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Resumo 

O processo de moldação por vapor é utilizado para transformar espumas poliméricas em peças 

sólidas com uma reduzida densidade, sem que ocorra fusão total da matéria prima, com aplicações na 

área da embalagem alimentar, farmacêutica, transporte e peças técnicas que requeiram boas 

propriedades de absorção de energia e peso reduzido. 

A evolução da matéria prima, mais especificamente do polipropileno expansível (EPP), levou a que 

as peças moldadas tenham adquirido também boas propriedades mecânicas, o que despertou o 

interesse da indústria automóvel para o potencial destas peças e do seu processo de manufatura. É 

um processo que é muito diferente da injeção de plástico convencional, onde as máquinas são 

diferentes e os requisitos energéticos são mais complexos.  

Do mesmo modo, a caracterização energética das peças produzidas é complexa, uma vez que uma 

máquina de moldação tem que estar ligada a uma rede de sistemas que lhe forneça vapor, ar 

comprimido, vácuo, água de refrigeração e energia elétrica. Criar um modelo de previsão de consumos 

energéticos com boa precisão é uma tarefa complexa, que requer modelos matemáticos elaborados 

para que sejam consideradas todas as variáveis. Esta complexidade leva a indústria a utilizar índices 

energéticos mais simples, relacionados apenas com o total de matéria prima transformada pelo 

processo, mesmo estando conscientes de que esta é uma abordagem muito grosseira. 

Esta dissertação analisa todo o processo de moldação por vapor de uma empresa portuguesa, 

recorrendo a dados experimentais para a criação de um modelo preditivo de consumos energéticos do 

processo, com base nas características das peças produzidas. 

Foram desenvolvidas abordagens com base em modelos SEC e modelos empíricos, recorrendo a 

redes neuronais artificiais para correlacionar toda a informação. Adicionalmente, de modo tornar o 

modelo aplicável em meio industrial, foram tidos em conta os desempenhos das instalações industriais 

da empresa objeto de estudo, sendo proposto um modelo de caracterização das peças em EPP 

produzidas. 
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Abstract 

The steam chest molding process is used to transform polymer foams into solid parts with low 

density, without full melting of the raw material, with applications in food and pharmaceutical packaging, 

transport and technical parts that require good properties of energy absorption and lightweight. 

The evolution of the raw materials, more specifically the expandable polypropylene (EPP), has led 

to an improvement of molded parts, that have also acquired good mechanical properties, which has 

aroused the interest of the automotive industry into the potential of these parts and their manufacturing 

process. It is a process that is very different from the conventional plastic injection molding, the machines 

are different and the energy requirements are more complex. 

Likewise, the energetic characterization of the parts produced is also complex, since a molding 

machine needs to be connected to a utility network that supplies it with steam, compressed air, vacuum, 

cooling water and electric power. Creating a predictive model of energy consumption with good precision 

is a complex task, requiring elaborate mathematical models, so that all variables are considered. This 

complexity leads the industry to use simpler energy drivers, related only to the total raw material 

processed or by the throughput, although they are aware that this is a very rough approach. 

This dissertation analyzes the entire steam chest molding process of a Portuguese company, using 

experimental data to create a predictive model of energy consumption of the process, based on the 

characteristics of the parts produced. 

Approaches have been developed based on SEC models and empirical models, using artificial neural 

networks to correlate all information. In addition, to make the model applicable in an industrial 

environment, the industrial facility performances of the company object of study were considered, and 

a characterization model of the EPP parts produced is proposed. 
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Capítulo 1  

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Motivação 

Em Portugal, a indústria para componentes automóveis constitui um sector crítico com uma elevada 

contribuição para a economia do país. Emprega cerca de 42 000 pessoas e fatura atualmente mais de 

sete mil milhões de euros, com uma cota de exportação de 80% que representa aproximadamente 5% 

do PIB e 10% das exportações nacionais (Automóvel, 2014). 

Há 20 anos esta indústria estava centrada na Europa e EUA, mas atualmente encontramos dois 

terços destas empresas situadas na região Ásia/Pacifico, existindo uma globalização das fontes de 

fornecimento. Desta forma, a competitividade global é agora ameaçada pelas novas potências 

económicas emergentes, tais como a India e a China. 

Contudo, a indústria automóvel mundial é responsável pela produção de veículos que todos os anos 

circulam nas estradas, libertando milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. Segundo dados 

publicados pela International Energy Agency, em 2015 o sector dos transportes foi responsável por 

24% do total de emissões de CO2, mundial, num valor estimado de 5 792 milhões de toneladas, dos 

quais cerca de mil milhões de toneladas de CO2 são emitidos nas estradas europeias (IEA, 2017). 

Face aos elevados números, muitos países adotaram metas energéticas para 2020 e estão 

comprometidos em reduzir significativamente as emissões de CO2 até 2050. A União Europeia impôs 

ainda que até 2015, 95% dos veículos em fim de vida sejam reciclados e reusados. Face a este desafio 

a solução encontrada pelas principais marcas automóvel passa pelo desenvolvimento de veículos LCV 

(low carbon vehicles), (Schanes et al, 2018). 

A redução de peso nos automóveis é uma abordagem eficaz para melhorar a eficiência dos veículos 

e reduzir as emissões de CO2, existindo uma relação linear entre o peso do automóvel e a emissão de 

CO2 por quilómetro em estrada. Está comprovado que por cada 10% de redução de peso de um 

automóvel, é possível melhorar 3,5% na eficiência do combustível, que corresponde a uma diminuição 

de CO2 emitido por quilómetro percorrido. A somar a esta vantagem, o facto de um veículo ser mais 

leve reduz a necessidade de potência no arranque e em situação de travagem, o que permite aos 

construtores instalarem motores mais pequenos, bem como transmissões e sistemas de travagem de 

menores dimensões. Estas reduções de peso, embora secundárias, possibilitam uma grande redução 

de emissões de CO2, podendo até duplicar a melhoria na eficiência do veículo inicialmente prevista, 

conforme conclui Rowe (2012). 
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Com a aplicação de tecnologias apropriadas, a redução de peso em veículos pode ser alcançada 

independentemente do seu tamanho, características ou classe. Com recurso a materiais 

tecnologicamente avançados e a um design focado em otimização de peso é possível conjugar várias 

secções de diferentes materiais e obter uma peça final que corresponda às exigências técnicas de um 

componente específico, aumentando o potencial de redução de peso. 

De acordo com Mallick (2012), o uso de materiais tecnologicamente avançados na engenharia 

automóvel é uma prática cada vez mais comum, desde a aplicação de aços nanoestruturados em 

carroçarias e chassis, chapas de alumínio e ligas  fundidas de alta pressão para aplicações automóvel, 

ligas de magnésio para redução de peso em powertrains e chassis, e ainda o recurso a polímeros e 

materiais compósitos obtidos por moldação. 

Nesta dissertação é abordado o processo de fabrico de peças em material polimérico, em específico 

o polipropileno expandido (EPP). Estas peças são obtidas através de processos de moldação por 

injeção de vapor, e neste trabalho o foco irá ser o impacto energético da sua produção. Estas peças 

são orientadas também para uma abordagem de redução de peso, não apenas para uma otimização 

de desempenho do ciclo de vida do veículo, mas também para a possibilidade de reutilização e 

reciclagem, uma vez atingido o fim de vida do veículo. 

Processos de manufatura inovadores são usados para reduzir o desperdício de matéria prima e de 

consumos energéticos, sendo um compromisso dos OEM manter o impacto ambiental das peças 

produzidas o mais reduzido possível. Os atuais padrões de qualidade e exigências da indústria 

automóvel levam a que os contratos com as OEM não se limitem apenas a uma conformidade de 

requisitos, mas sim ao desempenho da organização para com os seus clientes e a capacidade de 

melhoria contínua (Automóvel, 2014). 

Com base nesta filosofia de melhoria continua e otimização de consumos energéticos, este trabalho 

de dissertação de mestrado é o resultado de uma parceria entre o Instituto Superior Técnico e a 

empresa Plastimar S.A., empresa de moldados plásticos do grupo Synbra. Este trabalho foi parte 

integrante do Projeto GALP 21, um programa de cooperação universitária que tem por finalidade o 

desenvolvimento de estudos e trabalhos realizados por estudantes de mestrado na área das energias, 

visando a identificação de sistemas e comportamentos energéticos racionais, aplicáveis na indústria e 

edifícios. 

1.2 Objetivos desta Dissertação 

Neste trabalho é abordado o ciclo de moldação de peças em EPP para a indústria automóvel. A 

metodologia aqui aplicada tem como objetivo principal aumentar a eficiência energética na produção 

destas peças, sendo caracterizado todo o seu processo e consumos energéticos associados à linha de 

produção da empresa Plastimar, nas instalações de Peniche. 

Para uma eficaz caracterização e uma possível otimização do consumo energético numa instalação 

industrial, deve ser criada inicialmente uma imagem geral de todos os consumidores envolvidos, quais 

os de maior e menor impacto e qual a sua relevância e função no sistema. 
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É pretendido com este trabalho dar á empresa uma maior profundidade e detalhe sobre o processo 

utilizado na transformação desta matéria prima. 

Com a caracterização energética das peças de EPP produzidas é pretendido que: 

• A empresa passe a ser capaz de atribuir uma classificação energética às peças; 

• Seja possível desenvolver modelos de previsão dos consumos energéticos de novas peças; 

• Seja possível definir políticas racionais de custos. 

 

Como referido anteriormente, este trabalho é o resultado de um estágio de 6 meses nas instalações 

da Plastimar. Durante a permanência na empresa, foram identificadas melhorias na produção e 

consumo de energia ao nível das suas instalações e equipamentos, tendo sido possível avaliar o 

desempenho de todos os sistemas principais e analisar em detalhe o processo de moldação por vapor. 

Esta primeira fase foi crucial para que o desenvolvimento do modelo de caracterização energética fosse 

possível, uma vez que o processo é muito diferente da injeção convencional de plásticos e existem 

mais requisitos energéticos a serem avaliados. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação é composta por seis capítulos. A seguir a esta introdução, o capítulo 2 

apresenta a empresa Plastimar S.A. e o EPP como matéria prima, objeto de estudo nesta dissertação. 

O processo de transformação atual do EPP é apresentado, bem como a sua evolução futura. 

No capítulo 3, é apresentada uma revisão da literatura relativamente ao estado da arte de 

instalações industriais, métodos monitorização e métodos de caracterização de consumos de energia 

de processos e instalações industriais. 

No capítulo 4, é descrita a metodologia aplicada na avaliação das redes de sistemas auxiliares, bem 

como os métodos de cálculo utilizados para determinar o desempenho e potenciais poupanças de 

energia.  São apresentadas as metodologias selecionadas para o desenvolvimento do modelo de 

caracterização. 

De seguida, no capítulo 5 são apresentados os resultados dos desempenhos energéticos da rede 

de sistemas auxiliares e os resultados das várias abordagens para uma caracterização energética das 

peças. 

Por último, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões e as principais contribuições desta 

dissertação para a evolução do processo de moldação por vapor e produção de peças em EPP, 

deixando algumas orientações para o desenvolvimento de trabalho futuro.
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Capítulo 2 

2 Moldagem de EPP 

Neste capítulo, é apresentada a evolução e o enquadramento atual da empresa envolvida neste 

projeto. É ainda introduzido o EPP como matéria prima, objeto de estudo nesta dissertação, bem como 

o ciclo de moldação e tecnologia utilizada no processo de moldação. 

2.1 Plastimar S.A. 

A Plastimar foi constituída em 1961 em Peniche, com o objetivo de produzir boias em EPS 

(Poliestireno Expandido) para redes de pesca, substituindo as boias tradicionais em cortiça. Evoluiu 

com o fabrico de caixas para a indústria alimentar e com a produção de blocos moldados em EPS 

destinados ao corte de placas para isolamento de construção civil. 

Desde 1988, o Grupo Plastimar expandiu para Braga, Palmela e Galiza, iniciando em 2001 a 

produção de peças em EPP, material com propriedades melhoradas amplamente utilizado pela 

indústria automóvel devido à sua reduzida densidade e elevada capacidade de absorção de energia e 

vibrações. 

Em 2008, o Grupo SYNBRA, adquiriu a totalidade do capital social das empresas do Grupo 

Plastimar. O Grupo Synbra é líder na Europa na área do EPS e EPP, tem a sua sede na Holanda e 

está agora em Portugal através da aquisição do Grupo Plastimar. 

A Plastimar é certificada a nível da Qualidade e da Gestão Ambiental em conformidade com as 

normas NP EN ISO 9002 e NP EN ISO14001:2004, respetivamente. Mas não é certificada a nível 

energético, o que significa que não existe uma gestão pormenorizada de todos os consumidores 

energéticos nem o registo centralizado e detalhado de todos os equipamentos. Existe sim um registo 

manual dos totais diários do consumo energético nas centrais de vapor, ar comprimido e 

transformadores da rede elétrica. Essencialmente, estes dados são utilizados para tabelar os preços 

de venda das peças moldadas produzidas. 

A inexistência de um certificado energético não significa que a Plastimar não faça um 

acompanhamento dos seus níveis de consumo energético e consequente pegada ecológica. Pelo 

contrário, existe um interesse constante de procura e implementação de equipamentos e sistemas mais 

eficientes energeticamente que, para além de reduzirem a fatura energética proporcionando uma maior 

competitividade de mercado, reduzam também e emissão de gases poluentes para atmosfera, mais 

importante ainda devido à proximidade das instalações a habitações residenciais e zonas turísticas em 

Peniche. 
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Do ponto de vista de consumidor energético a Plastimar apresenta um consumo de energia superior 

a 1000 tep/ano, pelo que é obrigatório a realização de auditorias energéticas externas segundo o Plano 

de Racionalização do Consumo de Energia (PREn), com metas de melhoria de 6%, num período de 8 

anos (SGCIE, 2018). 

2.2 Poliestireno e Polipropileno Expansível – EPS/EPP 

O EPS é uma espuma de poliestireno moldada com recurso a vapor quente, constituída por um 

aglomerado de grânulos, sendo um material versátil e de reduzida densidade que pode ser 

transformado numa variedade de produtos. Este material oferece um elevado desempenho com um 

custo reduzido para soluções de packaging de componentes eletrónicos sensíveis e eletrodomésticos, 

e até produtos farmacêuticos que têm de ser entregues ao mercado em segurança. 

A indústria utiliza embalagens em EPS devido à sua capacidade de absorção de energia ao impacto, 

que previne ou minimiza danos durante o transporte dos seus produtos, e também pelas suas 

excelentes propriedades como isolamento térmico requeridas para transporte de bens alimentares e 

farmacêuticos. O EPS presenta-se ainda como uma alternativa a isolamento térmico para construção 

civil, sob a forma de placas. 

Na prática, o EPP é um material morfologicamente semelhante ao EPS (ver Figura 2.1), mas que 

apresenta características melhoradas a nível mecânico e químico. Tem um papel mais relevante na 

indústria automóvel e componentes técnicos, devido às suas propriedades mecânicas e facilidade de 

moldagem. O EPP é particularmente apropriado para peças moldadas com requisitos de leveza e 

robustez, capazes de uma elevada absorção de energia, acústica ou térmica, e especialmente ao 

choque e impactos sucessivos.  

De acordo com Mitschang e Hildebrandt (2012), na indústria automóvel os requerimentos técnicos 

variam, sendo que existe uma grande variedade de materiais poliméricos possíveis de ser utilizados e 

disponíveis no mercado para componentes automóveis. Os polímeros mais utilizados são o PP, PE, 

PA, ABS, PUR e o PVC, representando cerca de 80% dos polímeros consumidos pela indústria 

automóvel. O EPP tem como base o polímero polipropileno (PP).  

Para cada aplicação especifica é possível conjugar vários polímeros, atingindo as propriedades 

desejadas. No caso do EPP, a sua aplicação passa por elementos estruturais que necessitam de uma 

forte resistência e uma boa compatibilidade com outros materiais, excelentes características de 

Figura 2.1 - Aplicações de espumas na indústria 
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absorção de energia e boa recuperação elástica. Maioritariamente, encontramos este material em 

componentes de absorção e proteção contra qualquer tipo de impactos laterais, frontais e até impactos 

diretamente ao condutor do veículo, como por exemplo para-choques, capacetes e apoios de cabeça, 

painéis laterais e outros componentes de segurança passiva dos veículos (Figura 2.1). 

Como resultado da redução de peso significativa em componentes estruturais de um carro ao longo 

das últimas décadas, é registado um aumento da massa total dos carros, devido ao aumento dos 

padrões de segurança, conforto e requisitos de funcionalidade. Pode parecer contraditório, mas o facto 

de atualmente atributos como a segurança, ruído e vibrações nos veículos se destacarem como 

exigências dos clientes, obriga os construtores a considerar abordagens de otimização com outros 

atributos principais, tais como o peso, eficiência e dinâmica do veículo (Bein et al., 2012). 

Desta forma, é possível encontrar componentes em EPP ao longo de todo o carro, com o objetivo 

de acomodar diferentes componentes ou simplesmente como enchimento em zonas passiveis de ruido, 

tal como se verifica em assentos, interiores das portas e pequenos acessórios. Isto só é possível porque 

a moldação do EPP permite executar componentes com geometrias complexas e que necessitem ao 

mesmo tempo de uma elevada resistência ao desgaste e peso reduzido. 

EPP enquanto Matéria Prima 

O polipropileno (PP) é produzido inicialmente através do uso de catalisadores estereoespecíficos 

(atualmente chamados de Ziegler-Natta) e evoluiu o seu processo de produção em paralelo com a 

evolução dos catalisadores (Costa et al., 1997). Das 4 gerações de catalisadores Ziegler-Natta, as duas 

primeiras utilizam partículas esféricas de tricloreto de titânio (TiCl3), os catalisadores de 3ª geração são 

suportados por cloreto de magnésio (MgCl2) e os de 4ª geração diferem pelo controlo morfológico que 

é exercido sobre as partículas de suporte, o que determina a forma final da partícula, podendo-se obter 

polímeros em esferas (Dong e Liu, 2015). 

De acordo com Kim et al. (2010), a preparação do EPP é mais exigente que a do EPS. As esferas 

de EPP têm que ser expandidas assim que elas ficam impregnadas com o agente expansor, devido à 

elevada difusão do agente expansor à pressão atmosférica. Deste modo as esferas de EPP aumentam 

o seu volume, o que dificulta o seu transporte. O EPP apresenta ainda um ponto de fusão superior, 

entre os 150 ºC e os 170ºC, o que requer vapor a pressões e temperaturas mais elevadas para o 

processo. 

Peças em EPP podem ainda requerer um período de pós-cura para estabilizar as células estruturais, 

dependendo da sua velocidade de cristalização que varia com a resina do polipropileno (PP) utilizado. 

Todos estes fatores aumentam o nível de complexidade do processo e tornam as peças em EPP cerca 

de três vezes mais caras que as de EPS. Mas, embora existam estas contrapartidas, as peças em EPP 

continuam a ser dos produtos com maior crescimento e aplicação na indústria automóvel e na indústria 

do transporte e packaging, muito devido á sua capacidade de suportar sucessivos impactos (Kim et al., 

2010).  
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2.3 Processo de Moldação 

O processo de moldação por vapor (utilizado em peças de EPP, EPS, EPE e espumas) é distinto 

da injeção de moldes convencional para processar termoplásticos. A grande diferença está no modo 

de injeção da matéria prima no interior do molde, e na maior necessidade de diferentes fontes 

energéticas para controlar o processo. 

Tipicamente, uma máquina do processo de moldação de termoplásticos é totalmente elétrica e está 

dividida em duas unidades, uma de fixação e outra de injeção. Esta máquina funde a matéria prima 

através de resistências elétricas e usa um parafuso do tipo senfim para forçar o material fundido, sob a 

forma de líquido viscoso, para uma cavidade do molde a alta pressão e temperatura. O material 

solidifica no interior do molde durante a fase de arrefecimento, com recurso a um fluido de refrigeração 

que circula em canais no interior do molde, e por fim é ejetada a peça (Polyplastics, 2018). 

No caso da moldação por vapor a máquina é totalmente diferente o processo não envolve fusão da 

matéria prima, mas sim uma expansão com recurso a vapor. As esferas de EPP são injetadas 

diretamente no interior da cavidade do molde através de ar comprimido, de seguida é forçada a 

passagem de vapor quente no interior do molde, entrando em contacto direto com as esferas de EPP 

que vão aumentar a sua volumetria e fundir parcialmente na fronteira de cada esfera. Na fase de 

arrefecimento, a peça entra em contacto direto com a água de refrigeração e é ainda submetida a vácuo 

para estabilizar a peça antes da abertura do molde. Finalmente a peça é ejetada com recurso 

novamente a ar comprimido. 

É notória a diferença entre os dois processos, sendo que a moldação por vapor apresenta uma 

complexidade superior, que se traduz num processo e máquinas mais complexas e dispendiosas. Uma 

máquina de moldação para EPP custa cerca de 220 000 €, o dobro de uma máquina de injeção 

convencional. 

 

Para uma compreensão geral do processo de transformação de espumas, é necessário conhecer o 

ciclo de moldagem, os equipamentos envolvidos e todos os requisitos energéticos em cada fase do 

processo que são descritos e representados de seguida na Figura 2.2. 

2.3.1 Ciclo de Moldagem do EPP 

Partindo da matéria prima sob a forma de pequenas esferas compactas, esta é sujeita a um 

processo de transformação física, não alterando as suas propriedades químicas. Esta transformação 

processa-se em três etapas principais, designadas por pré-expansão, armazenamento intermédio e 

finalmente, o ciclo de moldação na máquina (BASF, 1990), ver Figura 2.2. 
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Pré-expansão – a matéria-prima é aquecida num pré-expansor por contacto com vapor de água. 

Dependendo da temperatura e do tempo de exposição do material a sua densidade diminui, o agente 

expansor presente no interior das esferas “incha” o PP para um volume até cerca de 25 vezes superior 

ao original. Desta etapa resulta um granulado de partículas de EPP. 

 

Armazenamento Intermédio – o material agora expandido te que ser armazenado para ter tempo 

de estabilizar e atingir as propriedades necessárias para a fase seguinte de transformação. Durante 

esta fase de estabilização, o EPP é armazenado num silo pressurizado com uma imposição gradual de 

pressão, em rampa, durante várias horas até atingir 5 a 6 bar de pressão. Este método de compressão 

do EPP vai-lhe atribuir a capacidade de expandir mais na fase seguinte de moldação. Em contraste 

com o EPS, que ainda contêm uma parte do agente expansor após a fase de pré-expansão, as esferas 

Ar Comprimido

Água Refrigeração 50 oC

Água Condensação 35 oC

Vácuo

Ar Comprimido

Vapor de Água

Máquinas Hidraulicas 
ou Eléctricas

Embalagem

Estufa

Extração

Refrigeração e 
Estabilização

Vaporização

Enchiemento

Fecho do Molde

Moldação

Estabilização / Armazenamento Intermédio
Silo Pressurizado

Pré-Expansão

Materia Prima
EPP

Ar Comprimido

Vapor de Água

Vapor de Água

Etapa Consumo 

Energético 

Figura 2.2 - Processo de transformação de EPP 

Hidraulico ou Elétrico
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de EPP não e, como tal, não terão a capacidade de expansão necessária para o ciclo de moldagem 

sem este tratamento especial de compressão, também designado por pré-carga (Raps et al., 2015). 

 

Moldação – o granulado estabilizado é introduzido em moldes onde é novamente aquecido com vapor 

de água, o que provoca uma nova expansão do material, soldando os grânulos entre si e obtendo assim 

uma peça final com o formato desejado. Esta fase é também conhecida como ciclo de moldagem, que 

é dividido em cinco passos. Estes passos são apresentados na Figura 2.3 e descritos a baixo. 

 

 

1. Fecho do molde – o ciclo inicia com o fecho das duas metades do molde; 

 

2. Enchimemto – as esferas de EPP são dispensadas pelo reservatório pressurizado no topo da 

máquina e injectadas para o interior do molde através de injectores de ar comprimido, estes 

injectores funcionam com recurso a efeito venturi no seu interior. Este passo é crucial para uma 

distribuição homogenea de esferas no interior do molde. 

