se apontou que se encontrava mais macia que o
padrão. O aroma foi característico e considerado como o padrão, diferentemente da
avaliação anterior que somente se apresentava característico e a maleabilidade não
sofreu alterações.
Face aos resultados obtidos e apresentados as alterações propostas
melhoraram os padrões de qualidade do produto.

5.4 Levantamento de registros de dados energéticos do equipamento em avaliação

Para avaliação dos dados energéticos, os mesmos foram mensurados e
recuperados, tanto da condição inicial de operação do equipamento como também
após as alterações efetuadas. Os resultados das condições iniciais e finais,
considerando um acompanhamento de 30 dias em cada condição são apresentados
e discutidos.

5.4.1 Registro e avaliação dos dados de energia antes das modificações.

Inicialmente foram obtidos os registros de dados energéticos nas condições
operacionais iniciais do forno em análise. A Tabela 10 apresenta os dados de energia
referentes tanto ao consumo de energia elétrica quanto ao consumo de gás natural
na etapa de assamento e que são representados graficamente no Gráfico 9.
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Tabela 10 - Participação diária de cada fonte de energia - Condições de operação
antes das alterações.
Energia Elétrica
(kW*h)
1
4713
2
5023
3
6321
4
6327
5
6549
6
6389
7
6609
8
6499
9
6201
10
5998
11
6434
12
5821
13
5771
14
6182
15
6118
16
6233
17
5898
18
5877
19
5892
20
5980
21
6365
22
5989
23
6371
24
6087
25
5998
26
5950
27
5890
28
5645
29
6120
30
6119
Fonte: O autor (2020)
DIA

Gás Natural
(kW*h)
6820
7221
8432
8498
8844
8421
8198
8229
8150
7255
7880
7280
7890
8102
8122
8009
7431
7850
7500
7829
8240
8110
8280
8101
8018
7802
7887
7624
8318
8445

TOTAL
(kW*h)
11533
12244
14753
14825
15393
14810
14807
14728
14351
13253
14314
13101
13661
14284
14240
14242
13329
13727
13392
13809
14605
14099
14651
14188
14016
13752
13777
13269
14438
14564

71

Gráfico 9 - Participação diária de cada fonte de energia - Condições de operação
antes das alterações.
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Fonte: O autor (2020)
Como pode ser observado no Gráfico 9 tanto o consumo de energia elétrica
quanto

o

consumo

de

gás natural apresentam

variações

aparentemente

proporcionais. Deste modo, como referência para avaliação do impacto quando das
aplicações das alterações no sistema, uma média da participação de cada fonte foi
efetuada e é apresentada no Gráfico 10.
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Gráfico 10 - Participação média de cada fonte de energia - Condições de operação
antes das alterações.

43,2%
Energia elétrica

56,8 %
Gás Natural

Fonte: O autor (2020)

5.4.2 Registro e avaliação dos dados de energia após modificações.

Após a aplicação das alterações e de maneira semelhante ao item anterior,
foram obtidos os registros de dados energéticos nas condições operacionais após as
modificações das condições operacionais do forno em análise. A Tabela 11 apresenta
os dados de energia referentes tanto ao consumo de energia elétrica quanto ao
consumo de gás natural na etapa de assamento após as modificações. Os dados são
apresentados graficamente no Gráfico 11.
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Tabela 11 - Participação diária de cada fonte de energia - Condições de operação
após as alterações.
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Energia Elétrica
(kW*h)
6173
6009
6124
6233
5924
6076
6159
6337
6266
6308
6450
5774
6043
6281
6204
6119
5772
5902
5793
6106
6193
6338
5411
5996
5944
5821
5944
4893
5882
6277

Fonte: O autor (2020)

Gás Natural
(kW*h)
6400
6600
6443
6331
6250
6499
6339
6530
6441
6328
6659
6007
5992
6554
6650
6693
6107
6226
6432
6558
6615
6787
5762
6672
6419
6200
6284
5445
6378
6700

TOTAL
(kW*h)
12573
12609
12567
12564
12174
12575
12498
12867
12707
12636
13109
11781
12035
12835
12854
12812
11879
12128
12225
12664
12808
13125
11173
12668
12363
12021
12228
10338
12260
12977
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Gráfico 11 - Participação diária de cada fonte de energia - Condições de operação
após as alterações.
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Fonte: O autor (2020)
De maneira semelhante aos resultados verificados antes das alterações das
condições operacionais, tanto o consumo de energia elétrica quanto o consumo de
gás natural apresentam variações aparentemente proporcionais. A média da
participação de cada fonte foi efetuada e é apresentada no Gráfico 12.
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Gráfico 12 - Participação média de cada fonte de energia - Condições de operação
após as alterações.

