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Resumo 

O presente trabalho teve como principal objectivo efectuar o estudo de um Sistema de Supervisão, 

Automação e Controlo de um Sistema de Utilidades (aplicado ao caso da IBEROL, S.A.) para um controlo mais 

eficiente e para uma melhor gestão dos processos existentes. As várias etapas que conduziram este estudo, 

permitiram a concepção de uma metodologia (constituída por 11 etapas) aplicável ao desenvolvimento de 

qualquer estudo, com vista à melhoraria das operações de controlo e gestão fabril de uma organização 

industrial.  

Após levantamento da situação actual e criação de um novo cenário futuro para Supervisão desse mesmo 

Sistema de Utilidades, foi elaborado um caderno de encargos, que foi posteriormente enviado para análise e 

orçamento por um conjunto de fornecedores previamente seleccionados. O projecto de investimento (5 anos) 

analisado para a proposta com melhores índices económicos prevê um VAL de 455.385€, uma TIR de 197% e 

um payback de aproximadamente 20 meses. 

Conjuntamente ao projecto de Supervisão, os fornecedores foram também consultados para orçamento de 

uma bancada portátil de testes, que permitisse a verificação de vários contadores de fluidos existentes nas 

instalações da IBEROL, S.A.. O projecto de investimento (8 anos) analisado para a melhor proposta prevê um 

VAL de 53.939€, TIR de 66% e payback em cerca de 27 meses. 

Em simultâneo, foi desenvolvida uma nova ferramenta de controlo operacional e de ajuda à análise de 

decisão, utilizando o software Microsoft Excel®, para facilitar e melhorar a gestão de toda a informação 

registada diariamente, na Central de Vapor da IBEROL, S.A.. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Sistema de Supervisão e Controlo; Automação; Eficiência Energética; Central de Vapor; 

Central de Ar Comprimido; Utilidades 
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Abstract 

This work resulted from the need to study a new Supervisory, Control and Automation System for an 

Utilities Facility (case study of IBEROL, S.A.) to enhance control efficiency and to improve process management. 

The different stages that conducted this study established a standard methodology that sets down 11 steps 

needed to develop any study carried by an industrial organization aiming to improve their process control and 

their plant management operations. 

After the survey of the current situation and creation of a new supervisory scenario, it was developed a set 

of specifications in a contract provision and sent to pre-selected suppliers for quotation. The investment 

project analysis (5 years) for the best proposal (with better economic indicators) provides a NPV of 455.385€, 

an IRR of 197% and a payback time of 20 months. 

In combination with the Supervisory System project, suppliers were also consulted in order to present their 

best quote of a portable test bench for verification of several flowmeters in IBEROL, S.A. facilities. The 

investment project analysis (8 years) for the best proposal provides a NPV of 53.939€, an IRR of 66% and a 

payback time of 27 months. 

At the same time, a new operational control and aid for decision making tool, was created, using software 

Microsoft Excel®, promoting daily recorded information management, including quality parameters, 

consumption and production indicators, KPI’s, etc., at IBEROL, S.A.’s Steam Plant. 
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1. Introdução 

1.1 A empresa IBEROL, S.A. 

1.1.1 Apresentação 

A IBEROL – Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, S.A. é uma empresa dedicada à produção e 

comercialização de biocombustíveis e seus subprodutos, bem como o aproveitamento industrial e 

comercialização de sementes oleaginosas e seus derivados. Sediada em Alhandra, concelho de Vila Franca de 

Xira, a IBEROL, S.A. possui 95 colaboradores e um volume de negócios superior a 200 milhões de euros por ano. 

Fundada em 1967, a IBEROL, S.A. foi constituída a partir de capitais portugueses, espanhóis e americanos, 

com o objectivo de actuar no mercado das oleaginosas e seus derivados. Em 1998 a empresa foi adquirida pelo 

grupo NUTASA, passando a integrar um dos maiores grupos industriais do sector agro-alimentar a nível 

nacional. 

De forma a complementar a sua oferta de produtos, reforçando a sua presença na cadeia de valor em que 

está inserida, em 2006, a IBEROL, S.A. entrou no mercado dos biocombustíveis passando a ser a primeira 

empresa em Portugal a construir uma fábrica para transformação de óleos vegetais em biodiesel para posterior 

incorporação pelas empresas petrolíferas. A sua capacidade anual, actualmente instalada, é de 120.000 

toneladas de biodiesel e cerca de 450.000 toneladas de farinha de soja ou cerca de 170.000 toneladas de 

farinha de colza para rações animais. 

Desde então que a IBEROL, S.A. tem realizado vários investimentos na requalificação das suas unidades 

fabris, bem como dos seus processos produtivos, de forma a cumprir as necessidades constantes dos mercados 

onde actua, procurando sempre uma maior eficiência energética e económica.
 
(1)

 

1.1.2 Os Processos Industriais 

A IBEROL, S.A. é composta por duas unidades de produção: A unidade de Preparação/Extracção e ainda a 

unidade de Biodiesel, designada por UPB (Unidade de Produção de Biodiesel). De forma a dar apoio processual 

a todas estas fábricas, existe ainda um Sistema de Utilidades responsável pelo tratamento de água e produção 

de vapor, bem como pela produção de ar comprimido. As etapas e respectivas unidades mais relevantes no 

fabrico dos produtos da IBEROL, S.A. são brevemente resumidas de seguida. 