 

3. Vaporização – Após um enchimento total do molde, as esferas são fundidas entre si através de 

vapor quente que atravessa o molde. Durante a vaporização, as esferas formam ligações fisicas 

entre si devido a uma interdifusão de cadeias poliméricas entre esferas vizinhas. 

4 - Refrigeração e 

Estabilização 

1 - Fecho do Molde 2 - Enchimento 3 - Vaporização 

5 - Extração 

Figura 2.3 - Ciclo de moldagem de espumas, numa máquina de moldação por vapor 
(adaptado de Raps et al. (2015)) 
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Para garantir uma boa qualidade na união entre esferas, é utilizado um método de três passos 

para a vaporização, como mostrado na Figura 2.4. Primeiro o ar existente entre as esferas é 

purgado e o molde é pré-aquecido, neste passo todas as válvulas da câmara de vaporização estão 

abertas e o vapor flui paralelamente ao molde. No segundo passo, chamado vaporização cruzada, 

o vapor flui através do molde devido a uma abertura das válvulas de admissão de um lado e de 

exautão do outro lado do molde. Para assegurar uma distribuição de temperatura homogenea e 

uma qualidade uniforme na união entre as esferas de toda a peça, o molde é vaporizado de ambos 

os lados com vapor cruzado. Por último temos o vapor de autoclave, que entra nas câmaras de 

vaporização com as válulas de exaustão fechadas e o vapor é mantido no seu interior, com o 

objectivo de melhorar a qualidade superficial da peça final. 

 

4. Refrigeração e Estabilização – Para obter uma peça final estável e consistente em cada ciclo é 

crucial uma eficiente refrigeração do molde. Se a peça for extraída sem refrigeração, é possivel 

que as esferas continuem a expandir já fora do molde, o que leva a uma desvio do tamanho 

original. A refrigeração é feita a partir da injecção de água no interior das câmaras de vaporização, 

através de vários pontos que direcionam um spray para a superficie do molde, até este atingir uma 

temperatura próxima dos 80 ºC. 

Durante a fase de refrigeração, o molde e a peça no seu interior são submetidos também a 

uma pressão de  vácuo, de cerca de 0.25 bar (abs). O vácuo no interior das câmaras vai sugar a 

água de refrigeração de forma mais eficaz e irá compactar as esferas já soldadas e completamante 

expandidas no interior do molde. Deste modo, o vácuo ajudará a que o vapor condensado no 

interior da peça seja removido e as tensões superficiais da peça estabilizadas, sendo por isso 

muito importante para a redução do tempo de ciclo e obtenção de peças mais leves e bem 

dimensionadas. 

Vapor Válvula aberta Válvula fechada 

Purga Vapor Cruzado Vapor Autoclave 

Figura 2.4 - Passos de Vaporização (adaptado de Raps et al. (2015)) 
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5. Extração – Após a fase de refrigeração, o molde é aberto e a peça final é extraída através da 

injeção de ar comprimido e/ou actuadores mecânicos. 

 

Para peças de reduzida densidade, é possivel que ocorra um encolhimeto da peça após o ciclo de 

moldação. Por exemplo, EPP com uma uma massa volúmica de 22 g/l pode encolher até 2,8% devido 

a condensação de vapor no interior das esferas. Para componentes que requerem um elevado controlo 

dimensional, é necessário uma cura em estufa a uma temperatura de 80 ºC. No interior da estufa, a 

forma original da peça é recuperada, uma vez que a elevada temperatura a difusão do ar no interior da 

peça é maior, levando a uma redução do vácuo no interior da esferas que se espandem ligeiramente e 

a água condensada é removida completamente. 

2.3.2 Máquina de Moldagem 

Peças em EPP são obtidas a partir de um processo complexo mas eficiente, que permite a produção 

de peças geometricamente complicadas com uma densidade reduzida. 

No ciclo de moldagem anteriormente descrito, as centenas de esferas de EPP são “soldadas” no 

interior de uma máquina de moldação por vapor (Figura 2.5). A superfície das esferas é fundida ou 

amolecida, usando vapor a alta pressão e temperatura, o que leva a uma difusão das cadeias 

poliméricas na fronteira das esferas, resultando numa coesão de todas as esferas em uma peça única. 

 

 

A máquina de moldação é um equipamento compacto, programado com os parâmetros de processo 

correspondentes a cada peça. Cada máquina de uma linha de produção é programada para realizar 

Figura 2.5 - Máquina de moldação EPP - Kurtz PRO FOAMER 
(fonte: www.kurtzersa.com, consultado a 08/02/2018) 

http://www.kurtzersa.com/
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um determinado número de ciclos de forma autónoma. Deste modo apenas é necessário um operador 

de máquina para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e controlo das peças produzidas. 

Tipicamente, uma máquina de moldação por vapor é composta pela câmara de moldação, por uma 

unidade de injeção de matéria prima, e pela unidade de controlo de todas as válvulas e atuadores da 

máquina. 

A câmara de moldação ou vaporização é dividida em duas partes, uma fixa e outra móvel, que 

permite a abertura do molde e extração das peças. Durante um ciclo de produção, a câmara de 

moldação entra em contacto direto com vapor, água de refrigeração, vácuo e ar comprimido.  

A alimentação da matéria prima é realizada na parte superior da máquina, através de um ou dois 

reservatórios pressurizados que fornecem as esferas de EPP aos injetores de ar comprimido.  

As máquinas de moldação estão equipadas com um sistema operativo que coordena todos os 

parâmetros do processo, controlo de válvulas e atuadores, que por sua vez são controlados por 

electroválvulas, sensores de posicionamento e temperatura. 

Existem dois tipos de máquinas para moldação de espumas por vapor, as elétricas e as hidráulicas, 

que diferem apenas no modo de fecho e abertura do molde. As máquinas elétricas possibilitam uma 

maior poupança energética, uma vez que apenas consomem energia duas vezes por ciclo, enquanto 

que uma máquina hidráulica tem sempre um consumo base associado. 

Para além da eletricidade necessária para operar, a máquina de moldação é ainda alimentada 

exteriormente com vapor a 6 bar, ar comprimido a 6 bar, água de refrigeração a 50 ºC e vácuo até 

0.25 bar (abs). Existe ainda a possibilidade de mais uma admissão de vapor a 3 bar para a produção 

de peças em EPS, uma vez que o processo é idêntico, mas com menores exigências energéticas e de 

robustez dos equipamentos. De salientar-se que, uma máquina de EPP pode transformar também EPS, 

mas o contrário não se verifica. 

2.3.3 Molde 

O design de moldes é uma tarefa complexa e que requer muito tempo e atenção por parte de quem 

os dimensiona, uma vez que é necessário ter em conta todos os parâmetros relativos à máquina onde 

irá ser instalado, peças a produzir, matéria prima utilizada e ainda considerações sobre a manufatura 

do próprio molde e desempenho futuro do mesmo. Deste modo, é requerida muita experiência por parte 

do designer do molde, que deverá ter um grande conhecimento sobre o processo de moldação de 

espumas por vapor e os seus requisitos. 

Os moldes podem ter uma ou várias cavidades, podendo ou não ser idênticas. Podem ainda incluir 

inserts, normalmente metálicos, com o qual as esferas podem ser combinadas ou reforçadas. 

Os moldes para a transformação de espumas como o EPP e o EPS são geralmente feitos a partir 

de alumínio, em vez de uma liga de aço normalmente utilizado em moldes de injeção de plásticos. Isto 

deve-se ao facto de a moldação de espumas requerer forças de aperto dos moldes mais baixas e as 

pressões e temperaturas no interior dos moldes ser inferior. A temperatura do molde nunca excede os 
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170 ºC, nem os 3 bar de pressão, pelo que não ocorre deformação ou empeno significativo durante os 

ciclos de moldação. 

Tipicamente, um molde para EPP é composto por duas partes (Figura 2.), normalmente uma parte 

é chamada de lado móvel e a outra o lado fixo, devido à sua posição de montagem na máquina de 

moldação. Desta forma, cada molde é dimensionado para uma determinada dimensão e tipo de 

máquina. 

A diferença física entre os lados do molde está na existência de uma placa fixada ao lado exterior 

do molde designado por “molde móvel”. Esta placa, chamada “Base”, está afastada do molde, e nela 

são instalados os sistemas de spray da água de refrigeração e de injeção de matéria prima (Figura 2.6).  

O sistema de refrigeração do lado móvel está fixo à “Base” e é composto por pequenas tubagens 

de cobre com pequenos injetores (aspersores), que irão projetar água para o molde na fase de 

refrigeração. Por outro lado, os injetores de matéria prima estão conectados diretamente à face do 

molde, uma vez que têm de introduzir as esferas no interior das cavidades do molde. Os injetores 

apenas utilizam a placa “Base” por uma questão de posicionamento, como representado na Figura 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Molde aberto de parara choques 
automóvel em EPP 

Figura 2.6 - Molde fechado com injetores de 
EPP montados 

Lado Fixo 

Molde Fixo Molde Móvel 

Lado Móvel 

Base 

Injetores 

Figura 2.7 - Exemplo de Molde 
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Desta forma, a câmara de vaporização da máquina também está dividida em duas. A câmara do 

lado fixo é delimitada pela face exterior do “Molde Fixo” e pela face da máquina, enquanto que a câmara 

do lado móvel da máquina é delimitada pela face exterior do “Molde Móvel” e pela placa “Base”. 

2.4 Desenvolvimentos Futuros no Processo de Moldagem 

No seguimento das tendências e preocupações mundiais para uma produção industrial mais 

económica e ecológica, é fundamental para os processos de moldação uma redução o consumo de 

energia a que está associado. 

O processo de moldação por vapor tem um potencial de melhoria enorme, reconhecido pela 

comunidade científica, que tem estudado as possibilidades de otimização e melhoria. Idealmente, a 

energia fornecida à máquina de moldação deveria ser totalmente aplicada na transformação da matéria 

prima. Logicamente isso não é possível e de acordo com Raps et al. (2015), a maior parte da energia 

transportada pelo vapor é perdida em aquecimento do molde e da câmara de vaporização. Para 

melhorar este ponto, é sugerido que as paredes das câmaras de vaporização sejam pintadas ou 

revestidas com um material isolante. Outra medida passa pela construção de moldes sem uma câmara 

de vaporização; em vez disso, deverá ser utilizado um sistema de distribuição de vapor diretamente 

para o interior do molde. 

Hossieny et al.,(2013), estudaram a utilidade de ar quente como um meio de transporte de energia 

secundário. Concluíram que uma adição de ar quente ao vapor utilizado no processo de moldação de 

EPP reduz o tempo do ciclo de moldação e melhora a qualidade final da peça, quer ao nível superficial 

como das suas propriedades mecânicas. Neste trabalho, foram estudados os efeitos do ar quente na 

superfície das peças e nas suas propriedades térmicas e mecânicas. Os resultados mostraram que a 

introdução de 120 l/min de ar quente a 4 bar de pressão, diminuiu o tempo da fase de vaporização em 

cerca de 32%. É ainda assumido que, devido a uma redução do tempo de ciclo existe uma redução 

dos custos de operação; mas esta afirmação pode não ser muito precisa caso se verifique que o custo 

da produção de ar quente seja maior que a poupança gerada com a redução de 32% de vapor. 

Existe ainda espaço para melhoria na fase de refrigeração, onde esta pode ser efetuada de forma 

pulsada, efetuando um spray por intervalos em vez do constante spray de água utilizado atualmente. 

Estes intervalos são repetidos até o molde atingir a temperatura desejada. Deste modo, é possível 

reduzir ligeiramente o tempo de ciclo e obtém-se uma poupança significativa no consumo de água. 

 

Uma abordagem mais extrema seria uma mudança completa das máquinas de moldação e 

mecanismos utilizados. Em vez de vapor, podem ser usadas micro-ondas para aquecer as esferas 

expansíveis e soldá-las numa peça única, com um consumo de energia reduzido. Mas, uma vez que 

geralmente os polímeros utilizados para moldação de espumas são transparentes às micro-ondas, as 

esferas têm que ser revestidas com uma substância ativa que reaja às micro-ondas, ou deve ser 

utilizado uma agente expansor no interior das esferas que também reaja às micro-ondas (Raps et al., 

2015).
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Capítulo 3 

3 Eficiência Energética na Indústria 

No desenvolvimento de uma indústria mais sustentável e na transição para uma economia “low 

carbon”, o consumo de energia não pode ser considerado apenas um custo operacional fixo. Pelo 

contrário, a energia deve ser tratada como um recurso a ser gerido tal como a matéria prima, custos e 

trabalhadores. A gestão de consumos energéticos é suportada por normas internacionais, tal como a 

ISO 50001, que certifica que elevados padrões de eficiência energética sejam mantidos na indústria. A 

aplicação destas normas ajuda os OEM’s a demonstrar como cada uma das fases de produção é 

operada de forma sustentável, possibilitando caracterizar cada peça quanto á sua contribuição 

carbónica, e ainda possibilita o desenvolvimento de materiais e soluções mais ecológicas (Vikhorev et 

al., 2012). 

De acordo com Bein et al. (2012), nas próximas décadas o foco da investigação no desenvolvimento 

de materiais para aplicações automóveis irá ser impulsionado pela procura de soluções mais leves, 

soluções que reduzam as emissões de CO2 e aumentem a eficiência energética, bem como a busca 

de componentes e sistemas que garantam maior fiabilidade. É ainda defendido por Bein et al. (2012), 

Rowe (2012) e Vikhorev et al. (2012), que aspetos económicos continuarão a ser fatores decisivos na 

escolha de materiais utilizados na produção em série de veículos, devido ao custo da matéria prima e 

ao impacto dos seus processos de transformação no custo total de produção dos veículos. Deste modo, 

o futuro da investigação irá ser focada em encontrar soluções para materiais com um melhor rácio 

custo/eficiência ou que demonstrem potencial de se tornarem economicamente viáveis no futuro. 

Existe uma relação direta entre a eficiência das peças produzidas e a eficiência da empresa que as 

produz. Deste modo, o custo das peças depende do desempenho de quem as produz, sendo o 

desempenho energético da empresa um fator determinante na capacidade de esta se destacar no 

mercado atual. Mais ainda, se uma empresa não acompanhar a evolução da concorrência e não adotar 

medidas de melhoria continua, estará em desvantagem no mercado de oferta e poderá não cativar o 

interesse nas grandes marcas produtoras de automóveis. 

 

Para aumentar o desempenho energético de uma instalação industrial é necessário que as 

empresas acompanhem a evolução tecnológica dos processos e de geração de energia para as suas 

redes de sistemas auxiliares. Mas, em geral, esta abordagem traduz-se em planos de manutenção e 

intervenções à unidade fabril, que podem representar grandes investimentos monetários e que são 

realizados pontualmente mediante um orçamento definido pela administração da empresa. Estas 

intervenções podem ter como objetivo a substituição de máquinas e equipamentos antigos ou de baixa 
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eficiência, poderão ser reconfigurações das redes de serviços auxiliares, ou instalação de novos 

equipamentos e soluções mais eficientes para um determinado sector. 

Mas, nos tempos atuais, este tipo de abordagem já não é suficiente para a indústria alcançar e, 

sobretudo, manter um reduzido rácio custo/eficiência, sendo necessário identificar outras técnicas para 

aumentar a eficiência energética das fábricas. De acordo com Vikhorev et al. (2012), para atingir as 

melhorias de eficiência desejadas, a energia consumida deve ser medida em tempo real e com maior 

detalhe, para que seja possível identificar padrões de consumo em cada parte do sistema de 

manufatura. No seu trabalho, é apresentada uma estrutura base para a monitorização dos consumos 

de energia com aplicação em gestão industrial. Esta monitorização permite a criação de ferramentas 

no apoio à tomada de decisão por parte da empresa, tendo em consideração o real consumo energético 

dos seus equipamentos, permitindo ainda definir índices de desempenho individuais ou relacionados 

com a energia de processos, facilitando uma otimização energética ao nível individual e global. 

A geração de índices de desempenho (KPI) é o modo mais eficaz de classificar pontos de interesse 

na indústria. Estes índices podem ser relativos a energia consumida ou matéria prima transformada por 

unidade de tempo, tipo de peça moldada, equipamento utilizado, ou qualquer outro indicador de 

interesse para uma empresa. A capacidade de geração de KPI’s está dependente de uma 

monitorização em tempo real eficaz, permitindo ao responsável da gestão energética tomar decisões 

corretivas e criar modelos de caracterização energética das suas instalações e peças moldadas 

produzidas.  

Estas ferramentas de apoio à gestão, quando bem documentadas, irão resultar numa extensa base 

de dados com informação relativa à energia necessária para a produção de cada tipo de peças sob 

diferentes condições. Em última análise, será possível criar modelos de previsão dos impactos 

energéticos para novas peças propostas à empresa, definindo políticas racionais de custos. 

 

De seguida, neste capítulo serão abordadas algumas boas práticas para o aumento do desempenho 

energético em instalações industriais, seguindo-se da monitorização necessária para as empresas 

implementarem sistemas de gestão de energia certificados pela norma ISO 50001 e a otimização 

possível para os processos de injeção e criação de modelos de caracterização e previsão de consumos 

energéticos. 

3.1 Estado da Arte em Instalações Industriais  

Dependendo do sector industrial analisado, existem diferentes dependências energéticas do seu 

processo produtivo. A energia elétrica é comum à generalidade da indústria e essencial para o 

funcionamento dos seus equipamentos e sistemas de produção ar comprimido, bombagem, 

refrigeração e sistemas auxiliares. A indústria é ainda responsável pelo consumo direto de outras fontes 

de energia, desde o uso de biomassa até ao recurso de combustíveis fósseis tais como carvão e 

derivados do petróleo, com a finalidade de produzir energia térmica pode ser utilizada diretamente no 

processo industrial, bem como recuperada e convertida para utilização em aquecimento de espaços, 

aquecimento de água e em chillers de absorção para produção de frio. 
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De acordo com Sá (2010), as medidas de eficiência energética podem ser aplicadas a todos os 

sistemas existentes numa instalação industrial. Neste subcapítulo são abordadas algumas das 

melhorias mais eficazes em aplicações práticas de cada sistema, não sendo o objetivo deste 

subcapítulo descrever totalmente as instalações de cada sistema, mas sim evidenciar o que é possível 

melhorar. 

3.1.1 Energia térmica 

A indústria recorre a sistemas de produção de energia térmica com recurso à queima de 

combustíveis para o aquecimento de um meio transportador de energia. Existem três sistemas 

principais classificados pela ADENE: 

• Caldeiras de vapor e água quente 

• Fornos 

• Secadores 

Geradores de calor ou caldeiras, são utilizadas em todo o tipo de indústria, como é o caso da 

Plastimar. Trata-se de um equipamento em que os gases quentes provenientes da combustão 

fornecem calor a um fluido através de superfícies de permuta existentes no gerador. A dimensão e tipo 

de caldeira a utilizar depende do tipo de combustível a queimar, bem como dos requisitos das 

instalações e do processo produtivo. 

As caldeiras podem ser classificadas de vários modos, sendo os principais relativos à sua forma 

que pode ser, horizontal ou vertical, de tubos de fogo ou de água, com apenas um tubo ou multi-tubo 

de uma ou várias passagens, podem ser também classificadas como sendo caldeiras de baixa, media 

ou alta pressão, com aspiração natural ou forçada. Cada configuração existente é mais eficiente para 

uma dada área de aplicação. 

Existe ainda a opção de cogeração de energia, em que há produção simultânea de energia térmica 

e mecânica, normalmente convertia em energia elétrica, destinados a consumo próprio ou de terceiros. 

As aplicações de cogeração em meio industrial são de uma potência de média escala, para o sector 

têxtil, alimentar, da madeira e do papel, com potências instaladas entre os 5 e 10 MW. No caso do 

sector da celulose, da refinação e transformação química, a potência instalada pode atingir os 50 MW, 

pelo que são consideradas instalações de grande escala (Azevedo, 2001). A decisão da instalação de 

uma central de cogeração deve ser bem ponderada pelas empresas, porque embora seja possível 

atingir eficiências muito elevadas (superiores a 80%), o investimento apenas será viável se a empresa 

for capaz de consumir toda a energia disponível. É por isso comum que empresas vizinhas e polos 

industriais façam investimentos conjuntos e partilharem as vantagens da cogeração. 

Contudo, para as empresas obterem um máximo desempenho da energia térmica produzida, boas 

práticas devem ser aplicadas desde a central de produção, até aos equipamentos consumidores de 

energia térmica. No caso prático da Plastimar, sendo a energia térmica transportada sob a forma de 

vapor, alguns pontos de melhoria neste tipo de aplicações para além da requerida manutenção e 

controlo são apresentadas por Sá (2010), salientando as seguintes no âmbito de caldeiras de geração 

de vapor: 
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• Instalação de pré-aquecedores de ar e/ou da água de make up à saída da cadeira, permite 

controlar e recuperar calor dos gases de combustão se estes se encontrarem a cima de 200ºC, 

contribuindo para um aumento do rendimento da caldeira até 5%. 

• Instalação de variadores eletrónicos de velocidade (VEV) nos motores dos ventiladores e 

bombas de abastecimento; 

• O blowdown da caldeira deve ser controlado automaticamente e um sistema de recuperação 

de calor das purgas deve ser instalado, uma vez que por cada 10% de blowdown da caldeira é 

perdido cerca de 3% da sua eficiência. 

• Produção de vapor seco à saída da caldeira, permite maximizar o uso do calor latente, 

resultando numa menor necessidade de produção de vapor. 

 

É ainda referida a grande importância da eficiência da rede de distribuição, pois é aqui que o maior 

número de perdas se verifica. Como tal, são propostas algumas boas práticas para uma rede otimizada: 

• Aplicação de isolamento térmico em todas as superfícies expostas, desde a própria caldeira a 

toda a rede de distribuição, reduzindo as perdas de calor de tubagens, superfícies e válvulas; 

• Maximizar a taxa de recuperação de condensados, 25% do calor está contido no condensado; 

• Aproveitamento do vapor de reevaporação (flash), que representa a disponibilidade de vapor a 

baixa pressão e a custo zero, que pode ser usado para aquecimento, secadores, ou processos 

que não requeiram muita energia. 

3.1.2 Ar Comprimido 

Atualmente, o ar comprimido tem um papel muito importante no setor industrial. É uma tecnologia 

muito utilizada em diversos processos de fabrico modernos, como força de pressurização, força motora 

ou meio de controlo. O ar comprimido representa cerca de 10% do total da energia utilizada a nível 

mundial na indústria, sendo um requisito base para os processos de fabrico ou sistemas auxiliares (Sá, 

2010). 

Uma central de ar comprimido é composta pelos seguintes equipamentos principais: 

• Compressores; 

• Secadores; 

• Arrefecedores (após compressor); 

• Filtros; 

• Reservatórios de armazenamento de ar comprimido; 

• Recuperadores de calor; 

• Rede de distribuição; 

• Reguladores de pressão. 

O equipamento existente em cada central de ar comprimido apenas depende das necessidades do 

ar produzido, quer em quantidade como em qualidade. Se um determinado processo de fabrico não 

tem exigências quanto à temperatura e humidade do ar, poderá não ser necessário um secador ou 
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arrefecedor de ar comprimido. Do mesmo modo, dependendo do tipo de compressor utilizado, equipado 

com variador eletrónico de velocidade ou não, poderá não ser necessário um reservatório de 

armazenamento de ar comprimido. 

De acordo com Sá (2010), devido à grande abrangência do uso do ar comprimido, existem muitas 

oportunidades de melhoria da eficiência já identificadas pela indústria. As melhorias podem ser 

classificadas por área de aplicação, por exemplo na produção e tratamento do ar comprimido, na rede 

de distribuição, nos equipamentos de utilização final e no modo de operação e consumo do sistema. 