51,4 %
Gás Natural

48,6%
Energia elétrica

Fonte: O autor (2020)
Fazendo-se uma análise específica e mais detalhada do total da energia
elétrica utilizado nos experimentos, tem-se a Gráfico 13 que mostra os consumos
totais nas condições antes e após as modificações realizadas.
Gráfico 13 - Consumo total de Energia Elétrica. Condições de operação antes e após
as modificações.

Consumo total de EE (kW*h)

182000
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178000

176000
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Fonte: O autor (2020)

Antes das
modificações

Após as
modificações
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Após as modificações, com a eliminação da exaustão nas zonas 1 e 2
associada também a redução no percentual do fluxo de ar aquecido no forno, verificase de maneira lógica que houve uma modesta diminuição no consumo total de energia
elétrica da ordem de 0,34%.
Fazendo-se uma análise específica e mais detalhada do total de gás natural
utilizado nos experimentos, tem-se o Gráfico 14 que mostra os consumos totais nas
condições antes e após as modificações realizadas.
Gráfico 14 - Consumo total de Gás Natural. Condições de operação antes e após as
modificações.

Consumo total de GN (kW*h)
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Fonte: O autor (2020)

Através desta análise, verifica-se que houve uma redução significativa no
consumo total de gás natural da ordem de 19,9% o que é devido pelas novas
condições operacionais propostas e principalmente pela redução nas temperaturas
alvo finais após as modificações realizadas no forno de assamento.
Fazendo-se uma análise completa e global do total da energia elétrica e gás
natural utilizados, tem-se o Gráfico 15 que mostra os consumos totais nas condições
antes e após as modificações realizadas.
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Consumo total de energia (kW*h)

Gráfico 15 - Consumo total de Energia Elétrica e Gás Natural. Condições de
operação antes e após as modificações.
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Fonte: O autor (2020)

Através desta análise completa, verifica-se que houve uma redução global e
conjunta no consumo total de energia elétrica e gás natural da ordem de 11,45 % o
que é devido as novas condições operacionais propostas e as parcelas individuais
conforme já explicado anteriormente.

5.4.3 Avaliação final dos registros de dados energéticos.

A Tabela 12 apresenta de forma consolidada a energia total, a produção diária
registrada e o IDE tanto para o período antes das modificações quanto para o período
depois das modificações. Cabe ressaltar que neste período considerado, a produção
média não se alterou de forma expressiva, identificando uma produção total antes das
alterações de 37.313 kg e uma produção total no período após as alterações de
37.285 kg.
Os valores de produção foram, de maneira semelhante aos dados de consumo
de energia, acompanhados nos mesmos dias.
Com estas informações, pode-se então estabelecer um índice para
acompanhamento na produção, denominado pela empresa de Indicador de Eficiência
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Energética (IDE). Este indicador representa a relação entre a energia necessária para
a produção de 1 kg de produto, obtido pela expressão (1):

𝐼𝐷𝐸𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

(1)
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Tabela 12 - Energia total, total gerado e IDE diários - Condições de operação antes e
após as alterações.
Energia
Total
Total
gerado
DIA
(antes)
(antes)
(kW*h)
(kg)
11533
29200
1
12244
31000
2
14753
38320
3
14825
38512
4
15393
40000
5
14810
41000
6
14807
40464
7
14728
40400
8
14351
39000
9
13253
36000
10
14314
37536
11
13101
36600
12
13661
37800
13
14284
38496
14
14240
38000
15
14242
37264
16
13329
34800
17
13727
36000
18
13392
36000
19
13809
37600
20
14605
37296
21
14099
36800
22
14651
39400
23
14188
39096
24
14016
38400
25
13752
36600
26
13777
36300
27
13269
34600
28
14438
37900
29
14564
39000
30
Totais
420155
1119384
Média
14005
37313
Fonte: O autor (2020)

IDE
(antes)
(kW*h*kg-1)

0,39
0,39
0,38
0,38
0,38
0,36
0,37
0,36
0,37
0,37
0,38
0,36
0,36
0,37
0,37
0,38
0,38
0,38
0,37
0,37
0,39
0,38
0,37
0,36
0,37
0,38
0,38
0,38
0,38
0,37
0,37

Energia
Total
(depois)
(kW*h)
12573
12609
12567
12564
12174
12575
12498
12867
12707
12636
13109
11781
12035
12835
12854
12812
11879
12128
12225
12664
12808
13125
11173
12668
12363
12021
12228
10338
12260
12977
372053
12402

Total
gerado
(depois)
(kg)
37200
38800
38104
38312
36864
36896
39000
39160
37800
36800
39248
34600
36104
38504
38000
37712
35968
36000
36280
37600
39096
39240
34000
39128
38952
36496
35800
29992
37904
39000
1118560
37285