1.1.2.1 Unidade de Preparação/Extracção 

Preparação 

As sementes oleaginosas (maioritariamente soja e colza) podem ser recebidas, quer por via terrestre, quer 

por via marítima e são armazenadas nos silos de armazenamento. Após armazenagem, a matéria-prima é 

encaminhada para a Preparação, sendo inicialmente peneirada para que os grãos de oleaginosas sejam 

separados dos restantes constituintes e impurezas existentes na matéria-prima. O grão peneirado passa por 

uma etapa de trituração para redução das suas dimensões e segue para tratamento térmico. Este tratamento 
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ocorre em condicionadores onde o grão irá ser cozido com vapor indirecto para correcção do seu teor de 

humidade, aumento da sua plasticidade e, no caso da soja, para desnaturação dos inibidores da tripsina 

(medido pela actividade ureásica), dado que se constituem um factor antinutriconal que afecta a digestão.
 
(2) O 

grão cozido é depois laminado de forma a aumentar a sua área específica para um melhor contacto com o 

solvente. Por último, o grão cozido e laminado (floco) é encaminhado para um conjunto de extrusoras para 

diminuir a densidade do material sólido, originando uma rede porosa, facilitando a extracção do óleo dos flocos 

(melhora a percolaridade), mas aumentando a densidade do leito (por compactação) permitindo assim menor 

volume nos equipamentos na Extracção. Nesta etapa de expansão é utilizado vapor directo (para aumentar o 

grau de humidade do sólido, tornando a expansão mais eficiente pela melhor evaporação de água presente) e 

vapor indirecto (para atingir temperaturas de 110 ºC em que o flash da água ocorra facilmente). 

Posteriormente existe uma secagem para rectificar o teor de água antes de entrar no extractor. (3) 

Extracção 

Os flocos, expandidos e secos na etapa anterior, vão alimentar um extractor rotativo que fará circular este 

material em contra-corrente com Hexano, promovendo uma extracção sólido-líquido por percolação. Deste 

método de extracção obtém-se duas fases distintas: uma fase líquida constituída por óleo e hexano (miscela) e 

uma fase sólida constituída por bagaço impregnado em solvente (Hexano). 

A fase sólida obtida é conduzida a um Dessolventizador-Tostador-Secador (DTS) onde é cozida pela acção 

do vapor, removendo-se o hexano por evaporação e arrastamento (Dessolventização). A acção do vapor é de 

extrema importância nesta fase pois também fornece calor e humidade ao sólido, melhorando a sua textura e 

qualidade nutricional (Tostar) e exerce uma acção de secagem, transformando o sólido em produto final 

(farinha), disponível para armazenamento e expedição. 

A fase líquida (miscela) é conduzida para uma etapa de destilação para separar o solvente (hexano) do 

extracto (óleo bruto), com base nos diferentes pontos de ebulição. O óleo bruto obtido tem uma quantidade 

excessiva de fosfatídeos que terão de ser removidos para que se reduza a possibilidade de formação de gomas 

nos tanques de armazenagem, uma vez em contacto com o ar. Para esse efeito, o óleo bruto é sujeito a uma 

desgomagem física, onde é adicionado água quente. Os fosfatídeos hidratáveis, na presença de água tornam-se 

insolúveis no óleo, precipitando na forma de gomas, sendo removidos por centrifugação. O óleo resultante é 

seco é está pronto para armazenamento. Este óleo poderá seguir para expedição directa ou poderá dar 

entrada na etapa de pré-tratamento da Unidade de Produção de Biodiesel (UPB). O hexano obtido na etapa de 

destilação é encaminhado para uma etapa de recuperação/purificação para que seja reutilizado novamente no 

processo.
 
(3) 

1.1.2.2 Unidade de Produção de Biodiesel (UPB) 

Uma mistura de óleos vegetais brutos provenientes da secção anterior, vai alimentar a etapa de pré-

tratamento (Neutralização e Desgomagem). É adicionado ácido fosfórico, para tornar hidratáveis os fosfatídeos 

não-hidratáveis que não foram retirados na desgomagem física, e soda caustica para neutralizar os ácidos 

gordos livres presentes no óleo e o excesso de ácido introduzido. A mistura resultante é centrifugada, 
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ocorrendo separação de fases, fase leve (óleo neutro) e fase pesada (soapstock – Mistura de gomas e sabões). 

O soapstock é um subproduto de interesse económico pelo que é armazenado para expedição. O óleo neutro é 

lavado com água quente acidificada, com Ácido Cítrico, para eliminar vestígios de sabão, é depois centrifugado 

e segue para a etapa de transesterificação.
 
(3) 

Na reacção de transesterificação, o óleo neutro reage com metanol em excesso, na presença do 

catalisador metilato de sódio, formando Biodiesel (metil-estéres) e Glicerina que são separados por 

centrifugação, com base nas suas diferentes densidades. Ambos os produtos de reacção são devidamente 

preparados para armazenamento com vista à posterior expedição. 