Algumas oportunidades de melhoria são listadas de seguida: 

• Instalação de um novo compressor, melhora em média 7% do consumo energético; 

• Instalação de um gestor de compressores automático, melhora em média 15% da eficiência 

da produção de ar comprimido, quando vários compressores estão ativos; 

• Instalação de variadores eletrónicos de velocidade nos compressores; 

• Recuperação de calor dos compressores; 

• Redução da temperatura de adição de ar nos compressores, em média por cada 10ºC é 

verificada uma diminuição de 3% da potência necessária; 

• Uso de reservatórios de ar comprimido com tamanho adequado e instalação de 

reservatórios tampão, se necessário ao logo da rede de distribuição; 

• Rede de distribuição em anel fechado; 

• Manutenção periódica aos equipamentos da central, rede de distribuição, válvulas, filtros, 

purgadores de condensado. 

• Identificação e reparação de fugas de ar comprimido; um sistema com um bom plano de 

ataque às fugas perde em média cerca de 5% do volume de ar comprimido produzido, por 

outro lado, um sistema sem acompanhamento e aplicação de medidas preventivas regista 

perdas até 25% do total de ar comprimido produzido; 

• Implementação de boas práticas, tais como: 

o Divisão da rede de distribuição em troços, que permita isolar ou fechar troços fora 

de serviço; 

o Não alimentar máquinas que estão desligadas; 

o Usar máquinas elétricas em vez de pneumáticas, tais como aparafusadoras e 

aspiradores; 

o Não utilizar ar comprimido para limpeza ou sopro. Caso seja necessário, devem ser 

utilizados bicos de sopro próprios para o efeito com válvulas redutoras de pressão. 

 

  



22 
 

3.1.3 Motores elétricos 

Os motores elétricos são amplamente utilizados em toda a indústria, combinando a vantagem de 

fácil transporte, simplicidade de acionamento e limpeza, bem como uma construção simples que lhe 

permite uma aplicação versátil e adaptável a diversas cargas e exigências. 

Dada a sua versatilidade, podem ser utilizados numa vasta gama de aplicações, tais como o 

acionamento de ventiladores, bombas, compressores, elevadores ou qualquer outro sistema que 

necessite de força motriz.  

Os motores elétricos são máquinas que transformam energia elétrica em energia mecânica, podem 

ser alimentados com corrente contínua (DC) ou alternada (AC). Estes últimos podem ainda ser divididos 

em motores síncronos e assíncronos (indução). Os motores de corrente alternada são os mais 

utilizados devido à distribuição da energia elétrica na rede ser feita através de corrente AC, enquanto 

que motores DC só se usam em casos especiais onde as exigências compensam o seu elevado custo 

e a necessidade de uma fonte de corrente contínua, ou de um dispositivo que converta a corrente da 

rede de distribuição em DC. 

Contudo, a máquina não é perfeita e existem perdas inerentes ao processo de transformação da 

energia elétrica em mecânica. Estas perdas são quantificadas através do rendimento do motor e podem 

ser classificadas em três tipos: perdas mecânicas, perdas nos enrolamentos por efeito de Joule e 

perdas magnéticas no ferro. 

Atualmente, o mercado oferece uma vasta gama de motores com diferentes rendimentos e 

potências disponíveis. De modo a classificar os motores por nível de eficiência, a International 

Electrotechnical Commission (IEC) criou a norma internacional IEC 60034-30. De acordo com Almeida 

et al. (2009), nesta norma são propostas as seguintes quatro classes de eficiência: 

• IE1 - Standard Efficiency 

• IE2 - High-Efficiency 

• IE3 - Premium Efficiency 

• IE4 - Super-Premium Efficiency 

 

Figura 3.1 - Classes de eficiência IEC para motores elétricos (fonte: Siemens, 2018) 
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As classes IE1, IE2 e IE3 são normativas, enquanto que a IE4 é meramente informativa, uma vez 

que ainda não existe mercado nem disponibilidade de informação relativa à tecnologia que permita um 

standard da classe IE4. 

Esta norma define que em 2011 os motores de indução trifásica comercializados na União Europeia 

teriam de ser todos de classe igual ou superior IE2, em 2015 os motores entre 7,5kW e 375kW teriam 

de ter uma classe igual ou superior IE3 e, por último, a partir de 2017 todos os motores comercializados 

deverão ser de classe igual ou superior a IE3 (Belo, 2015). Logicamente, parte da melhoria do consumo 

energético associado a motores elétricos, incide também no modo como estes são utilizados, e não 

apenas na sua eficiência individual. 

Algumas práticas de melhoria em instalações industriais são: 

• Implementação de sistemas de controlo de motores; 

o Utilizar arrancadores suaves, para evitar picos de corrente durante o arranque; 

o Utilizar variadores de velocidade; 

• Substituir motores avariados, velhos ou em fim de vida, por motores mais eficientes; 

• Elaborar planos de manutenção adequados a motores elétricos. 

 

3.1.4 Frio Industrial 

A designação de frio industrial é aplicada a sistemas de refrigeração, climatização. Maioritariamente, 

o frio industrial é produzido através de sistemas de refrigeração com compressão mecânica de vapor 

ou ainda por refrigeração por absorção. 

No caso da Plastimar, as exigências de refrigeração são reduzidas, uma vez que o processo de 

moldação por vapor não querer temperaturas abaixo da atmosférica, pelo que apenas é requerido um 

sistema de dissipação do calor remanescente do processo. Apenas é necessário manter a temperatura 

da água abaixo dos 50ºC para a refrigeração dos moldes, e abaixo dos 35ºC para um circuito 

secundário de condensação e refrigeração da central de vácuo, que é composta por bombas de vácuo 

de anel líquido. 

Deste modo, é utilizado um sistema de refrigeração com recurso a torres de refrigeração. A água 

quente proveniente do processo de moldação é reciclada pela torre de refrigeração e é devolvida ao 

processo. Uma torre de refrigeração é um tipo de permutador de calor que permite o contacto direto 

entre água quente e ar circulante, forçado por uma ventoinha no topo da torre, como mostra a Figura 

3.2. 
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De acordo com Belo (2015), é possível aumentar a eficiência energética de um sistema de 

refrigeração utilizando sistemas mais novos e eficientes, bem como com a implementação de 

estratégias de otimização, manutenção e controlo dos equipamentos já existentes, sendo possível 

aumentar a eficiência do sistema até 30%. Na prática, são aplicadas as seguintes melhorias: 

 

• Otimização do sistema – verificar as necessidades frigoríficas, produção de frio, e operação 

em situações de carga parcial; 

• Evitar refrigeração a temperaturas abaixo do necessário – Verificar que temperaturas são 

requeridas para o processo e manter a temperatura do fluido frigorigéneo tão elevada 

quanto for possível; 

• Instalação de sistema de produção mais eficiente 

• Sistema de gestão da central de produção de frio – Aplicável em instalações com vários 

chillers, ou torres de refrigeração, podendo alcançar economias energéticas até 20%; 

• Redução da distância de transporte de frio – Minimizar a distância entre os equipamentos 

frigoríficos e o utilizador final do frio, ou repartir o sistema em vários sistemas 

descentralizados. Reduzir a distância de transporte origina menores perdas de carga e 

entradas de calor. 

Ventoinha 

Sistema de 
Distribuição 

Spray de Água 

Estrutura da Torre 

Entrada 
Água Quente 

Entrada 
Ar Seco 

Saída 
Água Fria 

Entrada 
Ar Seco 

Saída de ar 
quente e húmido 

Figura 3.2 - Torre de Refrigeração (adaptado de coolingtowerproducts.com (2018)) 
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3.1.5 Iluminação 

De acordo com dados divulgados pela ADENE em Portugal, apenas cerca de 5% a 7% do consumo 

global de energia elétrica de uma instalação industrial é da responsabilidade de sistemas de iluminação. 

Embora apresentem um baixo relevo energético, em comparação com a energia consumida nos 

processos de manufatura, também esta é uma área onde a utilização de equipamentos mais eficientes 

trarão reduções significativas nos consumos de energia elétrica. 

A iluminação de espaços deve ser projetada de acordo com critérios de qualidade e quantidade de 

iluminação, onde parâmetros característicos das instalações tais como a iluminância, uniformidade, 

encadeamento e restituição de cor devem se considerados. As lâmpadas disponíveis no mercado 

apresentam diferentes rendimentos ou eficiências luminosas, o seu valor é expresso em [lm/W] e 

representa a relação entre a quantidade de luz emitida e a quantidade de energia elétrica consumida. 

Cada sistema de iluminação é composto por equipamentos com rendimentos muito diferentes. Os 

mais eficientes são aqueles que incluem não só lâmpadas de elevada eficiência energética, como 

também luminárias equipadas com refletores espelhados, que permitem aumentar o rendimento total 

do sistema (Belo, 2015). 

Contudo, ainda é possível ir mais longe e aumentar as poupanças na fatura energética, com a 

aplicação das seguintes melhorias: 

• Aproveitar ao máximo a iluminação natural, mantendo limpas as áreas de entrada de luz; 

• Dimensionar corretamente os níveis de iluminação necessários para os diferentes postos 

de trabalho, recorrendo aos valores recomendados pela norma EN 12464; 

• Utilizar sistemas de controlo e comando automático; 

• Utilizar equipamentos de rendimento elevado, tais como lâmpadas, luminárias e acessórios. 

Substituir na iluminação fluorescente, os tradicionais balastros e arrancadores por balastros 

eletrónicos, que têm menores perdas e não necessitam de arrancadores. 

 

3.2 Medição e Monitorização do Consumo de Energia 

Na indústria, em média, mais de 35% da energia fornecida ao processo produtivo é desperdiçada 

antes de chegar ao seu destino final. Reduzir a zero o número de perdas é na prática impossível, pois 

nenhum processo é capaz de ser 100% eficiente. No entanto, com a aplicação de políticas e técnicas 

adequadas, será possível reduzir significativamente este desperdício. Existem perdas de energia em 

vários pontos de uma instalação industrial e ocorrem também ao longo de todo o processo produtivo, 

pelo que o grande problema que muitas empresas enfrentam é a identificação do local onde ocorrem 

estas perdas e qual a sua relevância quantitativa (Serra, 2017). 

Devido aos vários equipamentos consumidores de energia numa fábrica, torna-se imperativo o 

conhecimento de toda a rede de sistemas auxiliares, para que sejam identificados os pontos onde o 

seu consumo pode ser reduzido. 
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Em contrapartida, na indústria transformadora como é o caso da Plastimar, é comum que a 

implementação de instrumentação ao logo das redes de distribuição seja negligenciada, dando 

prioridade à instrumentação na linha produtiva. Este fenómeno verifica-se porque antes da recente 

sensibilização europeia e mundial perante o consumo de energia, a indústria valorizava mais a 

eficiência do processo produtivo e a qualidade do produto final. O consumo de energia era de certa 

forma negligenciado sendo que a principal preocupação da gestão era a disponibilidade ou não das 

fontes de energia necessárias. Esta insuficiência de pontos de medição ao longo das redes de 

distribuição torna muito difícil a deteção de consumos imprevistos e desnecessários. 

Posto isto, para uma eficaz monitorização é imperativo a instalação de instrumentação necessária 

a abranger pelo menos os principais sectores de consumo energético. Sendo que a possibilidade de 

identificar melhorias de eficiência irá ser tanto maior quanto mais equipamentos forem monitorizados 

(May et al., 2013).  

É muito claro na literatura existente que a monitorização de todos os consumos energéticos tem um 

papel fulcral na gestão da energia e tomada de decisões relacionadas com a implementação de 

melhorias de eficiência energética, possibilitando ainda a criação de índices de desempenho em todas 

as áreas de interesse em tempo real (Vikhorev et al., 2012; May et al., 2013). 

A monitorização a longo prazo permitirá ainda um conhecimento aprofundado sobre o 

comportamento e saúde da fábrica, fazendo com que os gestores responsáveis aprendam a reconhecer 

certos padrões impregnados nos dados medidos, reconhecendo assim possíveis problemas antes 

destes acontecerem (Serra, 2017). Esta análise possibilita ainda a criação de sistemas e ferramentas 

de previsão de consumos energéticos, essencial para um agendamento de ações preventivas e de 

melhoria contínua, conduzindo as empresas para uma abordagem da metodologia PDCA (Plan-Do-

Check-Act), pela qual a norma de gestão energética ISO 50001 se baseia. 

 

3.3 Introdução à norma 50001:2011 

A International Organization for Standardization (ISO) criou esta norma com o objetivo de orientar 

qualquer organização que tenha o objetivo de seguir um caminho mais eficiente do ponto de vista 

energético. A norma fornece a base para as organizações demonstrarem que implementaram um 

sistema de gestão energético de um modo eficaz, não só para atingir melhorias no seu próprio 

desempenho energético, como também para comprar produtos e serviços energeticamente mais 

eficientes. É este o caminho a tomar em direção á excelência energética, tal como é defendido por 

Beretta et al. (2012). 

A preocupação mundial na disponibilidade de recursos energéticos aumentou na última década, 

sendo estes cada vez mais escassos ou impressíveis. Como consequência, os preços do petróleo 

atingem preços nunca antes vistos e preocupações quanto à energia nuclear começam a ser cada vez 

mais evidentes face aos incidentes e catástrofes naturais registadas nos últimos anos. 

Atualmente, a melhoria da eficiência energética ganhou destaque nas agendas políticas, 

reconhecendo assim a importância de sistemas de gestão energética para um melhor controlo de 
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recursos e na redução de emissões de gases com efeito de estufa. Este tema já foi abordado em 

diversas reuniões do “G8” e “G20”, sendo que em Portugal a norma ISO 50001 está a dar os seus 

primeiros passos, com a versão portuguesa da norma a ser emitida em 2012 pelo Instituto Português 

da Qualidade (ISO, 2012). 

Contudo, a norma é de aplicação voluntária e a sua certificação, quer por auditorias internas ou 

externas à organização apenas serve para garantir e demonstrar a terceiros a conformidade da sua 

política energética. 

Requisitos da ISO 50001 

Esta norma especifica os requisitos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar 

um sistema de gestão de energia (SGE). É da responsabilidade da organização criar uma política 

energética que vá ao encontro das suas necessidades e respeite os requisitos estipulados. 

Inicialmente, como requisito geral, é necessário que a organização defina e documente os objetivos 

e limites do seu SGE, de modo a atingir a melhoria contínua do seu desempenho energético. É da 

responsabilidade da gestão a definição da política energética, a nomeação de uma representante da 

gestão e a formação de uma equipa de gestão energética. 

Segundo esta norma, a metodologia a aplicar no SGE é conhecida por “Plan-Do-Check-Act” ou 

PDCA, que consiste num ciclo de quatro etapas essenciais que permitem estabelecer uma política de 

melhoria continua. O método exposto pode ser descrito graficamente pela Figura 3.3. 

Figura 3.3 - Etapas do sistema de gestão energético pela norma ISO 50001 (adaptado de ISO,2012) 
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Em suma, cada fase do método consiste em: 

Política energética: a política deve declarar o compromisso da organização para atingir a melhoria 

do desempenho energético, e inclui entre outros, a compra de produtos e serviços energeticamente 

eficientes e o desenvolvimento para a melhoria do desempenho energético. 

Planeamento: inclui requisitos para a revisão das atividades da organização que possam afetar o 

desempenho energético, desde uma análise de requisitos legais, revisão dos aspetos energéticos, 

estabelecimento de uma “base energética” fundamentada no passado energético da organização, 

desenvolvimento de indicadores de desempenho, objetivos e metas de desempenho energético, bem 

como a criação de planos de ação para o cumprimento dos mesmos. 

Implementação e Operação: para uma correta execução é necessário pessoal competente, em 

termos de habilitação, formação ou experiência adequada. É requerida documentação, incluindo 

controlo documental, comunicação interna e externa, desenvolvimento de processos, sistemas, 

equipamentos e/ou infraestruturas novas, modificados ou renovados. É ainda requerida uma procura 

de serviços de energia, produtos, equipamentos. 

Verificação: nesta fase é necessário que a organização defina as monitorizações, medições e 

análises necessárias para assegurar a implementação efetiva do seu SGE. Deve ser feita uma 

avaliação periódica ao nível de conformidade legal, bem como conduzir auditorias internas, identificar 

não conformidades e implementar as ações corretivas e preventivas necessárias. 

Revisão pela gestão: à semelhança de outros sistemas de gestão, esta fase requer que a 

organização reveja periodicamente o desempenho do seu SGE, tendo em conta critérios de entrada 

claramente definidos, e de modo a estabelecer e implementar ações que possam ser necessárias para 

assegurar a sua eficácia contínua. 

Para um maior detalhe e compreensão dos requisitos desta norma, deve ser consultado o 

documento original da ISO 50001:2011, (ISO, 2012). 

3.4 Métodos de Caracterização e Previsão de Consumos 

O pleno conhecimento dos processos de manufatura e do consumo energético inerentes a uma 

produção em série industrial é a base para o desenvolvimento de uma produção sustentável. Num 

esforço de tomar decisões sustentáveis, a indústria recorre a métodos de avaliação e comparação de 

opções de manufatura, com base na caracterização energética dos seus processos e peças 

produzidas. Na indústria da injeção de plásticos, este tipo de caracterização considera diferentes 

fatores de elevada importância para os processos de fabrico, como por exemplo os parâmetros de 

processo ou as condições de moldação, a geometria das peças, propriedades da matéria prima e 

equipamentos utilizados. 

Neste subcapítulo, serão abordados os métodos utilizados atualmente para esta caracterização 

energética, a vários níveis de interesse e a partir de diferentes abordagens e requisitos. São também 

introduzidos métodos mais avançados, que possibilitam uma análise conjunta de diversas variáveis dos 

processos de manufatura mais complexos. 
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3.4.1 Diretrizes Gerais propostas na Literatura 

No trabalho apresentado por Madan et al. (2015) sobre a avaliação e melhoria do desempenho 

energético nos processos de manufatura unitários, são apresentadas diretrizes para a aplicação destes 

conceitos na indústria. De acordo com a investigação existente e revista no referido trabalho, a 

avaliação de desempenho e as melhorias no consumo de energia em processos de manufatura podem 

ser divididas por áreas de interesse, sendo identificadas quatro categorias, das quais a indústria, a 

fábrica, a máquina e o processo. 

Estas quatro categorias funcionam por níveis de detalhe, que devem ser discutidos individualmente 

para que se compreenda a importância do desempenho energético ao nível do processo. 

 

Indústria: Os estudos existentes a nível industrial foram realizados com o objetivo de determinar a 

energia total consumida e a energia média consumida por unidade de produção (throughput), para um 

dado sector industrial numa região geográfica específica. Neste tipo de abordagem, são quantificados 

os requisitos totais de energia, as fontes de origem, emissões poluentes para o ambiente e desperdícios 

dos processos de fabrico. O âmbito desta abordagem é gerar um inventário de ciclo de vida para os 

produtos manufaturados em diferentes empresas a partir dos mesmos processos. 

 

Fábrica: A análise de desempenho energético ao nível de uma instalação fabril é geralmente realizada 

com o objetivo de melhorar a eficiência energética das instalações e equipamentos. Existem vários 

métodos para otimizar a energia consumida numa fábrica, desde a identificação de indicadores de 

desempenho e de impactos ambientais, ao desenvolvimento de abordagens que modelam os 

consumos de energia para uma tarefa especifica ou a quantidade de energia atribuída à manufatura de 

uma determinada peça. Este tipo de análise, permite desenvolver modelos de simulação de consumos 

de energia que têm em conta os desempenhos especificas de cada subsistema da fábrica e as suas 

variações dinâmicas, sendo ferramentas úteis para o planeamento de instalações e sistemas 

industriais. 

 

Máquina: Neste tipo de abordagem, são analisadas diferentes máquinas possíveis de utilizar nos 

mesmos processos de manufatura. Para o caso da injeção de plásticos, são analisadas máquinas de 

acionamento hidráulico ou completamente elétrico, são comparados aspetos como os consumos de 

energia, custos, capacidade de produção e a parametrização do processo que afeta o consumo de 

energia. É possível ainda desenvolver modelos empíricos para a previsão de consumos energéticos do 

processo, tendo em conta não só a máquina, mas também os sistemas auxiliares. Este tipo de 

abordagem e compreensão detalhada da máquina é comum em toda a indústria, desde a injeção de 

plásticos, a processos de maquinação, estampagem ou fundição. O conhecimento das máquinas 

possibilita otimizar parâmetros, fases críticas da manufatura, tempos de ciclo, e em última análise, a 

eficiência do processo. 
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Processo: O estudo da relação entre a energia dos processos e a energia requerida para a 

manufatura de um produto é um estudo contínuo para os investigadores, que utilizam variadas 

metodologias para caracterizar os processos de manufatura desde a aplicação de metodologias 

baseadas na avaliação de ciclo de vida, ou uma abordagem mais empírica que caracterize a relação 

entre o consumo de energia e as variáveis do processo de injeção de moldes. Na análise energética 

de processos, é possível ainda uma análise mais teórica, que permite a obtenção da parametrização 

em condições ideais para o processo estudado. 

Dois exemplos de investigação distintos relativos à energia dos processos, são as abordagens 

empíricas utilizadas por Qureshi et al., (2012) e por Weissman et al., (2010), em contraste com o modelo 

termodinâmico apresentado por Ribeiro et al., (2012). Os dois primeiros, apresentam modelos de 

caracterização energética do processo com base nas variáveis conhecidas do processo, sendo que em 

Weissman et al., (2010) é proposta uma metodologia de cálculo da energia consumida por cada peça 

moldada, com base numa análise LCA e com recurso a informações da peça. Com este trabalho, foi 

possível determinar o “shot size” e o tempo de ciclo, e a energia consumida é estimada com base na 

potência da máquina de injeção. Por outro lado, o modelo termodinâmico proposto por Ribeiro et al., 

(2012) estima a energia consumida por qualquer peça obtida por moldes de injeção, com base no 

material e geometria da peça, a energia consumida é estimada tendo em conta a eficiência da máquina 

de injeção. 

 

Processo e Fábrica: Alguns investigadores combinaram a energia requerida pelo processo e o nível 

de funcionamento da fábrica, com o objetivo de estimar a energia necessária para a manufatura de 

cada peça e não apenas a energia de processo. Desde modo, é possível ter em conta o impacto que 

a eficiência das instalações terá no consumo final do processo e obter assim um modelo mais realista 

e com maior utilidade prática. Rahimifard et al., (2010) apresenta uma abordagem que tem em conta 

as ineficiências ao logo de todo o sistema de manufatura. É dividida a energia total necessária para a 

manufatura ao nível da instalação fabril e ao nível do processo, e a energia de processo é ainda dividida 

em energia teórica e energia auxiliar. 

De acordo com Madan et al. (2015), a indústria transformadora procura informação acerca da 

energia dos processos e a sua relação com a energia consumida a níveis superiores, tais como a 

energia consumida pela máquina, fábrica e indústria. A informação existente ao nível da energia do 

processo tem potencial para ser usada não só para a avaliação do desempenho energético de 

equipamentos e dos produtos finais, com também para uma avaliação ao nível da instalação fabril e da 

empresa, permitindo uma comparação com o desempenho da concorrência. 

Contudo, existe um grande foco dos trabalhos de investigação em desenvolver modelos para a 

análise de energia e eficiência ao nível da indústria, fábrica e da máquina. Apenas uma pequena parte 

se dedica ao desenvolvimento da eficiência energética ao nível do processo.  

Na avaliação do processo de injeção de moldes, a caracterização e estimação de energia depende 

dos modelos matemáticos ou computacionais utilizados, bem como da base de dados utilizada para 

materiais, máquinas e os seus desempenhos. A metodologia utilizada para a estimação completa da 

energia é sintetizada na Figura 3.4.  
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No primeiro passo são determinados os parâmetros iniciais do processo de moldação, que são 

dependentes da geometria da peça e das características da matéria prima. Com base nos parâmetros 

iniciais e na geometria da peça, é estimada a energia requerida para a manufatura, sob condições 

ideais do processo e dos equipamentos utilizados. 