IDE
(depois)
(kW*h*kg-1)

0,34
0,32
0,33
0,33
0,33
0,34
0,32
0,33
0,34
0,34
0,33
0,34
0,33
0,33
0,34
0,34
0,33
0,34
0,34
0,34
0,33
0,33
0,33
0,32
0,32
0,33
0,34
0,34
0,32
0,33
0,33

Objetivando uma melhor avaliação da variação do IDE em relação às
alterações propostas, os indicadores antes e após tais alterações são apresentados
no Gráfico 16.
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Gráfico 16 - Indicador de eficiência energética (IDE) antes e após as alterações
efetuadas no processo.
0,42

IDE (kW*h*kg-1)

0,40
0,38
0,36
0,34
0,32
0,30
0,28
0,26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tempo (dias)
IDE determinado - antes das alterações
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Fonte: O autor (2020)
De acordo com os dados apresentados no Gráfico 16, pode-se verificar que,
após as alterações efetuadas no forno de assamento, o indicador definido como IDE
apresenta uma menor variação ao longo do tempo e observa-se que existem alguns
possíveis picos produtivos na condição antes das alterações e que são provenientes
de possíveis acúmulos de produto na área de embalagem para correção da cadência
produtiva.
Adicionalmente, é verificada uma redução no indicador após as alterações,
demonstrando que para um mesmo patamar de produção ocorreu uma redução do
consumo de energia. A redução média verificada é da ordem de 11,0%.

5.4.4 Avaliação financeira dos resultados obtidos.

Realizou-se a avaliação financeira através da comparação do cenário após as
modificações com o cenário anterior às modificações.
Os custos aquisitivos de EE e GN foram obtidos através dos valores de
mercado médios do segundo semestre de 2019 no estado de São Paulo. Além disto,
considerou-se o valor médio do US$ no mercado cambial no mesmo período vigente.
Destaca-se que estas condições financeiras relatadas não são as condições
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operacionais da empresa, pois trata-se de uma grande consumidora de energia que
opera em contratos específicos e também no mercado livre de EE que normalmente
tem proteção cambial através de contratos com hedge frente ao dólar.
Para o caso específico da EE, verifica-se que houve um ganho mensal no
período de 0,34%, o que financeiramente representa uma economia mensal da ordem
de US$ 30 mensais.
Para o caso específico do GN, verifica-se que houve um ganho mensal no
período de 19,89% o que financeiramente representa uma economia da ordem de
US$ 2.820 mensais.
Após a somatória total dos valores envolvidos com o custeio de EE e GN,
verifica-se um ganho total mensal de 12,7%, o que financeiramente representa uma
economia mensal da ordem de US$ 2.850. Anualizando-se os valores o projeto
implementado representa uma economia superior a US$ 34.200 anuais.
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6 CONCLUSÕES

No desenvolvimento deste trabalho que consistiu na avaliação de parâmetros
de processamento em um forno de assamento em uma indústria de pães, visando
uma redução de consumo energético sem a perda de qualidade dos produtos, podese extrair algumas conclusões a partir dos resultados apresentados, sendo:
 A redução das temperaturas nas zonas de aquecimento do forno, em conjunto
com modificações nos sistemas de exaustão impactaram em uma maior
homogeneidade das temperaturas transversais, em toda a extensão do forno.
 A redução da temperatura conjugada com alterações nos sistemas de exaustão
promoveram um maior aquecimento no centro geométrico dos produtos. Temse deste modo, um processo mais eficiente em termos de transferência de calor
para o produto.
 A instalação de um termoelemento numa forma de processo foi uma ideia
genuína e constituiu-se num elemento chave para a obtenção de dados de
temperatura no centro geométrico do produto
 As propriedades físico-químicas dos produtos não apresentaram modificações
substanciais de modo a descaracterizar a qualidade do produto. Deste modo,
as ações executadas tomadas mostraram-se adequadas para a redução do
consumo energético no processo.
 Foi possível concluir que as alterações no processo impactaram em melhorias
nas propriedades sensoriais do produto, a partir dos laudos disponibilizados
pela equipe multidisciplinar.
 O maior impacto na redução de consumo energético foi no gás natural,
representando uma redução de consumo total da ordem de 19,9%.
 O índice definido como parâmetro para acompanhamento diário do processo,
denominado IDE apresentou uma redução da ordem de 11,0%, ou seja,
considerando que este índice estabelece uma relação entre o total de energia
consumido na operação industrial com o total em massa de produto gerado no
mesmo período, conclui-se que para o mesmo nível de produção, ocorreu uma
redução de energia consumida.
 Financeiramente a redução global obtida após as modificações foi de 12,7% o
que corresponde a uma economia anual da ordem de US$ 34.200.
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