1.1.2.3 Sistema de Utilidades 

O Sistema de Utilidades da IBEROL, S.A. é composto por uma Central de Vapor e por uma Central de Ar 

Comprimido, fisicamente próximas mas bastante diferentes nos seus processos e objectivos. O funcionamento 

do Sistema de Utilidades e sua importância nos processos produtivos da IBEROL, S.A. será explicado com maior 

detalhe no Capítulo 2. 

Resumidamente é na Central de Vapor que é produzido todo o vapor necessário aos vários processos, 

cujas operações necessitem de vapor directo ou indirecto. A água captada dos furos existentes passa por um 

processo de tratamento onde é filtrada, descalcificada, desgaseificada e tratada quimicamente antes de ser 

alimentada às caldeiras de vapor. O vapor produzido nas caldeiras, alimentadas a gás natural, é um vapor 

saturado a condições operatórias que satisfaz as necessidades dos seus consumidores. 

O ar comprimido é produzido na Central de Ar Comprimido que é composta por cinco compressores, dois 

reservatórios e um secador. O ar atmosférico é aspirado, filtrado e comprimido pela acção mecânica dos 

compressores e devidamente seco (por condensação da humidade contida), ficando disponível para utilização 

industrial (controlo de processos, accionamentos pneumáticos, etc.). 

1.2 A importância das utilidades na Indústria 

Grande parte dos processos industriais depende de sistemas auxiliares responsáveis por fornecer, energia 

e/ou matéria-prima necessárias às transformações que neles ocorrem. É usual nas fábricas, nomeadamente 

nas de laboração contínua, existirem vários e diferentes perfis de consumo de energia para diferentes horários 

de laboração pelo que é essencial, ao seu bom funcionamento, o correcto dimensionamento e planeamento 

destes sistemas de utilidades, para que se consiga a melhor eficiência energética e o menor impacto ambiental 

e económico possível.
 
(4) 

Na Tabela 1, podemos verificar as utilidades processuais mais utilizadas na indústria, maioritariamente 

utilizadas como fontes de energia, mas por vezes também como matéria-prima como é o caso do ar 

comprimido e dos gases inertes como o Azoto. 
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Tabela 1 – Principais utilidades utilizadas na Indústria (5) 

Utilidades Industriais 

Electricidade Água 
Ar Comprimido Vapor 

Gases Inertes (Azoto) Fluidos Térmicos 

 

Como já foi referido no Capítulo 1.1.2.3, a Central de Utilidades da IBEROL, S.A. é composta pela Central de 

Vapor (que engloba o tratamento de água captada e a produção de vapor) e a Central de Ar Comprimido. O 

âmbito deste trabalho requer um foco mais pormenorizado nas centrais produtoras das utilidades água, vapor 

e ar comprimido pelo que a análise das restantes utilidades não será levada em conta.  

1.2.1 Água e Vapor 

1.2.1.1 Definições e propriedades 

A água é, sem dúvida, um dos melhores recursos naturais disponíveis para aproveitamento industrial. O 

custo do seu acesso e exploração é relativamente baixo e apresenta propriedades físico-químicas bastante 

interessantes para uma larga aplicação industrial. 

Na natureza, a água, no seu estado líquido, apresenta-se numa gama de temperaturas entre os 0 ºC (águas 

de superfície) e os 100 ºC (águas geotermais) sendo que, é à temperatura ambiente que esta utilidade encontra 

as suas maiores aplicações na indústria e agricultura. Quase 90% da água utilizada na indústria é aplicada em 

processos de refrigeração e de produção de vapor. (6)  

Ao fornecer calor às moléculas de água, irá ocorrer uma maior agitação, aumentando o número de colisões 

entre elas o que resultará num aumento de temperatura até ao seu ponto de ebulição. Este calor fornecido, 

mais conhecido como calor sensível (hf), é designado como a quantidade de energia necessária para elevar a 

temperatura da água sem que ocorra alteração do seu estado físico. À pressão atmosférica (0 bar g), são 

necessários 419 kJ para aquecer 1 kg mássico de água dos 0 ºC aos 100 ºC (temperatura de ebulição), que se 

traduzem na entalpia específica da água (Cp = 4,19kJ/kg ºC) bastante utilizada nos cálculos entre os 0 ºC e 100 

ºC.
 
(7) 

Prolongando o aquecimento, as moléculas de água aproximam-se das suas condições de saturação, 

começando a formar bolhas de vapor que escapam da superfície do líquido. A este calor fornecido, é designado 

calor latente (hfg) e é definido como a quantidade de energia necessária para alterar o estado físico do líquido 

(água) para vapor (saturado), sem que ocorra alterações na temperatura da mistura líquido/vapor. Estas 

mudanças de estado são facilmente expressas em forma de gráfico, relacionando a temperatura e entalpia a 

diferentes pressões, geralmente designado Diagrama de Fases (Figura 1).  