No passo seguinte, é considerado o número de cavidades existentes no molde. Em processos de 

injeção de moldes, é possível ter apenas uma cavidade ou múltiplas, permitindo obter maiores taxas 

de produção. O número de cavidades afeta vários parâmetros do processo, incluindo o volume injetado 

e a área projetada. 

Numa terceira fase, todos os requisitos essenciais ao processo de moldação são tidos em conta 

para determinar a energia teórica do processo. Tendo já anteriormente definido o volume de injeção e 

a área projetada, é possível determinar a quantidade de energia necessária considerando um 

desempenho ideal dos equipamentos utilizados durante a moldagem. 

No quarto passo, são especificadas pequenas variantes existentes entre cada máquina e ajustes de 

parâmetros para cada tipo de peça. No caso de moldação por vapor, existem máquinas de atuação 

hidráulica e elétrica de diferentes dimensões, e cada uma com o seu ajuste de parâmetros específico. 

•Selecionar parâmetros 
de processo inicial

1º Passo

•Determinar parâmetros 
da cavidade

2º Passo

•Determinar energia 
teórica do processo

3º Passo

•Selecionar máquina4º Passo

•Estimar energia5º Passo

Detalhes 

Peças 

Matéria Prima 

Máquinas de 
Moldação 

Performance dos 
equipamentos 
de manufatura 

Estimar 

Avaliar e Melhorar 

Figura 3.4 - Esquema de avaliação do processo de injeção de moldes, (adaptado de Madan et el. 2015) 
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Deste modo, é necessário estimar o consumo de energia tendo em conta a informação disponível para 

cada máquina e selecionar a mais apropriada a cada caso. 

Por último, são consideradas as relações entre a energia teórica para o processo e a eficiência dos 

equipamentos de manufatura envolvidos em todo o processo. O desempenho de toda a fábrica 

influencia de forma direta e indireta o real consumo energético de cada peça moldada. 

Alcançar este último passo, permite a um modelo de caracterização energética ter uma potencial 

aplicação num caso real, em ambiente de produção industrial, pois tem em conta as necessidades 

energéticas do processo de manufatura e a eficiência dos diferentes equipamentos e instalações 

industriais. 

 

3.4.2 Modelos de Caracterização 

Condições de moldação ou parâmetros de processo têm um papel importante em processos de 

moldação de plásticos e a qualidade das peças finais está dependente das condições sob a qual são 

produzidas. Os parâmetros de processo também afetam a produtividade, tempo de ciclo, e a energia 

consumida durante o processo de moldagem. E têm ainda uma ligação muito próxima com outros 

fatores tais como, a matéria prima moldada, a geometria da peça e o molde utilizado.  

Os parâmetros mais importantes do processo de moldação por vapor incluem a pressão do vapor, 

o tempo de vaporização, a temperatura do molde, o tempo de enchimento e o tempo de refrigeração e 

estabilização com vácuo. A qualidade da peça final depende não só das propriedades do material 

utilizado, mas também de todos estes parâmetros. Deste modo, o uso de parâmetros de processo 

ótimos irá reduzir o tempo de ciclo total e aumentar a qualidade do produto. 

Mas, na prática, a parametrização do processo é maioritariamente feita de modo manual, com base 

na experiência do engenheiro ou responsável da produção de moldados (Mok e Kwong, 2002; Dang, 

2014). 

Do mesmo modo, Mok e Kwong (2002) afirmam que a parametrização inicial do processo em moldes 

de injeção é uma tarefa bastante qualificada e baseada no “know-how” do operador e intuição adquirida 

ao longo de muitos anos de experiência, sendo postas de lado abordagens mais teóricas ou analíticas. 

E concluem ainda que a poupança passa pelo dinheiro e tempo despendido no setup inicial das 

máquinas de moldação. 

Embora existam publicações cientificas focadas na caracterização e otimização dos parâmetros do 

processo de moldação, alguns ainda são considerados muito académicos e com uma grande 

dificuldade para aplicação prática, tal como defendido por Dang (2014). 

 

A caracterização do consumo energético associado à produção de peças moldadas, pode ser 

abordada de diferentes formas, como apresentado em 3.5.1. Pode ser feita com base nos consumos 

dos equipamentos e desempenhos da instalação industrial, com base nos parâmetros de processo 

utilizados ou pelas características dos moldes, peças e materiais utilizados. Existe um grande número 
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de modelos desenvolvidos para estimar consumos em todos os sectores da indústria, sendo que os 

mais utilizados podem ser divididos nas seguintes três categorias: 

 

1. SEC – Modelo de energia especifica; este tipo de modelo é capaz de relacionar a energia 

consumida num determinado processo ou equipamento com uma das suas caraterísticas. 

2. PBM – Modelo baseado no processo; este tipo de modelo é capaz de estimar o consumo de 

energia a partir de uma caracterização das fase e parâmetros do processo a ser estudado. 

3. Modelo Empírico – como o próprio nome sugere, este modelo é desenvolvido com recurso a 

dados experimentais, e permite estimar a energia consumida a partir de uma formulação 

matemática baseada em propriedades físicas e químicas do processo. 

 

No trabalho desenvolvido por Spiering et al., (2015), foi verificado que as curvas obtidas na medição 

de energia refletem em 99% o real consumo energético de uma instalação industrial. Com base nestes 

valores para os consumos energéticos de setores como a iluminação, equipamentos de refrigeração, 

centrais de geração de utilidades e outros sistemas auxiliares, é possível encontrar relações com o 

processo de manufatura utilizado. A caracterização de peças produzidas é obtida a partir de uma 

estimação direta dos consumos de energia para um determinado nível de produção ou throughput. São 

aplicadas metodologias SEC através da monitorização dos consumos, sendo possível avaliar a 

evolução da eficiência energética e criar indicadores que permitem prever a evolução dos consumos 

de energia. 

O recurso a métodos estatísticos e modelos de regressões lineares simples ou múltiplas são 

também muito comuns em caracterizações de produção baseadas em consumos energéticos de 

instalações e equipamentos. Sendo possível correlacionar duas variáveis em problemas de reduzida 

complexidade, caso existam mais variáveis independentes, o modelo utilizado passa a ser de regressão 

múltipla, e é geralmente utilizado em situações em que uma reta ajustada não descreve corretamente 

o comportamento a estudar, pelo que se torna necessário adicionar mais variáveis independentes 

(Alves, 2016). 

A combinação de vários métodos de cálculo e previsão é uma prática comum, que possibilita 

encontrar a melhor solução para cada problema. O recurso a testes de correlação e análises de 

variância (ANOVA) para encontrar as variáveis que melhor descrevem um problema, são normalmente 

abordagens que permitem desenvolver modelos de previsão. Mas, dada a complexidade ou a não 

linearidade dos processos de moldação, são posteriormente aplicados métodos de cálculo mais 

potentes, tais como redes neuronais artificiais ou algoritmos genéticos que possibilitam ainda uma 

otimização da solução e parâmetros controlados, tal como se verifica no trabalho desenvolvido por 

Ozcelik e Erzurumlu (2006). 

De seguida são apresentados alguns dos métodos de cálculo estatísticos mais usados para previsão 

de consumos de energia associados a processos e equipamentos. 
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Modelos SEC e geração de KPI’s 

Modelos de SEC são muito utilizados para comparação de equipamentos ou parâmetros de 

processo com o consumo de energia associado a estes. 

Em geral, a energia útil consumida pelo processo de manufatura representa apenas uma fração do 

total de energia disponível e utilizada pelas máquinas. Uma parte significativa do consumo de energia 

associado ao processo deve-se ao arranque de máquinas e ao seu consumo, mesmo em estado de 

não produção. Por exemplo, em processos de moldação por vapor uma parte da energia disponível é 

dissipada ao longo da rede de distribuição de utilidades, outra parte é consumida pelo ralenti das 

máquinas, quando estas são hidráulicas, e ainda para aquecimento dos moldes quando a temperatura 

atinge valores abaixo do recomendado para o processo. 

De acordo com este modelo, a energia total consumida durante o processo pode ser calculada a 

partir de uma componente fixa em função das características do equipamento utilizado, e por uma 

componente variável em função dos parâmetros do processo, como sugere a equação 3.1. 

 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 = (𝐸𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 + 𝐸𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎) + 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 (3.1) 

Na eq. (3.1), 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎  e 𝐸𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 representam a componente fixa do consumo energético e 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 

a componente variável. 

Deste modo é possível classificar energeticamente cada cenário de produção, ao associar uma 

variável do processo de produção ao seu impacto no consumo de energia. Sendo gerados os índices 

de desempenho (KPI) mais vantajosos para cada caso, a partir do parâmetro variável escolhido, que 

pode ser deste o tempo de ciclo, número de peças produzidas, volume de material transformado por 

hora (throughput), ou quaisquer outros parâmetros que melhor definam o processo. 

 𝐾𝑃𝐼 =
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

�̇�
 (3.2) 

Na equação 3.2 é apresentado um exemplo de cálculo do índice de desempenho do processo, com 

base na relação entre a energia total consumida pelo processo (𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) e o seu throughput (�̇�). 

 

Modelos de Regressão Linear e Análise de Variância (ANOVA) 

A regressão linear tem como objetivo modelar uma resposta numérica variável a partir de uma ou 

mais variáveis independentes. Mas, uma dada resposta numérica pode depender de variáveis 

qualitativas, ou seja, de um ou mais fatores. A análise de variância é uma metodologia estatística 

desenvolvida para resolver este tipo de problemas, que tem como base o mesmo modelo linear utilizado 

pelas regressões lineares. 

Para uma maior compreensão à cerca de métodos de regressão linear em problemas estatísticos 

poderá ser consultado o livro de Springer (2010), ou qualquer outro manual científico disponível. Mas, 

essencialmente uma análise de variância verifica se os valores médios de duas ou mais variáveis são 
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significativamente diferentes entre si e verifica o impacto de um ou mais fatores comparando médias 

de diferentes amostras. Outro modo de comparação das variáveis é o t-test. Quando temos apenas 

duas variáveis, o t-test e a ANOVA obtêm os mesmos resultados. No entanto, a aplicação do t-test não 

é apropriada nos casos em que houver mais de duas variáveis independentes, porque ao efetuar vários 

t-test para comparar mais de dois grupos de variáveis, há um efeito acumulativo no erro dos resultados. 

Matematicamente, a análise de variância ANOVA pode ser escrita da seguinte forma, 

 𝑥𝑖𝑗 = µ𝑖 × 𝜀𝑖𝑗 (3.3) 

onde 𝑥 é um valor individual dos dados ( 𝑖 e 𝑗 identificam o grupo e o tipo de dado), ε é o parâmetro do 

modelo com uma variância a definir, µ é a média de cada grupo de dados. Logo, cada valor 𝑥𝑖𝑗 é um o 

valor do grupo mais o erro. 

No teste de hipóteses, tal como num teste estatístico comum, é calculado o chamado “F-ratio” com 

o qual é possível calcular a probabilidade (valor p) de obter os dados, assumindo a hipótese nula. A 

significância do valor p, normalmente menor que 0.05, sugere que pelo menos uma variável é 

significativamente diferente das outras. 

Hipótese H0 – todos os valores médios das variáveis são iguais; 

Hipótese H1 – pelo menos uma das médias das variáveis é diferente das restantes. 

 

3.4.3 Modelos de Otimização 

A seleção de um método de otimização depende principalmente da experiência   e escolha subjetiva 

de cada autor. Analisar as características e a área de aplicação dos métodos de otimização é uma 

tarefa significativa, sendo necessário encontrar estruturas apropriadas que facilitem a otimização dos 

parâmetros do processo de moldagem por vapor. 

De acordo com Dang (2014), as técnicas otimização numérica são baseadas de forma a melhorar 

o ponto de design após cada iteração e podem ser classificadas em três tipos: baseadas num gradiente, 

não baseadas num gradiente ou hibridas, aplicando técnicas de algoritmos genéticos (AG) e de 

gradientes. Uma descrição dos três tipos de otimização é apresentada no seu trabalho, bem como 

exemplos de aplicação e variantes de cada método. 

Para uma otimização baseada em simulação, os valores da função objetivo são desconhecidos até 

os resultados da simulação serem obtidos. Existem duas abordagens utilizadas para resolver 

problemas de otimização, o chamado método de otimização direta e o método de otimização com base 

em dados experimentais (metamodel-basel), como representado na Figura 3.5. 

Nos métodos de otimização numérica direta, não são requeridas funções objetivo explicitas que 

relacionem os inputs e os outputs. Deste modo, podem ser aplicadas as técnicas de otimização 

baseadas ou não em gradientes para a resolução do problema. 
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Por outro lado, nos métodos de otimização “metamodel-based”, as funções objetivo são 

frequentemente explícitas e aproximadas a polinómios de baixo grau, com uma precisão aceitável. Uma 

vez que o “metamodel” descreva o processo com um erro mínimo associado, o problema de otimização 

é simples de resolver aplicando as técnicas de otimização apropriadas. 

 

 

Os modelos de otimização “metamodel-based” mais comuns são a metodologia “response surface” 

(RSM), a função de base radial (RBF), o modelo de “Kriging” e as redes neuronais artificiais (ANN). A 

revisão de todos os modelos “metamodel-based” aqui enumerados para um design computacional de 

otimização, são referenciados no trabalho de Dang (2014). 

 

Revisão de Aplicações de Otimização de Parâmetros do Processo  

Os métodos de otimização direta não são os mais utilizados para modelar processos de injeção de 

moldes, visto que requer uma integração complexa entre a ferramenta de simulação e o código de 

otimização. Vários autores que usaram esta abordagem propõem a aplicação de um modelo híbrido, 

recorrendo a gradientes e a AG para a otimização dos parâmetros do processo de moldação. A 

aplicação de algoritmos genéticos requer um grande número de funções de avaliação ou um grande 

número de ciclos de simulação, resultando num grande tempo de cálculo. 

Métodos de otimização “metamodel-based”, por outro lado, são muito utilizados em problemas de 

moldes de injeção. É comum a aplicação de todas as técnicas referidas na Figura 3.5, no que respeita 

a abordagem “metamodel”.  A escolha do modelo e a sua implementação depende do caso de estudo 

a desenvolver, bem como da preferência do investigador. Várias aplicações para cada modelo são 

apresentadas no trabalho de Dang (2014), realçando a aplicação de modelos ANN na caracterização 

e otimização de processos de moldação de plásticos. 

As redes neuronais artificiais, reproduzem alguns dos aspetos básicos de funcionalidade do cérebro 

humano, e esta abordagem tornou-se recorrente devido à sua poderosa capacidade para prever 

respostas francamente não lineares, via aproximação de funções. Muitos autores que utilizaram ANN 

como modelo de previsão obtiveram relações entre parâmetros de processo e indicadores de 

qualidade. Deste modo, a otimização dos parâmetros do processo pode ser realizada com base nesta 

relação (Dang, 2014). 

Modelos de Otimização Baseados em Simulação

Otimização Direta

Técnicas 
"Gradient-

based"

Técnicas 
"Non-gradient-

based"

Técnicas 
Hibridas

Otimização "Metamodel-based"

Modelo 
RSM

Modelo 
RBF

Modelo 
Kriging

Modelo 
ANN

Resolvido por qualquer 
técnica de otimização

Figura 3.5 - Classificação de metodologias de otimização 
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Ozcelik e Erzurumlu (2006) compararam a otimização do empeno no processo de injeção de 

plásticos usando ANOVA, ANN e AG. No trabalho de Yin et al. (2011), foi também modelado o empeno 

de peças a partir de um modelo de previsão de backpropagation em ANN. Com recurso à toolbox de 

redes neuronais do Matlab, foi obtida uma redução de cerca de 33% no empeno da peça estudada e o 

modelo apresentou um erro de previsão de apenas 2%. Modelos de previsão ANN foram também 

usados para previsão de encolhimento de peças moldadas por Lotti et al., (2002), e é ainda sugerido 

pelos autores que redes ANN têm um melhor desempenho para previsão do encolhimento de peças, 

mesmo quando utilizado um pequeno conjunto de dados experimentais. 

 

Outros autores, enunciados por Dang (2014), também utilizaram ANN e AG para otimização de 

parâmetros de processo, com o objetivo de melhorar a qualidade da peça moldada. A maioria destes 

autores concluiu que uma estratégia híbrida com recurso a ANN e AG é uma abordagem robusta, 

embora a sua maioria não refira o modo de seleção do número experiências utilizadas para obtenção 

dos dados que irão treinar o modelo ANN. Contudo, o número de parâmetros de entrada varia entre 4 

e 6 na maioria dos estudos, enquanto que o número de experiências varia numa grande escala, entre 

27 e 252, sendo claro que se o número de experiências for muito elevado, a simulação ou a aquisição 

de dados experimentais terá um tempo associado muito elevado. 

Redes Neuronais Artificiais 

A utilização de sistemas de redes neuronais artificiais pela comunidade científica tornou-se muito 

conhecida devido à capacidade de modelar problemas complexos e não lineares existentes em 

diferentes indústrias e campos de aplicação. 

O funcionamento das ANN, como o próprio nome indica, é inspirado no modo de comunicação entre 

os neurónios do corpo humano e na evolução do nosso cérebro. Uma ANN é desenvolvida para resolver 

um determinado problema do mesmo modo que um humano o faria. Inicialmente tem lugar uma fase 

de aprendizagem chamada “fase de treino”; aqui a rede ANN aprende através de exemplos fornecidos 

por uma base de dados e começa a criar relações entre os objetos a modelar e as suas variáveis. Estas 

informações e relações identificadas serão guardadas em ligações entre neurónios, e é-lhes atribuído 

um peso específico que irá determinar a força de ligação interneuronal (Alves, 2016). 

Redes neuronais artificiais são particularmente úteis para modelar sistemas complexos, uma vez 

que são capazes de lidar com problemas fortemente não lineares, a partir da imposição de dados que 

são estudados pela rede. Esta rede é livre para selecionar ou rejeitar valores conforme pretender, de 

modo a criar as ligações interneuronais o mais forte possíveis e assim alcançar o objetivo pretendido 

(Cardeal, 2016). 

A rede é composta por três principais grupos de camadas de neurónios, representados na Figura 

3.6. A primeira (camada de entrada) é composta pelos inputs conhecidos, seguida das camadas ocultas 

por onde passa toda a informação e onde são criadas as ligações interneuronais. Por último, temos a 

camada de saída onde são apresentados os resultados da rede, com um erro relativo ao valor 

expectável conhecido. Para que o modelo ANN alcance o objetivo pretendido, a rede é desenvolvida 

em três etapas, a primeira é a aprendizagem, seguindo-se a validação e o teste da rede. 
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Numa fase de aprendizagem supervisionada, a rede ANN é treinada a partir dos sinais de entrada 

e do erro obtido na camada de saída. O treino estará completo quando a rede alcançar uma 

determinada precisão na estimação das saídas (outputs), para uma dada sequência de entradas 

(inputs). Se for identificado um erro à saída, a rede irá tentar corrigi-lo, ou pelo menos reduzi-lo o melhor 

possível. Deste modo, existe um fluxo de erros que estão constantemente a ser calculados e corrigidos 

a partir de alterações contínuas dos pesos atribuídos às ligações interneuronais, até que se atinja uma 

estabilização do erro. Isto só é possível devido ao algoritmo de retro propagação (backpropagation), 

que calcula o erro entre o resultado da rede e os dados experimentais (Haykin, 2005). 

 

A possibilidade de aplicação de redes neuronais artificiais é muito extensa uma vez que, por mais 

complexo que um problema não linear possa ser, é possível identificar uma solução desde que existam 

dados experimentais suficientes. Deste modo, as redes ANN são uma ferramenta ideal para a 

caracterização de processos de manufatura e também muito utilizado em áreas diversas como de 

vendas e previsão meteorológica, sendo especialmente úteis uma vez que não é necessário 

desenvolver um algoritmo específico para cada problema. De referir ainda que não é necessário 

compreender o processo computacional para que este possa ser aplicado corretamente (Cardeal, 

2016). 

Figura 3.6 - Rede neuronal artificial feedforward de camada simples, com backpropagation 
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Capítulo 4 

4 Metodologia Aplicada 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi relevante a metodologia aplicada por Vikhorev et al., 

(2012), na abordagem a métodos avançados de gestão da energia. O caso de estudo da Plastimar S.A. 

foi aplicado com base num histórico de dados da empresa, bem como a aplicação de testes e avaliação 

de hipóteses dentro de um contexto real da indústria. 

Com o objetivo principal de analisar a situação energética da Plastimar e otimizar o ciclo de 

moldagem por vapor utilizado, os quatro passos seguintes foram adotados: 

 

1. Análise do estado da arte – Foi revista a literatura existente sobre sistemas de gestão 

da energia, sobre padrões energéticos e boas práticas na indústria transformadora, bem como 

medidas de desempenho e avaliação visual de equipamentos, rede de distribuição e sistemas 

auxiliares existentes na Plastimar. 

Uma compreensão geral das centrais de geração de energia existentes nas instalações foi 

necessária, bem como de todo o processo de moldação por vapor e os consumos energéticos 

associados. Surgiu ainda a oportunidade de um curso de formação em sistemas de vapor e 

condensado, que foi ministrado pela Spirax Sarco e teve um papel importante no conhecimento 

de equipamentos e técnicas mais eficazes e inovadoras para uma produção e uso de vapor. 

 

2. Análise energética – Foi realizada uma avaliação energética preliminar às instalações da 

Plastimar em Peniche, de modo a identificar as proporções relativas de perdas energéticas e 

potenciais poupanças. 

Nesta fase, tiveram lugar entrevistas com gestores de produção e operadores de máquinas, 

envolveu também uma revisão das faturas energéticas das instalações e da monitorização 

existente. Realizaram-se ainda de medições e testes em sectores onde a informação era 

escassa, sem qualquer tipo de monitorização, ou com problemas de funcionamento. 

Foi necessária uma proximidade à linha de produção das peças em EPP para que o processo 

de moldação por vapor se tornasse familiar, bem como os equipamentos e rede de distribuição 

dos sistemas auxiliares. Deste modo, foi possível compreender a real necessidade energética 

da Plastimar e as especificidades do processo de moldação por vapor. 
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3. Quantificação de performances – Com base nos resultados da análise energética e 

do estado da arte na indústria, foi possível determinar as fontes de maior consumo de energia 

nas instalações da Plastimar. Foram determinados os índices de desempenho da rede de 

utilidades, identificados os padrões de consumo de energia do processo e problemas que 

conduzem a uma redução da sua eficiência. 

Uma vez identificadas as áreas de interesse com maior impacto na fatura energética, foram 

identificadas possíveis melhorias para cada caso. Não são apresentadas nesta dissertação  as 

melhorias encontradas e aplicadas às instalações da Plastimar, estas são comtempladas no 

trabalho desenvolvido durante o estágio de 6 meses e são descritas no relatório final de estágio 

para o Programa GALP 21 (Carvalho, 2017), autor desta dissertação. 

 

4. Caracterização energética de peças em EPP – Após análise e compreensão de 

todo o processo de moldação por vapor, bem como da rede de distribuição de utilidades 

existente na empresa objeto de estudo, torna-se possível uma caracterização energética da 

produção de peças em EPP. De acordo com as diretrizes apresentadas por Madan et al. (2015), 

a caracterização incidiu ao nível do “processo” e da “fábrica”, sendo considerada a influência 

do desempenho dos sistemas auxiliares no consumo energético do processo de moldação. 

Duas abordagens de caracterização foram aplicadas; numa primeira fase foi aplicado um 

modelo SEC a partir de uma análise de variância entre os consumos totais das instalações e 

os dados de produção de peças monitorizadas pela empresa. Na segunda abordagem foi 

aplicado um modelo empírico híbrido, com a aplicação de redes ANN e KPI´s das instalações.  