Neste Diagrama de Fases é possível identificar que as linhas de saturação de líquido e de vapor se cruzam 

num ponto, chamado Ponto Crítico. Este ponto é definido como a temperatura mais alta a que o líquido e o gás 

podem coexistir e onde as densidades das duas fases se tornam iguais o que implica uma entalpia de 

vaporização nula, fazendo com que a água no estado líquido passe directamente para estado gasoso. Para o 

vapor de água, o ponto crítico ocorre a uma temperatura de 374 ºC e a uma pressão de 221 bar. 
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Figura 1 – Diagrama de Fases para a mistura água/vapor. (5)
 
(7) 

Analisando a Figura 1, no ponto A a água líquida encontra-se a 0 ºC e no ponto B a água líquida encontra-se 

à temperatura de saturação (100 ºC). Em C, o vapor saturado está a 100 ºC e em D o vapor encontra-se 

sobreaquecido. O vapor saturado pode estar seco ou húmido se contiver água líquida pelo que ‘x’ representa  o 

título de vapor (sendo mínimo no ponto B e máximo no ponto C). 

Porém, nem sempre o vapor se encontra à pressão atmosférica e se assim fosse produzido industrialmente, 

complicaria bastante a sua utilização, uma vez que o seu transporte até ao ponto final de utilização estaria 

comprometido. Para pressões mais elevadas, a densidade do vapor aumenta pelo que o seu inverso (volume 

específico) diminui, o que permite um dimensionamento razoável das condutas de transporte. Entalpicamente, 

as pressões elevadas favorecem a quantidade de energia disponível por unidade de massa de vapor (Tabela 2). 

Assim, do ponto vista industrial, é costume produzir vapor a temperaturas e pressões elevadas, garantindo o 

melhor aproveitamento possível da energia térmica transportada. 

A energia térmica total transportada pela corrente de vapor saturado (hg) pode ser definida como a soma 

da entalpia da água (hf), ou calor sensível, com a entalpia de evaporação (hfg), ou calor latente, conforme 

Equação 1. A Tabela 2 exemplifica os valores termodinâmicos para valores de pressão mais importantes e 

usuais dentro da Central de Vapor da IBEROL, S.A.. 

 ℎ𝑔 = ℎ𝑓 + ℎ𝑓𝑔 (Eq. 1) 

Tabela 2 – Valores termodinâmicos para as pressões mais usuais na Central de Vapor da IBEROL, S.A. (8) 

Pressão 
(bar g) 

Temperatura de Saturação (ºC) 
Entalpia kJ/kg 

Volume específico (m
3
/kg) 

Água (hf) Evaporação (hfg) Vapor (hg) 
0 100 419 2257 2676 1,673 
1 120 506 2201 2707 0,881 

. . . 
14 198 845 1946 2792 0,132 
15 201 859 1934 2793 0,124 
16 204 872 1923 2795 0,117 
17 207 885 1912 2796 0,110 
18 210 897 1901 2798 0,105 
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1.2.1.2 Importância do vapor na Indústria 

No capítulo anterior podemos verificar que o vapor de água tem propriedades termodinâmicas que lhe 

permite transportar quantidades controláveis de energia a partir da Central de Vapor, onde pode ser produzido 

de forma económica e eficiente. De facto, a utilização do vapor destaca-se na indústria pelas várias vantagens 

que possui (Tabela 3). 

Tabela 3 – Quadro resumo das vantagens do vapor e suas principais utilizações industriais (7) 

Vantagens Inerentes Vantagens do Sistema Vantagens Ambientais Principais Utilizações 

Fácil disponibilidade e baixo custo 
da matéria-prima 

Flexibilidade do 
sistema 

Rupturas não tóxicas 
Aquecimento 

(directo/indirecto) 

Não corrosivo Fácil Transporte 
Recuperação de 

condensados 
Esterilização 

Não tóxico 
Fácil Controlo e 

Automação 
Medições e gestão 

energética possíveis 
Humidificação 

Não Inflamável Vapor Flash disponível Possibilidade de Co-geração Traçagem 
Elevada capacidade e estabilidade 

térmica 
Longevidade do 

Sistema 
Baixo Risco 

Produção de energia 
eléctrica 

Fácil transformação 
Central de pequenas 

dimensões 
Consenso na sua utilização Força motriz 

 

1.2.1.3 Funcionamento geral de uma Central de Vapor  

Captação e Qualidade da Água 

As fontes de abastecimento para a água necessária à produção de vapor podem ser a rede de 

abastecimento municipal ou captações. Dentro das captações estão englobadas águas de superfície (rios ou 

lagos) ou águas subterrâneas (furos na zona sub superficial ou poços profundos no manto freático). 

Geralmente, para utilizações industriais, as águas de captação são economicamente mais viáveis. (5) 

As águas de captação têm uma heterogeneidade muito grande que varia de zona para zona, podendo 

apresentar diferentes parâmetros químicos, físicos e biológicos o que pode criar vários tipos de qualidade de 

água disponíveis para produção de vapor (Tabelas 4, 5 e 6). Em seguida, são enumerados alguns dos 

parâmetros mais importantes de controlo e monitorização, para garantir a melhor qualidade de água possível 

para a produção de vapor. 

O teor em sólidos totais dissolvidos (STD) é um dos parâmetros químicos mais importantes de se 

monitorizar durante todo o processo de produção de vapor e representa a quantidade de resíduos sólidos 

obtidos após evaporação completa da água filtrada. Estes resíduos, quando aquecidos, são responsáveis pela 

formação de incrustações nas caldeiras de vapor. 

Tabela 4 – Qualidade da Água vs. Sólidos Totais Dissolvidos (STD) (6) 

Qualidade da Água STD (mg/L) 

Água Doce < 1000 
Água ligeiramente Salina 1000 – 3000 
Água moderadamente Salina 3000 – 10000 
Água muito salina 10000 – 35000 
Água Salobra > 35000 
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Relacionado com o teor em sólidos totais dissolvidos, temos a conductividade eléctrica que é tanto maior 

quanto maior for o teor de STD. Este parâmetro é muito fácil de medição, pelo que é muito utilizado como 

parâmetro de cálculo para o teor de STD, através de um factor de conversão que pode variar entre 0,54 e 0,96 

atendendo à composição química dos sólidos dissolvidos. O valor de 0,67 é normalmente o factor de conversão 

utilizado quando o factor de conversão é desconhecido.
 
(9) A expressão que relaciona o teor de Sólidos Totais 

Dissolvidos com a conductividade é dada pela equação 2. A qualidade da água com base nos seus valores é 

exibida na Tabela 5. 

 𝑆𝑇𝐷 (𝑝𝑝𝑚) = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝜇𝑆/𝑐𝑚)  × 0,67 (Eq. 2) 

Tabela 5 – Qualidade da Água vs. Conductividade Específica (6) 

Qualidade da Água Condutividade Específica (mS/cm) 

Excelente < 250 
Boa 250 – 750 
Permitida 750 – 2000 
Necessita de tratamento 2000 – 3000 
Inutilizável > 3000 

 

A dureza da água é também um parâmetro muito utilizado para aferir a qualidade da água. Para uma água 

considerada “dura”, existem elevadas concentrações de Ca
+
 e Mg

2+
, que podem existir sob a forma de 

carbonatos ou bicarbonatos (dureza temporária) ou sob a forma de cloretos, sulfatos ou nitratos (dureza 

permanente) em que a dureza total é dada, aproximadamente, pelo somatório das concentrações destes dois 

catiões. A precipitação destes compostos carbonatados, pouco solúveis a temperaturas elevadas, pode levar 

facilmente à formação de incrustações nas tubagens e equipamentos existentes na Central de Vapor. 

Tabela 6 – Qualidade da Água vs. Dureza (6) 

Qualidade da Água Dureza (mg/L de CaCO3) 

Macia 0 - 50 
Moderadamente macia 50 - 100 
Intermédia 100 - 150 
Moderadamente dura 150 - 200 
Dura 200 - 300 
Muito dura > 300 

 

Outro parâmetro importante é a alcalinidade que é geralmente determinada pelo somatório das 

concentrações de iões carbonatos (CO3
2-

), bicarbonatos (HCO3
-
) e hidróxidos (OH

-
). Para grandes valores de 

alcalinidade, a probabilidade de ocorrer precipitação de catiões como o Ca
+ 

ou Mg
2+

 (responsáveis pela 

incrustação nas superfícies de permuta térmica) é maior. 

Por ultimo, os gases dissolvidos (O2 e CO2 são os mais comuns) são agentes agressivos de corrosão, em que 

se tornam mais intensos quando sujeitos a temperaturas e pressões mais elevadas, pelo que a sua redução é 

essencial para a estabilidade e segurança de todo o sistema. 

Existem muitos outros contaminantes nas águas captadas, capazes de provocar problemas no sistema como 

as sílicas, fluoretos, metais, compostos orgânicos, etc. pelo que é imprescindível o tratamento físico e/ ou 

químico das mesmas, antes de alimentarem as caldeiras de vapor (ver Tabela 7). 
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Tabela 7 - Algumas impurezas que se podem encontrar na água de alimentação de caldeiras e que podem ser causadoras de problemas nas Centrais de Vapor (10) 

Substância causadora de 
problema 

Forma física da substância na 
instalação 

Fonte da substância relacionada com impureza na água de alimentação 

Problemas Principais em 

Si
st

em
a 

d
e 

al
im

en
ta

çã
o

 

Ec
o

n
o

m
iz

ad
o

r 

C
al

d
ei

ra
 

So
b

re
aq

u
ec

ed
o

r 

Tu
rb

in
a 

Si
st

em
a 

d
e 

co
n

d
en

sa
d

o
s 

Carbonato de cálcio 
Lama, Iodo Dureza do cálcio   X    

Incrustações Dureza do cálcio X X X    
Sulfato de cálcio Incrustações Dureza do cálcio   X    