 

A aplicação destes 4 passos, corresponde também à aplicação dos requisitos da fase de 

planeamento energético exigidos pela norma ISO 50001, representados em síntese na Figura 4.1. A 

realidade da Plastimar está um pouco distante das exigências desta norma, devido à falta de 

monitorização exaustiva dos consumos energéticos na fábrica, mas o objetivo desta dissertação não 

será corresponder à norma ISO 50001, mas sim utilizar a sua metodologia para assistir a Plastimar na 

criação de um sistema de gestão energética.  
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Figura 4.1 - Descrição da Etapa “Planeamento”, segundo a norma ISO 50001 
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De seguida serão descritos os métodos utilizados na avaliação dos sistemas auxiliares e 

desempenho energético da instalação industrial da Plastimar em Peniche, que foram obtidos a partir 

do histórico de monitorização existente, testes experimentais e medições que foram realizados às 

instalações. É apresentado também o método utilizado nas abordagens tomadas para o modelo de 

caracterização energética das peças em EPP. 

4.1 Avaliação da Rede de Sistemas Auxiliares 

Na Plastimar existe uma rede de vapor centralizado que alimenta todas as máquinas de moldação 

instaladas. Existem também redes de distribuição centralizada para o ar comprimido, água de 

refrigeração, água de condensação e vácuo que, à exceção desta última, são distribuídas em tubagens 

aéreas por cima da linha de produção de peças. 

As redes de distribuição da Plastimar alimentam as três linhas de produção existentes em Peniche, 

a linha de produção de peças moldadas em EPS, a linha de blocos e placas em EPS e a linha de peças 

moldadas em EPP. Embora cada linha de produção tenha o seu desempenho energético específico, 

todas elas dependem do desempenho da central de geração de vapor, ar comprimido ou bombagem 

de água. Dito isto, é essencial otimizar os consumos de energia desde a sua origem. 

De seguida, é apresentado o nível de monitorização existente na Plastimar e o método utilizado 

para definir os KPI’s da centrais referidas. 

4.1.1 Monitorização e Análise do Histórico de dados Existente 

A recolha de dados, informações, relatórios de produção e consumo de energia ou qualquer tipo de 

monitorização energética na Plastimar, é realizada manualmente numa rotina diária e apenas incide 

sobre os sectores principais, tais como, consumos de energia nas centrais de produção de vapor, ar 

comprimido, bombagem de água e consumos da energia final nos sectores que possuem equipamentos 

de medição. Não existe qualquer monitorização do consumo de energia em cada máquina de moldação 

como pode ser analisado na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Alcance da monitorização de consumos de energia nas instalações da Plastimar 

Energia Final Energia Total 
Linhas de 
Produção 

Máquina de 
Moldação 

Peça 
Produzida 

Vapor 
Gás Natural 

Fuel     

Ar Comprimido Eletricidade     

Refrigeração 

Bombagem de Água 
Eletricidade     

Força Eletromotriz 

Vácuo e Iluminação 
Eletricidade     
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Apenas é conhecido o consumo total de vapor e a parte referente a cada uma das três linhas de 

produção (Blocos, EPS e EPP), não sendo conhecido o real consumo energético de cada máquina 

durante o ciclo de produção de uma peça. Contudo, estes valores não são fiáveis, devido a um erro 

associado aos caudalímetros instalados na rede de distribuição de vapor. Para confirmar e determinar 

a grandeza deste erro de medição, foram realizados testes e medições às caldeiras e respetiva rede 

de distribuição. 

No caso da monitorização do consumo de energia elétrica, esta é também condicionada pelo 

número de contadores e quadros elétricos existentes. Todos os compressores têm um contador 

individual, o que facilita o cálculo do seu desempenho energético, mas os restantes contadores de 

energia elétrica existentes, englobam vários subsistemas da rede de distribuição. Tal como, um 

contador para toda a linha de produção de blocos e placas em EPS, outro contador para toda a linha 

de produção de moldados em EPP e EPS, que engloba todas as máquinas de moldação, equipamentos 

auxiliares, central de vácuo e ainda a iluminação do edifício. Existe ainda outro contador para a central 

de refrigeração e bombagem de água que engloba um total de 13 equipamentos consumidores de 

energia elétrica (ver Tabela 4.2). 

Em síntese, existe um contador geral após os transformadores de alta tensão que alimentam o 

edifício da Plastimar, e distribuídos pelas instalações estão mais 6 quadros elétricos de baixa tensão, 

equipados com um total de 8 contadores de energia elétrica consumida. Estes 8 contadores, são os 

únicos pontos de medição existentes para monitorização do consumo de energia elétrica, pelo que são 

claramente insuficientes para um acompanhamento detalhado dos 142 equipamentos consumidores 

de energia elétrica existentes e apresentados na Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2 - Síntese dos equipamentos consumidores de Energia Elétrica, na Plastimar 

Sistema Equipamentos Quantidade 
Potência 

Instalada Total 

Linha de Produção 

Máquinas EPS 15 125 kW 

Máquinas EPP 6 50 kW 

Bloqueiras 1 55 kW 

Central de Vapor 

Bombas 15 66.15 kW 

Queimadores 2 23.5 kW 

Aquecimento Fuel 2 27 kW 

Central de Ar 
Comprimido 

Compressores 3 255.5 kW 

Ventiladores 3 8.2 kW 

Central de Vácuo Bombas 13 68.55 kW 

Central de Refrigeração 
e Bombagem 

Bombas 10 90.9 kW 

Torres de Refrigeração 3 11.2 kW 

Sistemas Auxiliares 

Ventiladores 4 19.41 kW 

Estufas 3 13.4 kW 

Moinho Reciclagem 4 123.84 kW 

Iluminação 80 34 kW 

TOTAL  142 741.65 kW 
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Por outro lado, o controlo da produção de peças moldadas é mais exigente. É monitorizado ao 

detalhe a produção de cada máquina em cada um dos três turnos existentes diariamente. Esta recolha 

de dados e monitorização de toda a produção de peças é obrigatória para a certificação de controlo de 

qualidade segundo a norma NP EN ISO 9002, exigida pela indústria automóvel. Na Tabela 4.3, é 

possível observar em detalhe que a monitorização da produção vai até à peça especifica que está a 

ser moldada numa determinada máquina. 

 

Tabela 4.3 - Alcance da monitorização de peças produzidas nas instalações da Plastimar 

Parâmetro medido Total 
Linhas de 
Produção 

Máquina de 
Moldação 

Peça 
Produzida 

Tempo de Ciclo     

Peças Produzidas     

Peças Rejeitadas     

Tempo de Paragem     

 

É notória a importância dada ao controlo das peças produzidas, que contrasta muito com o controlo 

dos consumos de energia. Esta falta de monitorização deve-se à falta de equipamentos de medição ao 

longo da rede de utilidades da Plastimar e à inexistência de instrumentação nas máquinas de moldação 

de EPP e EPS que possibilitem a aquisição de dados de forma automática.  

A inexistência de um sistema centralizado de gestão ou supervisão de todas as máquinas de 

moldação e equipamentos consumidores de energia é também um grande entrave à evolução da 

monitorização na Plastimar, que como referido anteriormente é feita de modo manual em papel e 

inserido posteriormente numa base de dados. 

Tratamento de Dados 

A partir da monitorização existente é possível quantificar o total de energia consumido, quer seja 

gás natural, fuel ou eletricidade. É possível ainda identificar as zonas de maior impacto na fatura 

energética da Plastimar, com base na monitorização existente, carga de trabalho e potência instalada 

dos equipamentos. Para tal, apenas é necessário coletar toda a informação disponível e gerar gráficos 

percentuais circulares, ou outras ferramentas que permitam uma melhor síntese da informação. 

Para uma análise mais detalhada e especifica em equipamentos com maior impacto de consumo 

energético, é necessária a aquisição de dados relativos a estes. No caso de não existir monitorização 

disponível, devem ser efetuados testes de desempenho e medições de consumo de energia. 

4.1.2 Testes e Medições 

Devido à falta de informação sobre os principais consumidores de energia identificados, foi 

necessário efetuar medições na central de vapor e de ar comprimido. Desta forma, foi possível 

determinar a eficiência real das caldeiras e compressores, bem como a sua carga de utilização e 

determinar a margem existente para melhoria. 
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4.1.2.1   Teste á Central de produção de Vapor 

Objetivos: Quantificar as variáveis de entrada e saída nas caldeiras e respetivo reservatório de 

abastecimento, a fim de estimar o erro associado aos contadores de vapor e rendimento das caldeiras. 

 

O erro associado aos contadores de vapor existentes na rede de distribuição, foram calculados a 

partir de um balanço de massa ao consumo de água e respetiva produção de vapor, eq.(4.1). Visto que 

não foram detetadas quaisquer fugas de água ou vapor durante as medições realizadas, é possível 

concluir que não existem perdas no sistema, mas sim um erro de medição nos contadores de vapor. 

Deste modo, é assumido pela equação 4.2, que o vapor total efetivamente produzido pelos geradores 

de vapor será a soma dos valores medidos e do erro não medido pelos contadores da rede de 

distribuição, de maneira que não se verifique perdas no balanço de massa. 

 Á𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑘𝑒 𝑈𝑝 + 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 + 𝑃𝑢𝑟𝑔𝑎 (4.1) 

 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 = 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (4.2) 

Para o cálculo do rendimento térmico da caldeira é utilizada a equação 4.4, que consiste na fração 

de calor libertado pela combustão e que é absorvido pela água. Esta fração entre o calor útil e o calor 

total disponível é calculada pela diferença entre a entalpia da água (ℎá𝑔𝑢𝑎) e do vapor produzido 

(ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟), multiplicado pelo caudal de vapor produzido na caldeira (�̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟), enquanto que o calor 

disponível é obtido com multiplicação do caudal de combustível queimado (�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙) e do seu poder 

calorífico inferior (PCI). 

 𝜂𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (4.3) 

 𝜂𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 =
�̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 × (ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 − ℎá𝑔𝑢𝑎)

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙 × 𝑃𝐶𝐼
 (4.4) 

As medições foram realizadas ao longo de um dia de trabalho normal, com três turnos. As medições 

dos caudais apresentados na Tabela 4.4 foram adquiridos com base na monitorização existente e em 

pontos de medição instalados para efeito experimental. Foi assumido que a temperatura e a pressão 

eram constantes para a produção da caldeira e água de abastecimento à caldeira, com a sua 

configuração representada pela Figura 4.2. 

 

Tabela 4.4 - Caudais medidos na central de produção de vapor 

Monitorização Existente Medições Extra 

Vapor Produzido Condensado Recuperado 

Gás Natural ou Fuel consumido Purgas da Caldeira 

Abastecimento de Água à Caldeira  
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Para um total controlo das variáveis existentes foi necessário medir adicionalmente a quantidade de 

condensado recuperado para a caldeira e a descarga de purgas da caldeira. Estas variáveis não são 

monitorizadas pela Plastimar, pelo que foi aplicado o método de medição de seguida apresentado. 

 

Medição do Condensado Recuperado 

A recuperação de condensado no processo de moldação de espumas por vapor é uma prática pouco 

comum, uma vez que o vapor entra em contacto direto com as esferas de EPP ou EPS, resultando num 

condensado contaminado que não pode ser encaminhado para a caldeira sem um prévio tratamento. 

Este tratamento envolve vários ciclos de filtragem especiais como o recurso à osmose inversa e outras 

técnicas mais dispendiosas. 

Deste modo, nenhum condensado resultante do processo é recuperado; apenas o condensado 

coletado pelos purgadores ao longo da rede de distribuição é enviado de volta para a caldeira. Esta 

quantidade de condensado recuperado é por norma desprezado pelo grupo de gestão da Plastimar, 

mas como é pretendido determinar o erro dos caudalímetros de vapor, é necessário quantificar todas 

as variáveis. 

Para a medição total dos condensados recuperados foi adaptada a tubagem entre o coletor de 

condensados e o reservatório de make up, como mostra a Figura 4.3. As medições foram realizadas 

com recurso a um conjunto de válvulas de bypass que interrompem a alimentação do reservatório de 

make up, enchendo um barril de 160 litros com escala graduada para a medição de condenados. Foram 

realizadas medições de 3 em 3 horas, durante um dia normal de trabalho com três turnos. 

 

Reservatório  

Make Up (62oC) 

Condensado (100oC) 

Vapor Aquecimento 

(injeção direta) 

Abastecimento 
Água 

 

(98oC) 

Caldeira 

Vapor Aquecimento 

Vapor (9 Bar) 

�̇�𝑖𝑛 

Purga 

Figura 4.2 - Circuito de Produção de Vapor na Plastimar em Peniche 

Condensado

s 

Reservatório 

Make Up 

C

Figura 4.3 - Seccionamento da tubagem para medição do total de condensados recuperado 



46 
 

Medição das Purgas da Caldeira 

Atualmente, as caldeiras de vapor têm sistemas automáticos de purga de superfície e de fundo, 

controlando assim a quantidade de lamas depositadas no fundo da caldeira e mantendo a 

condutividade da água dentro dos parâmetros desejados para uma produção de vapor de qualidade. 

Contudo, o caudal da descarga das purgas não é medido. É por isso necessário, realizar medições 

ao reservatório de recolha das purgas, representado na Figura 4.4. Este reservatório é equipado com 

uma escala e tubo para inspeção visual do nível de enchimento no seu interior. Desta forma, foram 

contabilizadas as purgas da caldeira ao longo de um dia de produção normal. 

 

 

4.1.2.2   Teste á Central de Produção de Ar Comprimido 

Objetivos: Verificar o regime de carga da central e qual o nível de dependência no ar comprimido do 

processo de moldação. Determinar a eficiência dos compressores e da rede de distribuição, a fim de 

estimar indicadores de desempenho na produção de ar comprimido. 

 

Na abordagem a esta tarefa, foi utilizado um método semelhante aos requisitos de uma auditoria 

energética a uma central de ar comprimido. Resumidamente, segundo (SGCIE, 2018) este tipo de 

auditoria tem por objetivos (Belo, 2015): 

• Quantificar os consumos e custos por forma de energia; 

• Relacionar o consumo de energia com a produção, e determinar indicadores energéticos (SEC) 

de grande relevância; 

• Determinar os consumos de energia por sector, processo ou equipamento; 

• Examinar detalhadamente o modo como a energia é utilizada; 

• Identificar situações de desperdício de energia; 

• Identificar medidas de URE e analisar técnica e economicamente as soluções encontradas. 

 

Deste modo, foi monitorizada toda a produção de ar comprimido em tempo real ao longo de uma 

semana, sem interrupções, para uma avaliação da central e identificação de possíveis melhorias. Foi 

ainda realizado um teste às fugas de toda a rede de distribuição, de modo a contabilizar as perdas 

energéticas associadas apenas a fugas. 

Nível Superior 

Nível Inferior 

Vapor 
Recuperado Caldeira 

Purga 

Descarga 

Figura 4.4 - Configuração de reservatório de purgas das caldeiras 
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Esta monitorização, requereu a instalação de equipamentos próprios, uma vez que apenas o 

consumo de energia elétrica diária é monitorizado pela Plastimar. Foram instalados os seguintes 

equipamentos: 

• Data logger de energia instalado em todos os compressores em funcionamento; 

• Data logger de pressão instalado à entrada do reservatório da sala dos compressores. 

 

Os data loggers de energia foram instalados diretamente no quadro elétrico que alimenta os 

compressores, enquanto que o logger de pressão foi instalado diretamente na linha de distribuição, de 

modo a registar a variação de pressão do ar após os compressores, tal como pode ser visto na Figura 

4.5. Desta forma, é garantido um registo do consumo de energia e respetivo regime de produção dos 

compressores. 

 

 

Após a aquisição de dados relativos a uma semana de produção, foi necessária uma análise do 

perfil de consumo de todos os turnos de laboração. Foi avaliado o funcionamento de cada compressor, 

individualmente, e em funcionamento conjunto, de modo a identificar padrões de funcionamento e 

relações entre os dados de consumo de energia e a variação de pressão imposta na rede, como 

sumariamente ilustrado na Figura 4.6. 

 

Figura 4.5 - Data loggers de energia (esquerda), data logger de pressão (direita) 

Figura 4.6 - Recolha e tratamento de dados 
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Teste às Fugas de Ar Comprimido 

A rede de distribuição de ar comprimido tem como função o transporte do ar comprimido desde a 

central até aos diversos utilizadores, com a mínima introdução possível de perdas de carga e de fugas. 

O objetivo principal deste teste, é quantificar as perdas totais da produção de ar comprimido ao logo da 

rede de distribuição e quais as zonas críticas. Identificar potenciais melhorias e se necessário elaborar 

um plano de ação. 

 

De acordo com Marshall et al., (1998), o método mais prático para estimar as fugas de uma rede de 

ar comprimido de forma prática e precisa, envolve o acionamento de um compressor carga/vazio 

quando não existe consumo de ar comprimido no sistema.  

Em suma, é necessário garantir que todos os equipamentos consumidores de ar estão desligados 

e não há consumo de ar comprimido na rede. Deve ser ligado um compressor do tipo carga/vazio e 

registar os tempos de cada ciclo de funcionamento deste compressor. Várias medições devem ser 

realizadas para determinar o tempo médio em carga e em vazio. Deste modo, a percentagem total de 

fugas pode ser calculada utilizando a seguinte equação: 

 𝐹𝑢𝑔𝑎𝑠 (%) =
𝑇 × 100

𝑇 + 𝑡
 (4.5) 

onde: T = tempo em carga 

 t = tempo em vazio 

Num sistema ideal, uma vez que não existem consumidores na rede, o compressor apenas devia 

fazer um ciclo de carga e permanecer em vazio se não existissem quaisquer fugas na rede. Visto que 

existem fugas, a pressão na rede está sempre a descer e o compressor está constantemente a entrar 

em carga apenas para alimentar as fugas. 

Estes valores são válidos para um dia de produção normal, visto que as fugas estão sempre 

presentes, independentemente de estarem mais ou menos máquinas em funcionamento. 

 

4.1.3 Aproximações e Simplificações Assumidas 

Como referido anteriormente, a rede de sistemas auxiliares é constituída por vapor, ar comprimido, 

água de refrigeração e por vácuo. As duas primeiras são possíveis de classificar energeticamente a 

partir da monitorização existente e pelos testes anteriormente referidos, mas no caso do vácuo e da 

água de refrigeração foram assumidas algumas simplificações de modo a ser possível classificar 

energeticamente a produção de peças moldadas, tais como: 

• Funcionamento das centrais de vácuo e refrigeração em regime permanente e constante; 

• Impacto energético com base na potência instalada dos equipamentos; 

• Classificação energética com base nos tempos de ciclo do processo de moldação. 
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Não é objetivo desta dissertação, nem o tempo disponível possibilita uma análise detalhada de cada 

equipamento não monitorizado pela Plastimar. Uma vez que apenas existe uma monitorização conjunta 

de todos os equipamentos existentes na central de bombagem de água, vácuo, máquinas de moldação 

e sistemas auxiliares, foram separados os equipamentos por função, nível de utilização e potência 

instalada. 

Foram identificados os sistemas mais importantes e necessários para o ciclo de moldação de peças 

em EPP, sendo a disponibilidade de vácuo e água de refrigeração uma necessidade constante para o 

ciclo de moldação por vapor. Como já referido anteriormente, é defendido por Kim et al. (2010), que a 

fase de refrigeração e estabilização das peças moldadas é o maior responsável pelo tempo de ciclo do 

processo de moldação. De acordo com BASF (1990), em média cerca de metade do tempo de ciclo de 

moldação é despendido na estabilização e refrigeração das peças moldadas. Logo, para garantir a 

máxima disponibilidade de vácuo e água de refrigeração em todas as máquinas, é utilizado uma rede 

de distribuição centralizada que está em funcionamento constante.  

Posto isto, com base numa análise visual e em comparação com os dados monitorizados, foi 

assumido que o consumo de energia destas centrais é constante ao longo do ano. O facto de a central 

de vácuo ser composta apenas por bombas ON/OFF e estarem na prática sempre ligadas, para uma 

maior capacidade de vácuo disponível, leva a que o seu consumo de energia elétrica seja 

aproximadamente constante ao longo do dia. Do mesmo modo, foi assumido para fins de simplificação, 

um funcionamento constante da central de bombagem de água, uma vez que as torres de refrigeração 

estão sempre ligadas para uma maior capacidade de redução da temperatura da água em recirculação. 

O cálculo do impacto destas duas centrais foi calculado com base na potência instalada dos 

equipamentos e relacionada com o processo de moldação a partir do tempo de refrigeração e 

estabilização, conforme a literatura consultada sugere. 

4.1.4 Cálculo do Desempenho Energético 

Após uma análise detalhada dos consumos de energia numa instalação industrial, é possível 

classificar os seus equipamentos quanto à sua relevância no sistema e quanto a sua eficiência, criando 

índices de consumo de energia especifica (SEC) mais relevantes em cada aplicação. 

 

Na indústria dos moldes de injeção, é habitual que o principal indicador para o consumo de energia 

se refira aos quilos de matéria prima transformados por hora ou throughput, sendo um indicador simples 

e de relação direta entre o total de energia consumida e o produto final. É comum o uso de modelos 

SEC para avaliar o consumo de energia relativo a parâmetros do processo, uma vez que este tipo 

modelos são muito uteis para comparação de diferentes equipamentos e parâmetros de funcionamento. 

Mas essa opção pode não se verificar a mais correta a curto prazo, tal como defendido por Kent 

(2009), ao afirmar que utilizar um SEC do tipo kWh/kg, pode ser uma boa aproximação a longo prazo, 

mas não é fiável para análises em tempo real no caso da moldação por vapor. O consumo de energia 

varia com as peças que são produzidas, máquinas de moldação utilizadas e tipo de energia final 

consumida. 
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Deste modo, é correto utilizar modelos SEC para estimar os consumos dos equipamentos de 

geração da rede de sistemas auxiliares, mas um modelo mais abrangente deve ser utilizado para 

estimar os consumos de energia do processo de moldação por vapor. 

Cálculo do Desempenho do Vapor 

O vapor disponível à entrada das máquinas de moldação está dependente do rendimento das 

caldeiras de geração de vapor e da respetiva rede de distribuição até às máquinas de moldação. Deste 

modo, são utilizados os resultados obtidos nos testes realizados à central de geração de vapor, 

incluindo o rendimento da caldeira (já corrigido com o erro estimado do contador de vapor existentes 

após as caldeiras), e o total de condensado recuperado, que representa as perdas de calor ao longo 

da rede de distribuição. 

Para o cálculo do consumo específico de energia das caldeiras foi utilizada a equação 4.6. Este 

valor foi também confirmado pelos dados de monitorização do consumo de fuel, gás natural e produção 

de vapor. 

 
𝑆𝐸𝐶𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 [𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟⁄ ] =

(ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 − ℎá𝑔𝑢𝑎)

𝜂𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜
 

(4.6) 

Para o cálculo do consumo específico de energia à entrada das máquinas de moldação, é 

necessário ter em conta as perdas térmicas da rede de distribuição, que se traduz na formação de 

condensado no interior das tubagens. Este condensado é uma fração (c) do vapor que é produzido, 

mas não é disponível para o processo, sendo considerado uma perda de eficiência e contribui para um 

aumento do SEC de acordo com a seguinte equação. 

 𝑆𝐸𝐶𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 [𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟⁄ ] = 𝑆𝐸𝐶𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 × (1 + 𝑐) (4.7) 

Cálculo do Desempenho do Ar Comprimido 

A mesma abordagem feita ao consumo de vapor foi tomada para o ar comprimido. O ar comprimido 

disponível à entrada das máquinas de moldação está dependente do rendimento dos compressores e 

da quantidade de fugas e perdas de carga ao logo de toda rede de distribuição. 

A partir dos resultados da auditoria energética à central de ar comprimido, foi possível obter o SEC 

de cada compressor, em cada turno de funcionamento da Plastimar, sendo também possível determinar 

um SEC global da central de ar comprimido, que quantifica a energia consumida para produzir 1 Nm3 

de ar comprimido. 

Também aqui é muito importante determinar as perdas de eficiência até à entrada das máquinas de 

moldação, provocadas pelas fugas de ar ao longo de toda a rede de distribuição. Estas fugas foram 

quantificadas e correspondem à fração (d) da equação 4.8. 