Silicato de cálcio Incrustações Dureza do cálcio e sílica   X    

Complexo de fosfatos de cálcio 
Lama, Iodo Dureza do cálcio   X    

Incrustações Dureza do cálcio X X X    

Hidróxido de magnésio Lama, Iodo Dureza do magnésio   X    

Silicato de magnésio Lama, Iodo Dureza do magnésio e sílica   X    

Cloretos ácidos Solução Cloretos   X    

Óxidos de ferro Lama/Iodo ou incrustações 
Produtos de corrosão no sistema. Ferro solúvel ou insolúvel na água de 

alimentação 
  X    

Silicato de ferro e sódio Incrustações Ferro e sílica   X    

Óxido ou hidróxido de alumínio Lama/Iodo ou incrustações Alumínio na água bruta, na água tratada e nos condensados   X    

Silicato de sódio e alumínio Incrustações Alumínio e sílica   X    

Sílica Incrustações Sílica   X  X  

Óleo Lama/Iodo oleoso com espuma Contaminação   X X X  

Cobre e óxidos de cobre Metal e óxidos Corrosão nos condensados ou no sistema de alimentação   X    

Oxigénio Produtos de corrosão Oxigénio dissolvido ou arrastado pela água de alimentação X X X X  X 

Dióxido de carbono Produtos de corrosão CO2 livre e decomposição de carbonatos e bicarbonatos X X    X 

Amoníaco Produtos de corrosão de cobre Água de make-up e retorno de condensados X     X 

Matéria orgânica natural Depósito ou solução Ácidos húmidos e fúlvicos e produtos derivados na água de make-up   X    

Surfactantes Solução 
Detergentes sintéticos na água bruta, na água de alimentação ou nos 

condensados 
  X X X  

Hidróxido de sódio Solução Hidróxido de sódio, carbonato de sódio e bicarbonato de sódio   X X X  

Sólidos dissolvidos Solução Acumulação de todas as substâncias solúveis   X X X  

Sólidos em suspensão 
Sólidos em suspensão Substâncias insolúveis já presentes ou substâncias insolúveis formadas por 

acção química 

  X X X  
Lama depositada X X X    
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Tratamento de Água 

Os tratamentos a que normalmente este tipo de águas estão sujeitas são: permutas iónicas (com eventual 

tratamento prévio com membranas), tratamentos químicos (adição de cal-soda ou soda cáustica), remoção da 

sílica e remoção dos gases por desgaseificação. 

Dependendo da qualidade da água captada, pode ser interessante proceder a um tratamento prévio de 

filtração de sólidos suspensos e de outros contaminantes. Para o efeito são utilizadas operações como a 

Osmose Inversa, em que água é forçada a passar por uma membrana semi-permeável, filtrando as impurezas 

que farão parte do rejeitado. 

Para retirar a dureza da água, é muito comum realizarem-se permutas iónicas com resinas pré-saturadas 

com o ião que será permutado pelo ião indesejado. A resina mais utilizada para este efeito é a resina do ciclo 

do sódio que é carregada com uma solução de NaCl.
 
(7) A operação ocorre normalmente num descalcificador, 

onde a água carregada de iões cálcio e magnésio ao passar pela resina, faz deslocar os iões sódio da resina para 

a água. Os iões Na
+
 não afectam directamente o funcionamento do sistema de vapor (não causam incrustações 

ou corrosões). Podem no entanto influenciar a concentração de STD que não deverá ultrapassar o valor 

recomendado pelo fabricante, para uma produção eficiente de vapor. Em alternativa, poderá ser utilizado o 

ciclo do hidrogénio que, para além de remover a dureza, remove também a alcalinidade e o conteúdo mineral, 

mas que pode causar alguns problemas como a acidificação excessiva da água que terá de ser posteriormente 

neutralizada. (5) 

O tratamento químico com cal-soda (Ca(OH)2 e Na2CO3) visa reagir com a dureza da água temporária e 

permanente, respectivamente, eliminando o cálcio sob a forma de carbonato de cálcio (CaCO3) e o magnésio 

sob a forma de hidróxido de magnésio (Mg(OH)2). O tratamento com soda cáustica (NaOH), permite reagir com 

a dureza total num só andar. (5) A alcalinidade, os sólidos totais e o teor em sílica também serão reduzidos. A 

adição destes reagentes permite um aumento do pH que torna a água menos agressiva. (7) 

De forma reduzir a possibilidade de corrosão no interior das caldeiras, o pH da água de alimentação à 

caldeira não deverá ser inferior a 8,5 (garantindo a ausência de dióxido de carbono) e deve-se eliminar todo o 

oxigénio dissolvido. (7) Normalmente a remoção destes gases faz-se por desgaseificação. Esta operação 

consiste em fornecer vapor que ascende pela cabeça do desgaseificador, em contra-corrente com a água que 

efectua o sentido contrário. Este contacto com a água de alimentação faz com que esta entre em ebulição, 

libertando os gases dissolvidos. A água desarejada continua o seu percurso descendente e é armazenada no 

tanque de desgaseificação. Antes da alimentação às caldeiras deverá ser adicionado sequestradores de 

oxigénio (sulfito de sódio ou hidrazina) para remover os resíduos de oxigénio ainda existentes, evitando os 

problemas de corrosão. (7) A água de alimentação ao desgaseificador é normalmente composta por água de 

compensação (make-up) e condensados que são recuperados pela condensação de vapor no processo. 