 𝑆𝐸𝐶𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜  [𝑘𝑊ℎ 𝑁𝑚3𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜⁄ ] = 𝑆𝐸𝐶𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 × (1 + 𝑑) (4.8) 
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Desempenho do Vácuo e Água de Refrigeração 

Tendo em conta as simplificações assumidas anteriormente em 4.1.3, o desempenho destas duas 

centrais incide sobre a capacidade de bombagem versus a potência instalada dos motores elétricos 

utilizados para o acionamento das respetivas bombas. 

Deste modo, para cada central, foi contabilizada a capacidade de bombagem de todas as bombas 

em funcionamento e o respetivo consumo elétrico nominal. Desta forma, é possível criar um SEC que 

defina a energia necessária para fornecer 1 m3 de água de refrigeração à máquina de moldação, ou no 

caso da central de vácuo, a energia necessária para aspirar 1 Nm3 de massa gasosa proveniente das 

câmaras de moldação. 

Para um desempenho relacionado com o processo de moldação, foi calculada uma relação entre a 

potência instalada nestas centrais auxiliares e os tempos de ciclo das peças moldadas, tendo em conta 

o número médio de máquinas de moldação em funcionamento diariamente, que é 18 nos turnos a 

manhã e da tarde, e apenas 13 no turno da noite. 

 

4.2 Caracterização Energética 

Como referido anteriormente, na prática, a parametrização do processo de moldação é na sua 

maioria baseada na experiência do engenheiro ou responsável de produção. Mas, este método nem 

sempre garante que os parâmetros de processo mais apropriados sejam aplicados. 

Devido às propriedades térmicas do material utilizado e às diferenças existentes entre as máquinas 

de moldação, obter os parâmetros ideais é um grande desafio. Dang (2014), afirma que os parâmetros 

de processo são frequentemente ajustados de forma “trial-and-error” e está demonstrado que este 

método é dispendioso em tempo e dinheiro.  

Face à atual competitividade mundial, as correntes práticas (também verificadas na Plastimar) de 

tentativa e erro iniciais tornaram-se inadequadas. Uma abordagem mais eficiente, bem como técnicas 

para determinar os parâmetros do processo de moldação, é necessária ser explorada. 

De acordo com a literatura, os parâmetros do processo tais como o tempo de ciclo e tempos de 

vaporização, refrigeração e enchimento, dependem fortemente das propriedades da matéria prima, 

geometria da peça, molde utilizado e da máquina de moldação. Na realidade industrial, caracterizar o 

consumo energético das peças, com base nos parâmetros do processo é uma abordagem que só terá 

aplicação prática na máquina onde foram realizados os testes e medições experimentais. Uma vez que 

cada máquina tem a sua afinação específica, não é garantido que os resultados obtidos para a 

parametrização ótima do processo numa determinada máquina seja o mesmo em todas, mesmo que 

semelhantes ou da mesma marca. 

Desta forma, e de acordo com Kim et al. (2010), Spiering et al. (2015) e Matarrese et al. (2017), a 

caracterização direta dos consumos energéticos através das propriedades da matéria prima, geometria 

da peça e condições de moldação é uma opção que aproxima estes modelos de possíveis 

implementações práticas na indústria. 
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Nesta dissertação, são comparados dois tipos de caracterização energética da produção de peças 

em EPP, a partir de duas abordagens ao problema muito distintas e apresentadas de seguida.  

4.2.1 Abordagem Top-Down 

Numa primeira abordagem, foi realizada uma caracterização ao nível da fábrica a partir de toda a 

monitorização existente, quer de consumos energéticos, quer de produção de peças e matéria prima 

transformada. Uma vez que os dados de monitorização disponíveis pela empresa são apenas 

referentes a consumos de energia totais das redes de distribuição dos sistemas auxiliares, esta 

abordagem apenas possibilita uma caracterização ao nível da fábrica, englobando a produção de todas 

as máquinas existentes e o desempenho das instalações industriais. 

Foi aplicado um modelo SEC a partir de uma análise de variância entre os consumos de cada tipo 

de energia secundária e as taxas de produção globais de todas as máquinas de moldação, tais como: 

• massa de matéria prima transformada por dia (throughput); 

• Nº de peças moldadas por dia; 

• Nº de ciclos por dia. 

 

Esta abordagem “top-down” possibilita uma caracterização mais geral dos consumos de energia 

que pode ser aprofundada posteriormente ao nível da máquina e até ao nível do processo, mediante a 

monitorização de dados que for adicionada ao método SEC. Deste modo, esta abordagem pode ser 

aplicada de forma simples e rápida, uma vez não é necessário um conhecimento profundo de todo o 

processo de moldação por vapor. 

 

4.2.2 Abordagem Bottom-Up 

Devido aos resultados pouco expressivos da primeira abordagem, foi necessário explorar um 

método que caracterizasse o processo em maior detalhe e que proporcionasse uma previsão de 

consumos energéticos com maior precisão.  

Nesta abordagem, a caracterização foi realizada ao nível do processo, a partir da aquisição de dados 

experimentais numa máquina de moldação preparada para o registo dos consumos energéticos em 

tempo real. Deste modo, foi possível desenvolver um modelo empírico que caracteriza o processo com 

base nas propriedades da matéria prima, geometria da peça e condições de moldação. Foi aplicado 

um sistema de redes neuronais artificiais (ANN) para a previsão de consumos energéticos do processo 

para cada tipo de peça.  

Tal como já foi referido, o recurso a ANN possibilita uma caracterização fortemente não linear, pelo 

que foram utilizadas diversas propriedades e fatores distintos entre si, mas que definem a matéria 

prima, peças e moldes utilizados. Foram utilizadas 11 variáveis de entrada nas redes ANN para o 

cálculo preditivo de 4 saídas, listadas na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 - Dados fornecidos à rede ANN 

 Entradas Saídas 

Molde 

Nº de Cavidades Vapor 

Nº de Injetores Ar comprimido 

Nº de Referências 

(peças diferentes produzidas) 
Energia Elétrica 

Volume Moldado Total Tempo de Ciclo 

Área de Contacto Total 

Peça 

Volume 

Área Total de Superfície 

Espessura Máxima 

Peso 

Matéria Prima 
Material 

Massa Volúmica 

 

 

Adicionalmente foi aplicado um modelo SEC á produção de energia secundária nos sistemas 

auxiliares, utilizando os KPI’s das centrais de geração de utilidades para corrigir os valores previstos 

pelo modelo ANN e aproximar os resultados obtidos de uma situação real em ambiente industrial. 

A rede ANN utilizada foi do tipo feedforward com backpropagation do erro de saída, calculada com 

recurso à toolbox de redes neuronais artificiais da plataforma computacional Matlab. A função de “fitting” 

utilizada corresponde a um processo de treino da rede neuronal entre num determinado número de 

entradas e a produção das saídas objetivo a que estão associadas. Uma vez que a rede tenha 

completado o seu treino e determinado todas as relações entre os dados de entrada e de saída, é 

formada uma generalização destas relações que poderão ser usadas para gerar previsões das saídas 

para o qual a rede não tinha sido treinada, tal com representado esquematicamente na Figura 4.7. 

 

Esta abordagem “bottom-up” exige um maior conhecimento do processo de moldação por vapor e 

ajuda a criar modelos de previsão energética ao nível mais baixo e específico possível, isto é o 

processo. Uma vez caracterizada a energia a este nível base, é possível aplicá-lo a diferentes 

máquinas, até que seja caracterizado o consumo de energia ao nível da fábrica. 
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Adição de parâmetros para 
predição do sistema 

Cálculo do consumo energético e 
tempo de ciclo 

São satisfeitos os 
requisitos de 

precisão do modelo? 

Generalização das relações entre 
neurónios 

Adição de nova peça 

(parâmetros não treinados pela rede ANN) 

Sim 

Não 

Previsão de consumos e 
tempo de ciclo 

Correção com KPI’s das 
instalações 

Início 

Peça caracterizada 

energeticamente 

Figura 4.7 - Método de caracterização energética de peças moldadas 
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Capítulo 5 

5 Apresentação e Discussão de 

Resultados 

5.1 Distribuição dos Consumos Energéticos 

Uma vez estudado e compreendido todo o processo de moldação por vapor, é possível identificar 

todas as fontes de energia envolvidas. Com base nos dados históricos de monitorização da Plastimar 

e em algumas medições adicionais, foi possível quantificar todos os recursos energéticos consumidos 

pelas instalações e discretizá-los por áreas de principal interesse e relevância, tal como representado 

na Figura 5.1, onde são listadas as fontes de energia primárias e a importância da água para a produção 

de vapor. À direita, é possível analisar um gráfico circular com um anel interior relativo ao peso de cada 

fonte primária na fatura energética da Plastimar, sendo o anel exterior do gráfico relativo à distribuição 

dos consumos de energia por tipo de aplicação. 

 

46%
GN 12%

Fuel

10%
Água

32% E.E.

68%

14%

6%
6%

6%

Vapor Ar Comprimido

Força Motriz + Iluminação Bombas Água / Refrigeração

Vácuo

• Vapor

Gás Natural

Fuelóleo

Água

• Ar Comprimido

• Força Motriz

• Bombas de Água

• Vácuo

• Iluminação

Energia 
Elétrica

Energia  
Energia 

Secundária 

Distribuição de Consumos 

Figura 5.1 - Fontes de energia e sua distribuição na Plastimar, em Peniche 
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A Plastimar, atualmente, tem uma laboração 24 horas por dia, 5 dias por semana, dividida por 3 

turnos rotativos dos funcionários, verificando-se apenas uma paragem geral na primeira quinzena do 

mês de Agosto. Esta paragem geral das linhas de moldagem permite serem aplicadas intervenções de 

melhoria e ações de manutenção de grande impacto nas instalações e equipamentos. 

Identificação das áreas significativas 

Com base no histórico de consumos da Plastimar, é possível quantificar o total de energia 

consumida anualmente. Pela Tabela 5.1, é possível compreender a necessidade energética do 

processo de moldação por vapor, uma vez que, é o único processo de manufatura existente na empresa 

objeto de estudo. Logo, os consumos das instalações estão diretamente relacionados com o processo 

de moldação. 

 

Tabela 5.1 - Encargos médios anuais da fatura energética das instalações da Plastimar em Peniche 

Energia & Fluidos Consumo Custo TEP 

Gás Natural 872,8 ton 308 728 € 940 

Fuelóleo 202 ton 78 880 € 198,8 

Energia Elétrica 1 947 663 kWh 215 864 € 418,7 
    

Água 22 080 m3 72 056 € - 

 

Em suma, o consumo energético na Plastimar divide-se entre o gás natural, fuel e energia elétrica. 

A partir dos valores acima apresentados na Figura 5.1 e Tabela 5.1, é possível apontar a produção de 

vapor como o principal ponto de interesse, com um peso na fatura energética em cerca de 68%, 

seguindo-se do peso do ar comprimido no consumo de energia elétrica. Estes valores, fazem todo o 

sentido para um processo que é baseado em moldação por vapor e onde o enchimento dos moldes e 

a extração das peças moldadas são feitos com recurso a ar comprimido. A partir da informação 

existente foi ainda possível identificar a central de vácuo e bombagem de água como pontos 

importantes para o processo, embora com um menor impacto associado 

 

Uma vez identificados os principais pontos de interesse e centrais de geração de utilidades para o 

processo de moldação por vapor, tornou-se necessário determinar os desempenhos energéticos da 

central de geração de vapor, ar comprimido, vácuo e sistema de refrigeração e bombagem. 

Deste modo foi possível avaliar a possibilidade de melhorias em cada subsistema e obter KPI’s 

válidos para uma caracterização energética da produção de peças em EPP. 

De seguida, neste capítulo serão apresentados os resultados para os desempenhos para os 

sistemas auxiliares e os resultados obtidos para a caracterização energética das peças em EPP. 
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5.2 Desempenho dos Sistemas Auxiliares 

5.2.1 Vapor Quente 

Atualmente existem duas caldeiras na central de vapor, ambas com capacidade de alimentar as 

necessidades da fábrica, a principal a gás natural e uma secundária a fuelóleo que apenas funciona 

como reserva e caso se torne economicamente vantajoso o seu funcionamento face ao custo do gás 

natural vs fuelóleo. 

Seguindo os muitos exemplos do “state of the art” para produção de vapor industrial é possível 

afirmar que a Plastimar está atualizada tecnologicamente e com uma produção eficiente, uma vez que 

com a instalação da nova caldeira BOSCH há menos de um ano, têm: 

• Economizador 

• Controlador de combustão otimizado 

• Blowdown automático para a purga de superfície 

• Sistema de recuperação de calor das purgas 

 

Por outro lado, o método de quantificação e monitorização de vapor produzido apresenta alguns 

defeitos, devido a um erro associado aos contadores de vapor nas linhas de distribuição. E, para que 

seja possível calcular o rendimento das cadeiras, bem como um indicador de desempenho de todo o 

sistema de geração e distribuição de vapor, é imperativo estimar este erro de medição em primeiro 

lugar. 

Dito isto, foi aplicada a metodologia descrita em 4.1.2 para estimar este erro, e foram obtidos os 

seguintes resultados na medição de condensados recuperados e purgas da caldeira. 

 

Resultados de Condensados Recuperados 

O valor de condensados total foi medido manualmente durante um dia de trabalho normal, com três 

turnos. Foi possível estimar uma média para o retorno de condensados em litros por hora para cada 

turno conforme apresentado na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 - Médias de condensado recuperado às caldeiras 

Turno Manhã Turno Tarde Turno Noite 

369,5 l/h 344,7 l/h 241,5 l/h 

 

Utilizando estas médias horárias para o funcionamento dos purgadores atualmente ligados às linhas 

de recuperação de condensado temos cerca de 7 645,60 kg/dia de condensado. Ou seja, no período 

de medição, correspondeu a um total de 6,4% de vapor que foi produzido e que condensou ao longo 

da rede de distribuição, sendo recuperado para o reservatório de make up da caldeira. 
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Resultados de Purgas da Caldeira 

Sob as mesmas condições das medições anteriores, foram purgados da caldeira em média 595 

litros por hora, o que representa cerca de 12% do total da água de abastecimento à caldeira (água de 

feed) registada nesse período. 

Adicionalmente, de acordo com a equação 4.9, foram necessários em média 338 kg de vapor por 

hora para aquecer 4 977 kg/hora de água de make up dos 60oC para 98oC, através de injeção direta 

de vapor no reservatório de make up, o que representa 6,8% da água de abastecimento à caldeira. 

 

Balanço de Massa e Erro de Medição 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, o cálculo do balanço de massa descrito 

na equação 4.1 e 4.2 permite obter o erro associado aos caudalímetros de vapor da rede de distribuição, 

que representa um défice de medição em cerca de 18,5 % abaixo do que seria expectável, conforme 

ilustrado na Figura 5.2 o volume de controlo (reservatório + caldeira). 

 

 

Este erro, associado aos contadores de caudal de vapor nas linhas de distribuição, leva a que toda 

a monitorização da Plastimar fique comprometida, criando a dúvida nos resultados de toda a produção 

de vapor. 

Existe um esforço recorrente por parte da Plastimar em corrigir este problema, que embora não 

represente uma perda direta de energia, está a dificultar a compreensão dos dados de monitorização 

da central de vapor e consequentemente a criação de KPI’s da central errados. Após várias 

intervenções e ajustes nos contadores o erro de leitura retorna sempre, e uma vez que não se consegue 

identificar a causa do problema, a gestão destes contadores irá ser entregue a uma entidade externa, 

Reservatório  

Make Up (62oC) 

Condensado (100oC) 

Vapor Aquecimento 

(injeção direta) 

Feed 
Água 

(98oC) 
Caldeira 

Vapor Aquecimento 

Vapor (9 Bar) 

�̇�𝑖𝑛 

Purga 

86,8% 

6,4% 

6,8% 
12% 

6,8% 

62,7% 

100 % 81,5 % 

+ 

       18,5 % (não medido) 

Figura 5.2 - Circuito de Produção de Vapor e erro dos contadores de vapor 
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por decisão da Plastimar. Deste modo ficará assegurada uma correta leitura dos valores de produção 

de vapor 

Contudo, um indicador de desempenho pode ser gerado, tendo em conta o erro de monitorização 

agora calculado e assumindo que este se mantém constante. 

Desempenho do Sistema de Vapor 

Para efeitos de análise, a central foi dividida em três setores: 

• Pré-aquecimento de água no reservatório de make up; 

• Produção de vapor na caldeira; 

• Distribuição de vapor na rede. 

Cada uma destas fases tem uma eficiência energética associada, que se reflete numa diminuição 

de vapor disponível à entrada das máquinas de moldagem, conforme sugerido pela Figura 5.3. De 

acordo com os resultados anteriores, é possível concluir que o vapor para pré-aquecimento da água, é 

6,8% do total de vapor produzido e os condensados recuperados representam 6,4%. Ou seja, significa 

que por cada 1 kg de vapor consumido pelo processo, teve que ser produzido pela caldeira cerca de 

1,152 kg de vapor, conforme descrito na equação 5.3. 

 

 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑝𝑟é−𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐 − 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 (5.1) 

 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = (1 − 0.068 − 0,064) 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (5.2) 

Logo, 

 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 1,152 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 (5.3) 

 

Agora, para ser possível gerar um indicador de desempenho (KPI) do sistema de vapor, é necessário 

considerar ainda os dois combustíveis utilizados, a carga de funcionamento entre as duas caldeiras 

existentes e o rendimento térmico de cada caldeira. O rendimento térmico foi calculado a partir da 

equação 4.4, com recurso aos dados de monitorização existentes, corrigidos com o erro estimado 

anteriormente de 18.5%. Os valores obtidos são apresentados na Tabela 5.3. 

Feed 
Água 

(98oC) 
η𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 Vapor (9 Bar) 

�̇�𝑖𝑛 

Condensados 

Vapor de 

Processo 

Vapor 

Pré-Aquecimento 
Make Up 

Figura 5.3 - Fluxo de vapor entre caldeira e utilizador final 

- 6,8% - 6,4% 
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Tabela 5.3 - Valores de referência para produção de vapor 

  Gás Natural Fuelóleo 

Rendimento da Caldeira η 78 % 60 % 

Taxa de Uso da Caldeira t 80 % 20 % 

Poder Calorifico Inferior PCI 9 054 kcal/m3 9 847 kcal/kg 

Custo  C 

0,283674 €/m3 

0,0239 €/kWh 

0,39029 €/kg 

0,0335 €/kWh 
 

 

De acordo com a monitorização diária dos consumos de gás natural e fuelóleo nas caldeiras, 

disponibilizada pela Plastimar, bem como a monitorização corrigida da geração de vapor associada, foi 

possível determinar uma taxa média anual referente à quantidade de combustível necessário para gerar 

vapor. Na Tabela 5.4 são apresentados os valores obtidos para a geração de vapor por unidade de 

combustível e respetiva energia equivalente. 

 

Tabela 5.4 - Rácios para a geração de vapor 

 Vapor/Combustível Vapor/Energia 

Caldeira a Gás Natural 14,98 kgvapor/Nm3GN 1,2629 

kgvapor/kWh Caldeira a Fuel 13,81 kgvapor/kgFuel 1,1857 

Média Anual da Central de 
Geração de Vapor 

  1,2475 

 

Os valores de referência apresentados correspondem à geração média de vapor nas instalações da 

Plastimar no ano de 2016, sendo que o valor relativo à média da central foi calculado com base na taxa 

de utilização das caldeiras, apresentado na Tabela 5.3, resultando num SEC da central de geração de: 

 𝑆𝐸𝐶𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1.2474−1 = 0,8016 𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜⁄  (5.4) 

Para o cálculo de um indicador de desempenho 𝐾𝑃𝐼𝑣𝑝, relativo ao sistema total de vapor existente, 

é determinada a energia necessária para fornecer 1 kg de vapor ao processo de moldação de peças 

em EPP. São por isso tidos em conta na equação 5.5 os três setores apresentados, o pré-aquecimento 

da água, a geração e a rede de distribuição de vapor até ás máquinas de utilização final. 

 𝐾𝑃𝐼𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 𝑆𝐸𝐶𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 × 1.152 = 0,9234 𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜⁄  (5.5) 

O custo do vapor utilizado no processo (𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑣𝑝), pode ser calculado pela equação 5.6, tendo em 

conta o custo do gás natural (𝐶𝐺𝑁) e do fuelóleo (𝐶𝐹𝑢𝑒𝑙) consumido pelas caldeiras, de acordo com a 

taxa de utilização (𝑡𝐺𝑁) e (𝑡𝐹𝑢𝑒𝑙) respetivamente. 

 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑣𝑝 = 𝐾𝑃𝐼𝑣𝑝 × (𝐶𝐺𝑁 × 𝑡𝐺𝑁 + 𝐶𝐹𝑢𝑒𝑙 × 𝑡𝐹𝑢𝑒𝑙) = 0,0238 €
𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜⁄  (5.6) 
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5.2.2 Ar Comprimido 

Para a avaliação do desempenho da central do ar comprimido da Plastimar, foi aplicada a 

metodologia descrita em 4.1.2. Este procedimento teve uma especial importância para a empresa, 

devido à necessidade de compreender o porquê de os consumos energéticos desta central 

apresentarem valores mais elevados do que o expectável no ano de referência de 2016. 

Numa análise preliminar foi verificado que nos últimos 2 anos a produção de ar comprimido a 7 bar 

duplicou o seu impacto na fatura energética da Plastimar, e que a produção de ar era muito irregular e 

cheia de flutuações muito acentuadas ao longo do dia. Era, pois, necessário fazer um ponto de situação 

relativo à sua eficiência. 

Para uma correta avaliação, planeei e executei uma auditoria à central de produção de ar 

comprimido da Plastimar, em Peniche, composta por: 

• 2 Compressores da Atlas Copco em paralelo, sem secadores nem arrefecedores de ar; 

• 1 Reservatório 10 000 litros. 

 

Tabela 5.5 - Características técnicas dos compressores 

Características Compressor GA 180 VSD Compressor GA 808 

Fabricante Atlas Copco Atlas Copco 

Tipo Vsd NoThrottle LNL 

Ano de Fabrico 2001 1985 

Frequência (Hz) 50 50 

Potência Máxima (kW) 196 72 

Potência Mínima (kW) 35 - 

Potência em Vazio (kW) 5,62 20 

FAD Máximo (l/s) 477 183 

FAD Mínimo (l/s) 78 - 

Arrefecimento Ar e/ou Água Ar 

 

No gráfico da esquerda da Figura 5.4, apresenta-se a curva teórica de funcionamento do 

compressor com variador de velocidade, que relaciona a potência elétrica absorvida com a produção 

de ar comprimido. Ao lado é apresentada a variação da Energia Especifica Requerida (SER), parâmetro 

utilizado para determinar a eficiência em compressores, a cada nível de carga. 

P = 0,0564 Q2 + 5,0122 Q + 9,7132
R² = 0,9997
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Figura 5.4 - Curva característica do compressor GA 180 VSD (à esquerda), e curva de eficiência (à direita). 
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Resultado sumário da auditoria à produção de ar comprimido 

Com base nas medições realizadas, estima-se que as necessidades de volume de ar comprimido 

da Plastimar em Peniche sejam de 7.516.339,62 Nm3 por ano. 

Para garantir esse volume de ar comprimido, estima-se que atualmente seja consumido 

847.745,69 kWh por ano que, considerando um custo de 0.12 €/kWh, a produção anual de ar 

comprimido custará aproximadamente 101.729,48 € e tendo associada uma emissão anual de CO2 

estimada em 375.551,34 kg. 

Para a análise de eficiência energética de uma central de ar comprimido é utilizado o parâmetro 

SER (Specific Energy Requirement), que quantifica a energia consumida para produzir um litro de ar 

comprimido. A central de ar comprimido apresenta um SER médio de 406,03 J/l. 

Para manter uma consistência nos parâmetros de performance de todas as centrais de geração de 

utilidades, será utilizado um SEC de geração de ar comprimido em kWh/Nm3 de ar, que corresponde: 

 𝑆𝐸𝐶𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜 = 0,11279 𝑘𝑊ℎ
𝑁𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜⁄  (5.7) 

No que diz respeito à capacidade de reserva, considera-se que esta não é adequada, dado que a 

central utiliza frequentemente 100% da sua capacidade, e não existem máquinas de reserva pelo que 

se pode considerar que em caso de avaria de um qualquer compressor não existe um outro aparelho 

de reserva de capacidade igual ou superior, obrigando a fábrica a parar produção. 

 

Análise das Quedas de Pressão 

As quedas de pressão representam comportamentos não desejáveis nas redes de ar comprimido. 

De forma geral as quedas de pressão ocorrem por dois motivos: 

1. Insuficiência de fornecimento de ar comprimido; 

2. Incapacidade de gestão dos compressores de forma adequada. 

Existem depois outras ocorrências que podem gerar quedas de pressão como avarias, falhas de 

tensão, estrangulamento na rede, etc. 

No período de referência (2017), foram registadas diariamente grandes quedas de pressão na rede 

devido ao perfil de consumo de ar comprimido da fábrica, que apresenta alterações bruscas, e a central 

se mostrar insuficiente para fornecer o ar comprimido exigido, bem como uma incorreta 

configuração/gestão dos compressores para funcionarem em paralelo. 
 

Eficiência Energética 

De notar que, compressores carga/vazio são mais eficientes em carga que um compressor com 

variador de velocidade com o mesmo débito de ar, mas muito menos eficientes quando entram em 

vazio, uma vez que consome 35% da potência nominal para zero débito de ar, enquanto que o VSD 

tem um intervalo de funcionamento de elevada eficiência. 

A eficiência energética da central é prejudicada pelo facto de o compressor carga/vazio GA 808 não 

estar a funcionar como “base” corretamente. Em horas de menor consumo de ar comprimido a central 

deixa de injetar ar na rede, e quando os compressores voltam a entrar em carga, fazem-no na ordem 

errada e o GA 808 permanece em vazio algumas horas por dia (estado de pior eficiência). 
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Análise dos Dados Registados 

 

 

É possível identificar os principais regimes de funcionamento dos compressores, como ilustrado no 

gráfico da Figura 5.5, sendo notório o grande número de arranques que o VSD 180 faz durante um 

turno e a necessidade de estar constantemente em carga máxima, mesmo com o GA 808 em paralelo. 

De notar também a grande variação de pressão imposta na rede, ∆p = 1,5 bar é um valor demasiado 

acima do recomendado, que se reflete em inúmeras perdas de pressão. Para não comprometer as 

necessidades da fábrica, é usada uma pressão de trabalho a cima do que seria necessário. 

Para uma maior compreensão dos dados registados, é possível analisar no anexo D a distribuição 

de carga semanal da central de ar comprimido, resultado do tratamento de todos os dados de consumo 

elétrico registados de ambos os compressores. 

 

Numa combinação de dois compressores em paralelo, sem um sistema de gestão automático, cada 

um deveria funcionar da seguinte forma: 

• Compressor carga/vazio é mais eficiente para um dado caudal que se mantém constante 

em regime de carga, por isso são ideais para funcionarem em paralelo como compressor 

“base” (Figura 5.6); 

• Compressor VSD em operação na sua zona de maior eficiência (zona ótima na Figura 5.7), 

responsável pelas oscilações na produção de ar, mantendo uma pressão constante na linha. 

 

 

 

  

VSD 
máximo 

VSD 
mínimo 

Paragem 
VSD Carga 

GA 808 

Vazio 

GA 808 

SET 

pressão 

Figura 5.5 - Perfil de consumo de ar comprimido, terça-feira dia 18/07/2017, turno da tarde (15h às 23h) 

Figura 5.6 - Funcionamento ideal de 
compressores em paralelo Figura 5.7 - Controlo de compressores VSD 
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Funcionamento do compressor GA 808 (carga/vazio) 

Tabela 5.6 - Distribuição de carga do GA 808 

Regime Média Temporal 

Carga 85,0% 

Vazio 5,9% 

Desligado 9,2% 

 

Num funcionamento de compressores em paralelo, para um correto e eficaz trabalho como 

compressor base, este deve ser o último compressor a entrar em vazio e o primeiro a entrar em carga, 

criando sempre uma banda de base na produção de ar comprimido, devendo apresentar um 

funcionamento em carga perto dos 100% (média temporal) das suas horas de trabalho.  

Até aqui, os parâmetros do GA 808 não estavam de acordo com este método, tendo sido ajustados 

para que se tire o maior proveito possível desta configuração. 

 

Funcionamento do compressor GA 180 VSD 

Tabela 5.7 - Distribuição de carga do GA 180 VSD 

Zona de 
Eficiência 

Regime de 
Potência 

Média 
Temporal 

Zona 3 ≥ 80% 17% 

Zona 2 60% ≤ 80% 18% 

Zona Ótima 30% ≤ 60% 45% 

Zona 3 10% ≤ 30% 3% 

Paragem ≤ 3% 17% 

Desligado 0 % 0% 

 

Idealmente, o variador de velocidade não deve estar muito tempo a cima de 80% ou abaixo dos 

30% da sua capacidade, pois são zonas de pior eficiência como pode ser identificado na Figura 5.8. 

Atualmente com a instalação de mais máquinas de moldação, a central de ar comprimido não tem 

capacidade suficiente para abastecer a fábrica nos meses de maior volume de produção. O compressor 

GA 180 VSD está em média cerca de 20% do tempo num regime pouco eficiente. Por vezes, está 

metade do tempo de um turno de 8 horas a mais de 80% da sua potência (Zona 3) para satisfazer as 

necessidades da fábrica. 

 

 

 

 

  

Figura 5.8 - Controlo do GA 180 VSD 
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Resultados do teste às fugas 

Os resultados aqui apresentados correspondem à aplicação da metodologia apresentada em 4.1.2. 

O compressor carga/vazio utilizado no teste foi o GA 808 e foi avaliada toda a rede de distribuição da 

Plastimar. Foram realizadas medições que permitiram quantificar as fugas no seu total e nas seguintes 

zonas de interesse: 

• Geral; 

• Linha moldados; 

o Linha de distribuição; 

o Máquinas; 

• Linha blocos; 

• Sala dos compressores. 

 

As medições revelaram fugas de ar acima do recomendado: a percentagem de perdas através de 

fugas deve ser inferior a 10% da capacidade de produção numa rede com boa manutenção (Sá, 2010). 

Com base nos resultados obtidos, a rede de distribuição perde cerca de 21% do total de ar 

comprimido produzido. É possível estimar que as perdas anuais sejam superiores a 19 000 € só em 

fugas, o que daria para pagar sensivelmente um mês de consumo de eletricidade em toda a Plastimar. 

A Figura 5.9 mostra que a maioria das fugas se verifica nas máquinas de moldação, sendo estimado 

uma perda anual de 15.158 € distribuído pelas mais de 20 máquinas instaladas atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, é possível concluir que apenas 79% do ar comprimido gerado é utilizado efetivamente 

no processo. Logo, por cada m3 de ar utilizado tiveram de ser gerados 1,266 m3 de ar comprimido. 

 𝑎𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 1,266 𝑎𝑟𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 (5.8) 

É imperativo criar um plano de ação corretiva e instalar um plano de manutenção á rede de ar 

comprimido, de modo a diminuir ao máximo a existência de fugas nas linhas de distribuição e, 

sobretudo, nas próprias máquinas de moldação, onde as fugas causam mais impacto e onde é possível 

uma intervenção mais rápida e eficaz. 

CONSUMO
79%

FUGAS
21%

Produção Ar
Comprimido

Linha Moldados
11%

Máquinas 
Moldação 

79%

Blocos Total
5%

Sala 
Compressores

5%

Fugas

Figura 5.9 – Impacto das fugas (à esquerda), distribuição das fugas por zona (à direita) 
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Desempenho do Sistema de Ar Comprimido 

A quantidade de ar comprimido à entrada das máquinas de moldação está dependente da produção 

na central de ar comprimido e da eficácia da rede de distribuição. Uma vez que as fugas de ar ao longo 

da rede são um grande contributo para a redução de ar comprimido disponível, a geração de um KPI 

para o ar comprimido utilizado no processo foi calculado tendo em conta a razão de equivalência da 

equação 5.8, da seguinte forma: 

 𝐾𝑃𝐼𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 𝑆𝐸𝐶𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜 × 1,226 𝑘𝑊ℎ
𝑁𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜⁄  (5.9) 

Logo, com o valor do SEC da equação 5.7 é obtido o indicador de desempenho do ar comprimido 

utilizado no processo (𝐾𝑃𝐼𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜): 

 𝐾𝑃𝐼𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 0,1383 𝑘𝑊ℎ
𝑁𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜⁄  (5.10) 

5.2.3 Vácuo, Refrigeração e Bombagem 

Devido à escassa informação e monitorização disponível nestes sistemas da rede de utilidades, o 

seu impacto no consumo energético do processo é calculado de acordo com o método em 4.1.4, tendo 

em conta as aproximações anteriormente referidas.  

Na Tabela 5.8, são apresentados os valores totais relativos às potencias dos equipamentos da 

central de vácuo e refrigeração, bem como as suas capacidades de geração para a rede de utilidades. 

 

 

Tabela 5.8 - Lista de bombas da central de vácuo 

 Equipamento Quantidade 
Potência 
Instalada 
Total [kW] 

Capacidade 

[m3/h] 

Capacidade Total de Vácuo 
Bombas de 

vácuo 
10 61,25 2070 

Capacidade Refrigeração 
Bombas de 

água 
10 90,9 83 

Refrigeração 
Torres 

refrigeração 
3 11.2  

Sistemas Auxiliares Vácuo 
Bombas de 

água 
3 7,3  

 

 

Para o desempenho da central de vácuo, são considerados os 13 equipamentos em funcionamento 

constante ao longo do dia, que asseguram uma constante disponibilidade de vácuo nos reservatórios, 

obtendo o seguinte SEC: 

 𝑆𝐸𝐶𝑣á𝑐𝑢𝑜 =
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

68,55

2070
= 0,0331 𝑘𝑊ℎ

m3 𝑑𝑒 𝑣á𝑐𝑢𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜⁄  (5.11) 
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De forma análoga para a central de refrigeração, a equação 5.11 dá-nos: 

 𝑆𝐸𝐶𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 =
102,1

83
= 1,23 𝑘𝑊ℎ

m3 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 ⁄  (5.12) 

Para a atribuição de um indicador de desempenho relacionado com o processo de moldação, foi 

considerado um funcionamento constante ao longo do dia em todos os equipamentos a cima referidos. 

De acordo com os pressupostos assumidos em 4.1.3, a necessidade de refrigeração e vácuo depende 

diretamente do tempo de ciclo de moldação. 

Deste modo, de acordo com o histórico de produção da Plastimar, considerou-se um funcionamento 

médio de 16 máquinas de moldação em simultâneo por dia. 

Para efeito de cálculo, foi considerado que todas as máquinas de moldação consomem dezasseis 

avos da energia total absorvida pelas centrais de vácuo e refrigeração durante o seu tempo de ciclo de 

moldação. Isto permite obter, pela equação 5.13, o KPI da energia consumida pelo processo, associada 

ao vácuo e à refrigeração (𝐾𝑃𝐼𝑣á𝑐_𝑟𝑒𝑓_𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜). 

 𝐾𝑃𝐼𝑣á𝑐_𝑟𝑒𝑓_𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 =
𝑃𝑣á𝑐𝑢𝑜 + 𝑃𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜

16 × 3600
= 0,00296 𝑘𝑊

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ⁄  (5.13) 

Na eq. (5.13), 𝑃𝑣á𝑐𝑢𝑜 e 𝑃𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 correspondem às potências totais da centrais e vácuo e 

refrigeração, apresentados na Tabela 5.8. 
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5.3 Caracterização Energética 

5.3.1 1ª Abordagem – Modelo SEC 

A aplicação de um método SEC para a caracterização da produção de peças em EPP foi 

considerado devido à reduzida monitorização existem e apresentada anteriormente no subcapítulo 

4.1.1. Relativamente à produção de peças em EPP, toda a produção de peças moldadas é 

acompanhada e monitorizada, desde tempos de ciclo, à quantidade de matéria prima transformada, 

número de peças produzidas, e até a qualidade das peças produzidas em cada máquina de moldação. 

Mas, por outro lado, a única monitorização energética relativa à produção de EPP é o consumo de 

vapor diário, que para além de ter um erro de medição associado, referido anteriormente, apenas diz 

respeito ao consumo total de todas as máquinas de moldação de EPP. 

Logo, qualquer caracterização de produção de peças moldadas terá de ser efetuada a um nível 

global da fábrica, englobando todas as máquinas de EPP. 

Dito isto, numa primeira fase foi realizado um teste de correlação entre o consumo de vapor diário 

e os seguintes parâmetros de produção de EPP monitorizados, referentes a um total de 23 peças 

distintas, produzidas no mês de Setembro de 2016: 

• Nº de ciclos; 

• Nº de peças produzidas; 

• Kg de matéria prima transformada; 

 

Tabela 5.9 – Matriz de correlações 
 

Ciclos P. PROD. M. P. Transf. C. V. Diário 

Nº Ciclos 1 
   

Nº Peças Produzidas 0,4304 1 
  

Matéria Prima Transformada (Kg) 0,8492 0,1889 1 
 

Consumo de Vapor Diário (kg/d) 0,4437 0,2054 0,5367 1 

 

 

Os dados de referência utilizados podem ser consultados no anexo A. 

De acordo com os resultados da Tabela 5.9, nenhuma correlação evidencia ser forte o suficiente 

para modelar o consumo de vapor. É possível concluir que o número de peças produzidas não se 

correlaciona com o vapor consumido pelo processo de moldação, dada uma correlação de apenas 0,2. 

 Quanto ao número de ciclos e matéria prima, é possível realizar uma análise gráfica e uma análise 

de variância (ANOVA), obtendo a equação da regressão linear e o coeficiente de correlação que deverá 

ser maior que 0,5. O erro associado a este modelo de previsão é também apresentado e foi calculado 

a partir da equação 5.14, 

 𝑒𝑟𝑟𝑜 =
𝑉𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 (5.14) 

onde, 𝑉 corresponde ao consumo de vapor diário. 
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Figura 5.11 - Resultados dos modelos de previsão 

 

A partir das regressões lineares obtidas na Figura 5.10, é possível concluir que não existe uma 

correlação aceitável para os parâmetros considerados. Como resultado, os modelos de previsão não 

acompanham a evolução dos consumos de vapor diários monitorizados (Figura 5.11), tendo um erro 

médio associado de mais de 30 % para os dois casos, como apresentado na Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10 - Resultados do modelo de previsão ao vapor consumido diariamente pela produção EPP 

Resultados ANOVA Erro 
Desvio 
Padrão 

Nº Ciclos 32,80 % 4494 

Matéria Prima Transformada [kg/d] 32,98 % 4231 
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Figura 5.10 - Representação gráfica em ordem ao vapor consumido por dia para produção de Peças em EPP 
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Posto isto, é possível concluir que nenhum dos três parâmetros considerados é indicado para 

caracterizar energeticamente a produção de moldados em EPP, não sendo por isso gerado nenhum 

SEC com este modelo. O processo de moldação por vapor depende de mais variáveis, sendo muito 

difícil criar um modelo de previsão válido e com boa precisão a partir de apenas um “energy driver” 

como o “throughput “, largamente utilizado na indústria da injeção de plásticos. 

Devido aos maus resultados obtidos nesta primeira abordagem foi necessário encontrar outra 

solução, para que fosse possível caracterizar a produção das peças em EPP na Plastimar. Mas a 

monitorização existente não era suficientemente abrangente nem detalha para ao efeito. 

Nesta segunda abordagem, foi utilizado um novo conjunto de dados, com mais parâmetros capazes 

de caracterizar a produção ao nível do processo, como apresentado de seguida. 

5.3.2 2ª Abordagem – Redes Neuronais Artificiais 

Dada a complexidade do processo de moldação por vapor e a falta de monitorização de consumos 

de energia, foi necessária uma abordagem mais detalha e focada no processo de moldação. Deste 

modo, foi utilizada uma máquina de moldação com características únicas na Plastimar, que permite a 

aquisição de dados de toda a produção em tempo real. 

A máquina utilizada é do fabricante Kurtz Ersa, modelo 810P, e possui o sistema EQM (Energy 

Quantity Monitor) que possibilita monitorizar os seguintes valores: 

• Tempo de ciclo; 

• Consumos de energia por ciclo: 

o Vapor [kg/ciclo]; 

o Ar comprimido [m3/ciclo]; 

o Energia elétrica de operação da máquina [kWh/ciclo]. 

 

Deste modo, é possível caracterizar o processo de forma a que o modelo utilizado possa ser 

replicado para as restantes máquinas. Com este objetivo, a caracterização foi realizada de modo a 

obter a energia específica necessária para a moldação de cada tipo de peça em EPP. 

O método utilizado recorre ao uso de algoritmos de redes neuronais para a modelação dos 

consumos energéticos, dado o seu bom desempenho em problemas não lineares e de previsão de 

consumos energéticos em processos de manufatura na indústria. 

 

A aplicação das redes ANN requer a seleção de dados de entrada e as correspondentes saídas. 

Neste caso as saídas são os valores monitorizados pela máquina de moldação, ou seja, os consumos 

energéticos e o tempo de ciclo. As entradas foram selecionadas com base na literatura existente e 

informações obtidas a partir do método de parametrização inicial das máquinas, que é efetuado pelo 

gestor das linhas de produção da Plastimar. Deste modo, foi selecionada informação referente á 

matéria prima utilizada, geometria da peça e condições do molde, listadas anteriormente na Tabela 4.5. 
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A base de dados utilizada diz respeito a toda a produção de EPP nesta máquina, durante o ano de 

2017, que corresponde a valores referentes a 22 peças distintas. Foram selecionadas cerca de 300 

amostras para cada tipo de peça moldada, perfazendo um total cerca de 7000 amostras para as 

entradas e saídas da rede ANN. 

 

Mas antes de utilizar todos estes, dados foi verificada a correlação existente entre os 11 parâmetros 

de entrada e os 4 de saída, garantindo que todas as entradas estão correlacionadas com pelo menos 

uma saída, eliminando assim a hipótese de se utilizar parâmetros que apenas irão introduzir ruido no 

processo de solução. As correlações entre entradas e saídas é apresentada na Tabela 5.11, enquanto 

que a matriz completa das correlações pode ser consultada no anexo B. 

 

Tabela 5.11 - Valores de coeficientes de correlação entre entradas e saídas do modelo ANN 

Parâmetro de Entrada 
Vapor 
[Kg] 

Ar 
Comprimido 

[m3] 

Energia 
Elétrica 
[kWh] 

Tempo de 
Ciclo 
[seg] 

Nº Cavidades - 0,472 0,269 - 0,005 - 0,522 

Nº Injetores - 0,346 0,091 - 0,091 - 0,349 

Nº Referências - 0,334 0,143 - 0,046 - 0,279 

Volume Moldado Total [cm3] 0,476 0,151 0,038 0,266 

Área de Contacto Total [cm2] 0,438 0,378 0,144 0,127 

Volume Peça [cm3] 0,565 - 0,247 - 0,010 0,477 

Área Total Superfície Peça [cm2] 0,665 - 0,063 0,237 0,636 

Espessura Máxima Peça [cm] 0,535 - 0,221 0,103 0,533 

Peso peça [g] 0,367 - 0,287 - 0,126 0,481 

Material 0,240 - 0,215 0,065 0,502 

Densidade do Material [g/l] 0,220 - 0,160 0,306 0,635 

 

 

É verificado que todas as entradas têm uma correlação relevante para serem mantidas, uma vez 

que no mínimo apresentam um R2 = 0,3, que é um valor muito baixo quando isolado, mas uma vez 

conjugado com múltiplos parâmetros, poderá resultar numa boa modelação do problema. 

 

Dito isto, as 7000 amostras, foram divididas entre as três fases do desenvolvimento da rede ANN, 

um conjunto dedicado para o treino da rede, outro para a validação e um terceiro para o teste. 

No desenvolvimento da rede ANN, existem três parâmetros que necessitam ser testados para obter 

a rede ANN que melhor irá modelar o problema proposto, dos quais: 

1. Fração de amostras para treino, validação e teste; 

2. Número de neurónios na camada oculta; 

3. Algoritmo de treino. 
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O número de neurónios utilizado irá influenciar o tempo de computação, sendo necessário encontrar 

o valor ideal que não comprometa a análise das 7000 amostras consideradas. A escolha do algoritmo 

de treino é um parâmetro decisivo para o comportamento do modelo, uma vez que é responsável pela 

correta atribuição de pesos às ligações neuronais de forma a estimar corretamente os consumos de 

energia.   

O principal objetivo do algoritmo de treino é minimizar a função de performance da rede ANN, 

aplicando um processo iterativo que tenta minimizar o erro quadrático médio ou MSE, dado pela 

equação 5.15. 

 𝑉(𝑥) =
1

𝑁
∑ 𝑒𝑞

2(𝑥)
𝑁

𝑞=1
 (5.15) 

Onde, 𝑁 é o tamanho das amostras de treino e “ 𝑒” é o erro associado à entrada 𝑞 da rede. 

Modelação das Redes ANN 

Para determinar o menor MSE possível, o método de teste utilizado para modelar os três parâmetros 

de uma rede ANN foi semelhante ao indicado por Cardeal (2016) no seu trabalho, onde recorreu 

também aos algoritmos disponíveis pela toolbox do Matlab para modelar consumos de energia. 

Uma vez efetuado o recurso à toolbox do Matlab, existem três algoritmos de treino disponíveis, 

designados por:  

• Levenberg-Marquardt; 

• Bayesian Regularization; 

• Scaled Conjugate Gradient. 

 

Para cada um destes algoritmos foram testadas três combinações de divisão das amostras entre 

percentagens de treino / validação / teste, da seguinte forma, respetivamente: 

• 60 / 25 / 15 

• 75 / 15 / 15 

• 80 / 10 / 10 

Cada uma das combinações entre algoritmo e dados utilizados foi testada para quatro diferentes 

números de neurónios na camada oculta, dos quais: 

• 10, 20, 30 e 40 

 

Da combinação destes três parâmetros indicados resultaram 36 experiências, repetidas 10 vezes 

para cada número de neurónios, para evitar que ocorra um sobre ajustamento da solução e garantir 

que a rede é testada com várias hipóteses de dados diferentes. Deste modo foi possível determinar o 

MSE médio para cada combinação e o desvio padrão dos resultados. 

Os resultados obtidos das redes ANN, apresentados de seguida, foram obtidos de três formas 

diferentes, adaptando o funcionamento das redes neuronais ao número de amostras referentes às 22 

peças em EPP estudadas. 
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Numa primeira fase, foram introduzidas as 7000 amostras (referentes a 22 peças) nas redes ANN, 

sendo a rede autónoma na seleção dos dados a utilizar. Numa segunda fase, a rede utilizou como 

dados de teste os valores relativos a três peças diferentes previamente postos de parte, para o qual a 

rede não foi treinada, garantindo assim o real desempenho da rede na previsão de novas peças. 

Numa terceira e última fase, as redes ANN utilizaram apenas os valores médios dos parâmetros 

referentes às 22 peças em EPP, retirando assim todo o ruído que os dados impunham ao modelo e 

obtendo o melhor desempenho da rede ANN para a estimação de consumos de energia para um dado 

conjunto de “inputs”. 

Resultados da rede ANN com 22 peças treinadas 

Foi aplicado o método de modelação de redes anteriormente referido, mas rapidamente se chegou 

à conclusão de que os valores obtidos em cada combinação de algoritmos eram muito semelhantes. 

Não existia uma melhoria significativa independentemente do número de neurónios utilizados na 

camada oculta ou do algoritmo de treino escolhido. A utilização de 7000 amostras experimentais, 

referentes a apenas 22 peças diferentes, levou a que as redes neuronais encontrassem relações muito 

fortes entre as entradas e saídas do modelo. Contudo, na fase de teste a rede foi testada com amostras 

diferentes aos de treino, mas muito semelhantes aos valores previamente treinados. 