Usualmente, para um melhor controlo operacional de um desgaseificador, a entrada de vapor deverá ser 

controlada por uma válvula de controlo que permite controlar o caudal de vapor consoante a necessidades de 
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admissão. A válvula de controlo deverá ser modelada principalmente pela pressão no interior do 

desgaseificador, podendo também ser controlada pela temperatura. 

 

 

Figura 2 – Esquema geral de um desgaseificador (7) 

A entrada de água de alimentação deverá também ser controlada por válvulas de controlo de forma a 

garantir que apenas entra o caudal necessário, prevenindo enchimentos escusados que podem conturbar a 

operação, e torná-la menos eficiente.  

Produção de Vapor 

Existem vários tipos de caldeiras para produção de vapor. A sua escolha deverá ter em conta a pressão de 

vapor, a quantidade de vapor necessária e o tipo de combustível utilizado. Existem vários tipos de caldeiras ou 

geradores de vapor (geradores de reactor nuclear, geradores eléctricos, etc.) porém os dois tipos de caldeiras 

mais utilizados são as caldeiras pirotubulares (Fire-tube boilers) e as aquotubulares (Water-tube boilers). 

As caldeiras pirotubulares (Figura 3), são utilizadas quando as necessidades de vapor são relativamente 

baixas (até 27 ton/h) e quando é necessário vapor saturado até uma pressão máxima de 27 bar. Ainda assim, 

alguns fabricantes costumam limitar a pressão máxima a 17 bar.
 

Nestas caldeiras os gases quentes, 

provenientes da câmara de combustão, circulam no interior dos tubos que estão submersos em água, 

transferindo a sua energia térmica para água, vaporizando-a. O risco de explosão deste tipo de caldeiras é 

menor, uma vez que a caldeira tem capacidade para um maior volume de água e opera a pressões mais baixas 

do que as caldeiras aquotubulares. (11)
 

As caldeiras aquotubulares (Figura 4) são utilizadas normalmente em centrais termoeléctricas onde as 

necessidades de vapor são bastante mais elevadas. Estas caldeiras têm a capacidade de produzir até 1800 

ton/h de vapor sobreaquecido (até 550 ºC) a uma pressão máxima de 160 bar. A configuração destas caldeiras 

é o inverso das anteriores. A água passa no interior de tubos de menor diâmetro, e os gases de combustão 
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envolvem o exterior desses tubos, permitindo maiores pressões e temperaturas. O risco de explosão ou 

incandescência nestas caldeiras é bastante superior uma vez o seu interior é sujeito a pressões e temperaturas 

bastante mais elevadas, contendo muito menos água.  

 

Figura 3 – Exemplo de uma caldeira de vapor pirotubular (Fire-tube boiler) com 3 passagens e câmara de inversão 

interior
 
(7) 

 

Figura 4 - Exemplo de uma instalação de uma caldeira de vapor aquotubular (Water-tube boiler) (7) 

As caldeiras pirotubulares normalmente utilizam gás natural ou fuelóleo como combustíveis. Já as caldeiras 

aquotubulares conseguem queimar qualquer tipo de combustível, sendo o gás natural o mais utlizado por 

razões económicas e ambientais e também de estabilidade na queima. (11)
 
A Tabela 8 resume as principais 

características entre estes dois tipos de caldeiras de vapor. 

Tabela 8 – Quadro resumo das principais características das caldeiras Pirotubulares e Aquotubulares 

 Caldeiras Pirotubulares Caldeiras Aquotubulares 

Produção máx de vapor (ton/h)
 
(7) 27 1800 

Pressão máxima (bar)
 
(7) 27 160 

Tipo de vapor
 
(7)

 
(11) Saturado Sobreaquecido (até 550ºC) 

Posição da água e dos gases 
quentes

 
(7) 

Gases quentes no interior dos 
tubos, água no exterior 

Água no interior dos tubos, gases 
quentes no exterior 

Superfície Térmica
 
(11) Menor Maior 

Aplicação Industrial
 
(11) 70 – 80 % das Indústrias 

Maioritariamente em Centrais de 
Produção de Energia Eléctrica 

Risco de Explosão
 
(11) Menor Maior 

Custo Investimento
 
(11) Baixo Elevado 

Dificuldade Operação
 
(11) Menor Maior 
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1.2.2 Ar comprimido 

1.2.2.1 Definições e propriedades  

O ar comprimido representa uma fonte de energia concentrada bastante utilizada em processos (purgas, 

transporte de sólidos e líquidos, agitação, etc.), equipamentos (sistemas de controlo, instrumentação 

pneumática, etc.) e na operação de máquinas.  

A sua produção é feita através da compressão do ar atmosférico captado. Geralmente, um compressor 

eléctrico comprime 7 volumes de ar atmosférico em apenas 1 volume de ar a pressões elevadas (cerca de 7 

bar). Este ar comprimido é distribuído aos seus utilizadores finais, onde será libertada a sua energia, havendo 

uma expansão imediata, novamente, até à pressão atmosférica. 