Os resultados obtidos são apresentados na Figura 5.12 e apresentam um MSE igual a 0,225 e uma 

reta de regressão muito próxima de 1, evidenciando uma correlação ótima entre os parâmetros de 

saída objetivo e os resultados estimados pela rede ANN. Os dados utilizados foram treinados pelo 

algoritmo de treino Levenberg-Marquatdt com 20 neurónios na camada oculta, utilizando uma divisão 

de dados (75 / 15 / 15) para treino, validação e teste, respetivamente. 

 

Estes resultados, devem-se ao facto de as amostras referentes a cada peça serem muito 

semelhantes entre sim, uma vez que o consumo de energia atribuído a cada peça é relativamente 

constante. Deste modo, a modelação do problema é muito boa para as peças conhecidas, mas como 

modelo de previsão de consumos de energia pode não ser garantido uma boa estimativa para novas 

peças que não tenham sido treinadas pela rede ANN. Posto isto, é necessário verificar o modelo para 

um caso em que a rede não tenha sido treinada, testando os parâmeros de peças desconhecidas. 

Figura 5.12 – Correlação entre as saídas objetivo e o valor estimado pela rede ANN, durante a fase de treino, 
validação e teste.  



74 
 

Resultado da rede ANN para teste de peças desconhecidas  

Nesta abordagem o método de modelação foi novamente aplicado, mas desta vez apenas a 

amostras referentes a 19 peças, sendo 3 peças postas de parte para testar a rede ANN. Desta forma 

é garantido que a rede é testada para prever os consumos de energia de 3 peças novas. 

A seleção destas peças incidiu sobre o número de cavidades do molde, de forma a garantir uma 

solução que abranja vários tipos e dimensões de peças. De acordo com a Tabela 5.12 foi selecionada 

uma peça com 1, 16 e 21 cavidades, dada a quantidade de informação disponível. 

 

Tabela 5.12 - Distribuição de moldes por quantidade de cavidades 

Nº de Cavidades 1 2 5 6 9 16 20 21 24 

Quantidade de moldes 7 2 1 1 1 5 1 2 2 

 

Os resultados obtidos para a rede neuronal treinada com 19 peças, como esperado, foram muito 

semelhantes aos obtidos anteriormente, a partir da utilização dos mesmos atributos para modelação 

da rede (algoritmo, neurónios e divisão de dados), apresentando uma MSE igual a 0,192 e R = 0.9998, 

que se mantiveram constantes para diferentes algoritmos e combinações de modelação. 

Esta rede ANN foi testada adicionalmente para um conjunto de 900 amostras, correspondentes a 3 

peças para o qual a rede não foi treinada. Os resultados obtidos demonstraram efetivamente a 

incapacidade do modelo para previsão de consumos para novas peças. Como resultado, o MSE 

aumentou para 324,4 e o R diminuiu para 0,153, e a correlação verificada entre as saídas objetivo e os 

resultados da rede ANN foi muito mais fraca do que o obtido anteriormente, apresentando uma maior 

variação do erro em comparação com a primeira abordagem (Figura 5.14 e Figura 5.14). 

 

Tabela 5.13 - Comparação de resultados para a rede ANN com 7000 amostras 

Rede ANN MSE R teste 

Modelo 22 Peças 0,225 0,99997 

Modelo 19 Peças + 3 Testadas 324,4 0,153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.14 – Distribuição do erro no modelo de previsão 
com 22 peças 

Figura 5.14 – Distribuição do erro no teste do modelo 
com 3 peças testadas 
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Uma correlação igual a 1, significaria que o modelo de previsão de consumo energético seria 

perfeito. Mas desta forma, com apenas um R = 0,153, foi verificado que a real precisão deste modelo 

está longe de ser ideal, com um erro de estimação muito elevado, não sendo por isso indicado para 

cumprir o objetivo desta caracterização energética das peças em EPP. 

 

Uma abordagem diferente teve de ser usada para os parâmetros de 7000 amostras referentes a 22 

peças em EPP consideradas, de modo a que o recurso a redes neuronais produzisse um modelo de 

previsão com precisão suficiente para uma caracterização energética. 

Rede Neuronal para estimação do consumo de energia média 

Nesta abordagem final, foram utilizados os valores médios dos consumos de energia monitorizados 

para cada uma das 22 peças. Deste modo, o número de amostras foi reduzido de 7000 para 22, uma 

referente a cada peça. 

Neste modelo, foram utilizadas a mesmas 11 entradas e 4 saídas para a rede ANN, sendo que desta 

vez as saídas da rede correspondem a valores médios de energia e tempo de ciclo. Foi aplicada a 

metodologia de modelação de rede descrita anteriormente, tendo sido comparadas as várias 

combinações de parâmetros da rede, em termos de algoritmo de treino, número de neurónios e divisão 

das amostras utilizadas. 

Os resultados foram avaliados de modo a determinar o menor erro quadrático médio possível (MSE) 

entre a solução estimada pela rede e as saídas objetivo, tendo em conta o desvio padrão dos 

resultados, uma vez que foram realizadas 10 experiências para cada combinação dos três parâmetros 

de modelação, 

Na Tabela 5.14 são apresentados os resultados obtidos para a divisão de amostras [80 / 10 / 10]. 

Esta foi a combinação que apesentou os melhores resultados para o MSE e o seu erro padrão. Foram 

testadas mais duas combinações de divisão de amostras, [60 / 25 / 15] e [75 / 15 / 15] que podem ser 

consultadas no anexo C. 

 

Tabela 5.14 - Resultados para a divisão de treino [80 / 10 / 10] 

Algoritmo 
Treino 

Levenberg-Marquadt 
Bayesian 

Regularization 
Scaled Conjugate 

Gradient 

MSE Média Desvio P. Média Desvio P. Média Desvio P. 

Neurónios 
Camada 
Oculta 

10 423,6 349,5 824 601,4 462,8 498,8 

20 672,9 746,6 391,2 553,1 3116 5885 

30 365,3 383 256,2 277,7 794 1478 

40 1663 1759 316,8 420,4 7581 6278 

 

De acordo com a tabela apresentada, o algoritmo que apresenta o menor erro para previsão do 

consumo energético e tempo de ciclo, é o “Bayesian Regularization”, visto que apresenta o menor MSE 

e menor desvio padrão para as 10 repetições com uma configuração de 30 neurónios na camada oculta, 

com uma divisão de amostras de 80% para treino, 10% para validação e 10% para teste da rede ANN. 
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Para esta configuração de rede neuronal encontrada foi avaliado o seu comportamento enquanto 

modelo preditivo a partir dos gráficos de regressão da Figura 5.15 ,que representam a correlação entre 

a solução prevista pela rede e as saídas objetivo. 

 

O gráfico do lado esquerdo, referente à fase de treino, mostra que a rede neuronal foi capaz de 

encontrar as ligações necessários entre os 30 neurónios da camada oculta, após várias iterações, de 

forma a prever exatamente os consumos de energia e tempo de ciclo. O gráfico mostra que a correlação 

de valores previstos e experimentais é ideal, com R = 1, ou seja, a solução prevista pelo modelo preditor 

coincide exatamente com as saídas objetivo. 

O gráfico à direita da Figura 5.15 mostra a capacidade de previsão das saídas objetivo para peças 

que eram totalmente desconhecidas à rede treinada. A regressão é também muito boa, com uma 

correlação muito forte entre os resultados previstos e os valores experimentais, apresentando um 

R = 0,98902, para um máximo de 1. 

 

Esta última rede neuronal, é capaz de prever o tempo de ciclo, vapor, ar comprimido e energia 

elétrica consumida durante um ciclo de produção de peças em EPP moldadas por vapor. Com a 

aplicação do algoritmo aqui definido é possível obter valores de referência para estes quatro parâmetros 

de saída a partir do consumo médio de cada uma das 22 peças consideradas neste estudo.  

De referir ainda que este modelo de previsão é válido para a máquina Kurtz 810P, utilizada para a 

aquisição de dados. A sua aplicação a outras máquinas poderá requerer uma análise similar, ou então 

deverá ser estabelecido um fator corretivo que tenha em conta a eficiência de cada máquina. Isto 

porque cada máquina tem um conjunto de perdas energéticas associadas à sua morfologia e eficácia 

durante o processo de moldação por vapor. 

 

Figura 5.15 - Análise das regressões do modelo preditor 
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5.3.3 Potencial de Implementação 

A partir do modelo preditivo da rede neuronal apresentada, apenas é possível uma caracterização 

energética parcial de uma nova peça em EPP. Isto porque, apenas é definido: 

1. Vapor, em kg por ciclo; 

2. Ar comprimido, em m3 por ciclo; 

3. Energia elétrica consumida pela máquina, em kWh por ciclo; 

4. Tempo de ciclo, em segundos. 

 

Mas, como descrito anteriormente, a fase de refrigeração e a de estabilização da peça moldada são 

muito importantes do processo de moldação por vapor, e não foram consideradas na monitorização 

utilizada para a rede ANN. Logo, com base nas premissas assumidas anteriormente nesta dissertação, 

é possível contabilizar o contributo energético destas fases a partir do tempo de ciclo das peças 

moldadas, aplicando o 𝐾𝑃𝐼𝑣á𝑐_𝑟𝑒𝑓_𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜gerado em 5.2.3. 

 𝐾𝑃𝐼𝑣á𝑐_𝑟𝑒𝑓_𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 0,00296 𝑘𝑊
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ⁄  (5.16) 

Ao introduzir este 𝐾𝑃𝐼𝑣á𝑐_𝑟𝑒𝑓_𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 está-se a ter em conta o desempenho de toda a central de vácuo 

e refrigeração. De forma análoga, os restantes KPI’s dos sistemas auxiliares devem ser tidos em conta, 

corrigindo assim todos os consumos energéticos relativos ao processo para um valor mais próximo da 

realidade industrial, válido para as instalações da Plastimar em Peniche. 

 𝐾𝑃𝐼𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 0,9234 𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜⁄  (5.17) 

 𝐾𝑃𝐼𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 0,1383 𝑘𝑊ℎ
𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜⁄  (5.18) 

Esta aplicação dos KPI´s da rede de sistemas auxiliares, é um fator de diferenciação desta 

caracterização de peças moldadas, permitindo uma aplicação prática do modelo aqui apresentado em 

comparação com grande parte das publicações científicas, centradas na otimização de parâmetros do 

processo que, de acordo com Dang (2014), acabam por ser considerados demasiado académicos e de 

difícil implementação prática. 

O mesmo autor defendia que uma caracterização não deve ser focada apenas na otimização dos 

parâmetros do processo de moldação, mas deve incluir o desempenho dos equipamentos utilizados e 

das instalações, permitindo assim uma caracterização também ao nível da fábrica. 

 

Este modelo de caracterização irá permitir à Plastimar definir políticas racionais de custos para 

novas peças em EPP propostas à empresa. Sendo uma potencial ferramenta no apoio ao planeamento 

de toda a produção de peças em EPP, caso o modelo de previsão ANN aqui proposto seja replicado 

para todas as máquinas de moldação, ou um fator de equivalência entre máquinas seja criado.
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Capítulo 6 

6 Conclusões e Trabalho Futuro 

Com esta dissertação foi possível verificar a teoria de Kent (2009), que defende que no processo 

de moldação de espumas por vapor é errado caracterizar a produção de peças através dos kg de 

matéria prima transformada (throughput). A primeira abordagem à caracterização da produção de 

peças em EPP da Plastimar provou esta teoria ao demonstrar que existe um erro superior a 30% num 

modelo SEC baseado no volume de produção, ou num parâmetro unitário similar. Foi concluído que no 

processo de moldação por vapor não é possível criar um modelo de previsão de consumo energético 

com base em apenas um indicador de produção, porque nenhum se correlaciona de forma evidente 

com o consumo energético. 

Um modelo empírico foi aplicado com recurso a dados experimentais e informações sobre as peças 

produzidas. A caracterização do processo foi baseada nas propriedades do material, características da 

peça e condições de moldação, num total de 11 parâmetros que, para serem correlacionados com os 

vários tipos de consumo de energia, se aplicaram a um modelo de redes neuronais artificiais. As redes 

ANN demonstraram, mais uma vez, ser uma ferramenta potente para a análise de problemas 

complexos e não lineares. 

Com a aplicação da rede neuronal selecionada, foi possível obter um modelo de previsão de 

consumos de energia com base nas características da peça moldada. Tal como defendido por Kim et 

al. (2010), Spiering et al. (2015) e  Matarrese et al. (2017), é possível caracterizar a produção de peças 

por injeção de moldes diretamente pelas propriedades do material, peças e moldes, não sendo 

necessário nenhuma consideração relativa à parametrização do processo na máquina de moldação, 

tais como tempos de injeção, aquecimento ou refrigeração. 

Em modelos de caracterização empíricos, a seleção e preparação dos dados experimentais irá 

influenciar a facilidade de implementação do método e a qualidade dos resultados obtidos. Contudo, o 

recurso a redes ANN possibilita a obtenção de modelos de previsão mesmo para as premissas mais 

irregulares. 

Contudo, a rede neuronal foi desenvolvida apenas com dados relativos a uma máquina de 

moldação, pelo que é seguro dizer que os 11 parâmetros de entrada utilizados são perfeitamente 

correlacionados com a energia consumida e este método de abordagem pode ser usada para todo o 

processo de moldação de peças em EPP. Mas o modelo de previsão obtido apenas foi validado para 

uma máquina, não é por isso garantida uma precisão tão boa para máquinas diferentes, sendo 

necessário um teste da rede neuronal para mais conclusões. 
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Dito isto, o modelo ANN em conjunto com os indicadores de desempenho da rede de sistemas 

auxiliares (KPI’s) caracterizam energeticamente a produção de peças em EPP ao nível do processo e 

da fábrica, uma vez que, para além de ser estimado o consumo de energia durante o processo de 

moldação da peça, com a precisão das redes ANN, também é adicionalmente considerado o 

desempenho dos sistemas auxiliares das instalações industriais, possibilitando uma contabilização da 

energia com impacto direto na fatura energética da empresa Plastimar. 

Uma vez que o modelo de caracterização possibilita obter um valor próximo dos reais consumos 

energéticos associados ao processo de moldação das peças de EPP, a empresa fica capaz de: 

• desenvolver políticas racionais de custos; 

• estimar o custo de produção de uma nova peça proposta por um cliente; 

• replicar este modelo para as restantes máquinas de moldação. 

 

Proposta de trabalho futuro 

O principal foco de trabalho futuro deverá incidir sobre a aplicação do modelo nas restantes 

máquinas de moldação da Plastimar. Existe um grande potencial de aplicação mesmo sem as restantes 

máquinas terem o sistema de monitorização EQM da Kurtz Ersa. Numa fase inicial, poderão ser 

realizadas medições de teste para verificar se o modelo ANN proposto é ou não válido para cada 

máquina. Caso não seja, mais medições relativas a várias peças serão necessárias. Ou então um fator 

de equivalência deve ser calculado. 

Outros pontos que deveram ser tidos em conta para uma caracterização mais completa das peças 

em EPP são: 

• Energia consumida na fase de pré-expansão; 

• Tempo e energia consumida na fase de estabilização da matéria prima, nos silos 

pressurizados; 

• Expandir o modelo para as máquinas Erlenbach; 

• Caso se verifique a possibilidade de implementação do modelo ANN em outras máquinas, 

será possível determinar qual a máquina mais eficiente para cada tipo de peça. 

 

Mais importante ainda é a Plastimar continuar o trabalho desenvolvido nesta dissertação e melhorar 

a situação energética atual, com mais pontos de monitorização e um sistema de gestão de informação 

mais eficiente, sendo que a instalação de uma plataforma de controlo centralizado do processo de 

moldação iria catapultar o conhecimento sobre o processo de moldação por vapor e torná-lo mais 

eficiente. 
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8 Anexos 

Anexo A 

Monitorização de produção de peças em EPP e respetivo consumo se vapor 
diário referente ao mês de Setembro de 2016. 

EPP Nº Ciclos 
Nº Peças 

Produzidas 

Matéria 
Prima 

Transformada 
[kg/d] 

Consumo de 
Vapor Diário 

[kg/d] 

01-09-2016 456 4.183 232 4.606 

02-09-2016 499 499 398 9.168 

05-09-2016 982 7.714 368 12.711 

06-09-2016 1.080 13.408 380 12.173 

07-09-2016 1.209 11.494 860 17.161 

08-09-2016 819 16.216 306 6.638 

09-09-2016 2.049 8.738 890 14.698 

12-09-2016 476 5.455 159 14.476 

13-09-2016 328 4.905 91 14.126 

14-09-2016 552 9.219 111 13.138 

15-09-2016 443 5.708 46 9.552 

16-09-2016 389 4.930 135 15.426 

19-09-2016 546 7.428 249 17.174 

20-09-2016 496 8.460 63 12.865 

21-09-2016 598 8.602 180 16.085 

22-09-2016 1.122 9.596 385 17.175 

23-09-2016 1.448 13.774 991 28.103 

26-09-2016 789 17.078 147 15.171 

27-09-2016 730 17.779 42 8.932 

28-09-2016 767 9.107 121 16.663 

29-09-2016 510 6.950 73 8.498 

30-09-2016 491 6.081 126 9.710 
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Anexo B – Matriz de correlações entre as entradas e saídas objetivo da rede neuronal 

 

 Nº 
Cav. 

Nº 
Inj. 

Nº 
Ref. 

Vol. 
Mol. 
[cm3] 

Área 
Cont. 
[cm2] 

Vol. 
Peça 
[cm3] 

Área 
Sup. 
Peça 
[cm2] 

Esp. 
Máx. 
Peça 
[cm] 

Peso 
peça 
[g] 

Mat. 
Mass. 
Vol. 
[g/l] 

Vapor 
[Kg] 

Ar 
Comp. 

[m³] 

E. E. 
[kWh] 

T. 
Ciclo 
[seg] 

Nº Cavidades 1                             

Nº Injetores 0,841 1                           

Nº Referências 0,591 0,543 1                         

Volume Moldado Total [cm^3] -0,300 0,003 0,116 1                       

Área de Contacto Total [cm^2] -0,724 -0,337 -0,441 0,504 1                     

Volume Peça [cm^3] -0,740 -0,371 -0,363 0,676 0,860 1                   

Área Superfície Peça [cm^2] -0,773 -0,381 -0,429 0,548 0,960 0,919 1                 

Espessura Máxima Peça [cm] -0,636 -0,409 -0,393 0,497 0,700 0,776 0,720 1               

Peso peça [g] -0,705 -0,373 -0,361 0,537 0,665 0,856 0,735 0,538 1             

Material -0,463 -0,259 -0,405 0,154 0,452 0,385 0,488 0,482 0,535 1           

Densidade do Material [g/l] -0,635 -0,591 -0,301 0,331 0,281 0,366 0,356 0,298 0,405 0,424 1         

Vapor [Kg] -0,472 -0,346 -0,334 0,476 0,438 0,565 0,665 0,535 0,367 0,240 0,220 1       

Ar Comprimido [m³] 0,269 0,091 0,143 0,151 0,378 -0,247 -0,063 -0,221 -0,287 -0,215 -0,160 0,299 1     

Energia Elétrica [kWh] -0,005 -0,091 -0,046 0,038 0,144 -0,010 0,237 0,103 -0,126 0,065 0,306 0,594 0,442 1   

Tempo de Ciclo [seg] -0,522 -0,349 -0,279 0,266 0,127 0,477 0,636 0,533 0,481 0,502 0,635 0,614 0,020 0,519 1 
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Anexo C – Resultados da Modelação da Rede Neuronal da Energia Média 

 

Trabela C1 – Resultados para a divisão de treino [60 / 25 / 15] 

Algoritmo 
Treino 

Levenberg-Marquadt 
Bayesian 

Regularization 
Scaled Conjugate 

Gradient 

MSE Média Desvio P. Média Desvio P. Média Desvio P. 

Neurónios 
Camada 
Oculta 

10 422,9 487,2 509,8 224,8 2042 1293 

20 355,8 379,5 637,2 366,9 1826 2214 

30 724,7 805,5 821,3 396,8 3883 4230 

40 948,9 1580 642,1 605,6 5987 2775 

 

 

Trabela C1 – Resultados para a divisão de treino [75 / 15 / 15] 

Algoritmo 
Treino 

Levenberg-Marquadt 
Bayesian 

Regularization 
Scaled Conjugate 

Gradient 

MSE Média Desvio P. Média Desvio P. Média Desvio P. 

Neurónios 
Camada 
Oculta 

10 471 449,8 539,4 321,6 2028 2524 

20 425,5 472 343,9 382,4 1361 1409 

30 719,7 909,9 539,6 274,8 13947 4583 

40 300,5 274,2 537 288,8 13240 17449 

 

 

Trabela C1 – Resultados para a divisão de treino [80 / 10 / 10] 

Algoritmo 
Treino 

Levenberg-Marquadt 
Bayesian 

Regularization 
Scaled Conjugate 

Gradient 

MSE Média Desvio P. Média Desvio P. Média Desvio P. 

Neurónios 
Camada 
Oculta 

10 423,6 349,5 824 601,4 462,8 498,8 

20 672,9 746,6 391,2 553,1 3116 5885 

30 365,3 383 256,2 277,7 794 1478 

40 1663 1759 316,8 420,4 7581 6278 
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Anexo D - Distribuição de Carga Semanal da Central de Ar Comprimido 

Resultado das Medições da Auditoria aos Compressores 

 

POTÊNCIA GA 808 75000 W  
                  

Delta P. T 4ª MD 5º M 5ª T 5ª MD 6ª M 6ª T 6ª MD 2ª M 2ª T 2ª MD 3ª M 3ª T 3ª MD ª4 M 4ª T 4ª 
 

MÉDIA 

CONTAGEM a 100% CARGA 99,8% 74,2% 96,5% 98,1% 81,6% 96,6% 97,4% 0,0% 62,6% 100% 82,6% 94,7% 99,5% 86,8% 97,3% 99,0% 
 

85,0% 

CONTAGEM a 23% VAZIO 0,2% 25,8% 3,5% 1,9% 18,4% 3,4% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 17,4% 1,6% 0,5% 13,3% 2,7% 1,0% 
 

5,8% 

CONTAGEM a 0% DESLIGADO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 100% 37,4% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

9,2% 

 

 
  

                  
POTÊNCIA GA 180 

VSD 

200000 W 
                  

DELTA P. T 4ª1 MD 5º M 5ª T 5ª MD 6ª M 6ª T 6ª MD 2ª M 2ª T 2ª MD 3ª M 3ª T 3ª MD ª4 M 4ª T 4ª 
 

MÉDIA 

CONTAGEM ≥ 90% 90% MAX. 3% 0% 5% 4% 1% 8% 2% 2% 9% 3% 2% 8% 11% 9% 14% 10% 
 

6% 

 

  

                 
  

CONTAGEM 80% ≤ Max. 80% MAX. 7% 1% 10% 11% 2% 23% 6% 8% 20% 11% 5% 24% 43% 23% 45% 26% 
 

17% 

CONTAGEM 60% ≤ 80% 60% 80% 14% 5% 18% 19% 6% 23% 17% 36% 21% 18% 11% 23% 21% 17% 21% 22% 
 

18% 

CONTAGEM 40% ≤ 60% 40% 60% 26% 16% 27% 30% 19% 28% 31% 36% 34% 30% 22% 27% 18% 20% 18% 24% 
 

25% 

CONTAGEM 20% ≤ 40% 30% 40% 27% 28% 23% 23% 30% 14% 24% 16% 20% 21% 27% 14% 7% 17% 8% 13% 
 

19% 

CONTAGEM 10% ≤ 20% 17% 30% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 
 

1% 

CONTAGEM ≤ 10% MIN. 17% 24% 48% 20% 15% 41% 9% 18% 3% 5% 18% 33% 12% 10% 22% 8% 14% 
 

19% 

CONTAGEM a 0% DESLIGADO 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

0% 