 

Figura 5 – Transformação de Ar Atmosférico em Ar Comprimido (12) 

A qualidade do ar é dos factores mais importantes a ter em conta. O ar atmosférico que é utilizado como 

matéria-prima traz várias partículas, microorganismos e humidade na sua composição e uma vez comprimido, 

a concentração destes compostos indesejáveis irá aumentar, podendo inclusive incluir alguns resíduos de óleo, 

dependendo do tipo de compressor utilizado. O tratamento é assim vital e tem de ser adequado a cada 

aplicação.  

Tabela 9 – Principais contaminantes presentes no Ar Comprimido causadoras de problemas 

Contaminante Origem Consequências 

Partículas 
atmosféricas 

Ar Atmosférico ou 
próximo da área de 

compressão 

A sua abundância e dimensões diminutas fazem com que possam ser 
captadas pelos compressores, passando pelos filtros, e entram no 

sistema de ar comprimido, contaminando-o 

Água 
Vapor de água existente 

no ar atmosférico 

A condensação do vapor de água pode causar corrosão no sistema de 
armazenamento e distribuição, danos nos equipamentos de produção e 

utilizadores finais 

Microorganismos Ar Atmosférico 
Contaminação de sistemas estéreis com diminuição da qualidade do 

produto final 

Óleo 
Compressor (óleos de 

lubrificação) 

Mistura-se facilmente com o vapor de água, tornando-se ácido 
provocando problemas no sistema de distribuição e nos utilizadores 

finais 
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A qualidade do ar é regulada pela norma ISO 8573-1:2010 que abrange a pureza do ar comprimido, a sua 

avaliação e ainda o tipo de equipamentos necessários para alcançar determinada classificação de pureza. (13) A 

Tabela 10 lista as várias classificações de pureza abrangidas pela norma, com base nos três principais agentes 

contaminantes considerados. 

Tabela 10 – Diferentes níveis de classificação da pureza do Ar Comprimido para aplicação industrial abrangidos pela 
norma ISO 8573

 
(13) 

Classificação 
de Pureza 

Partículas Sólidas Água Óleo 

Número máximo de partículas 
sólidas por m

3
 

Dimensão Concentração Vapor Líquido Concentração 

0,1 – 0,5 
mícron 

0,5- 1 
mícron 

1 – 5 
mícron 

mícron mg/m
3
 

Ponto de 
Orvalho 

g/m
3
 mg/m

3
 

1 100 1 0 - - -70 ºC  0,01 

2 100.000 1.000 1 - - -40 ºC  0,1 

3 - 10.000 500 - - -20 ºC  1 

4 - - 1.000 - - +3 ºC  5 

5 - - 20.000 - - +7 ºC  - 

6 - - - 5 5 +10 ºC  - 

7 - - - 40 10 - 0,5 - 

8 - - - - - - 5 - 

9 - - - - - - 10 - 

 

1.2.2.2 Importância do ar comprimido na Indústria 

Cerca de 70% das unidades industriais possuem compressores destinados à produção de ar comprimido 

para as mais variadas aplicações desde ferramentas pneumáticas, sistemas de empacotamento e equipamento 

de automação e controlo a transportadores e agitadores.
 
(14) A escolha de ferramentas e equipamentos 

pneumáticos, em detrimento dos homólogos eléctricos, deve-se muitas vezes ao facto de as ferramentas 

pneumáticas serem de menores dimensões, não correrem o risco de sofrerem sobrecargas e a velocidade e o 

controlo de torque serem facilmente reguláveis. Em termos de segurança, as ferramentas e equipamentos 

pneumáticos não produzem faíscas (particularmente perigoso em ambientes de atmosfera explosiva) nem 

acumulam calor. A Tabela 11 resume os principais benefícios de algumas das propriedades do ar comprimido e 

a Tabela 12 apresenta as várias aplicações possíveis, desta utilidade, no sector da Indústria transformadora. 

Tabela 11 – Benefícios das propriedades do ar comprimido e suas aplicações
 
(14) 

Propriedades do ar comprimido Exemplo da sua aplicação 

Facilidade de armazenamento em reservatórios próprios 
em locais onde não exista condições de acesso a 
nenhuma outra fonte de energia 

Máquinas de fazer neve 

Pode ser utilizado sem risco de explosão ou risco de 
incêndio 

Plataformas de petróleo, exploração de minas, perfuração de 
túneis 

Funcionamento a temperaturas extremas 
Ferramentas de ar comprimido utilizadas, dentro de fornos, 
para remoção de coque e, dentro de congeladores industriais, 
para remoção de alimentos congelados 

Elevado grau de pureza quando a qualidade, higiene e 
segurança são essenciais 

Fabrico de alimentos, componentes electrónicos. Produtos de 
uso clínico 

Baixo grau de humidade Pulverização de tintas 
Facilidade de armazenamento sem necessidade de 
nenhum sistema de transporte associado (condutas) 

Garrafas de mergulho 

Não interfere com monotorizações eléctricas, ou com 
campos electromagnéticos 

Salas de operação 
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Maior facilidade de operação devido às menores 
dimensões das ferramentas de ar (contrariamente aos 
equivalentes eléctricos) 

Linhas de montagem e produção 
Brocas e martelos pneumáticos 

 

Tabela 12 – Utilizações de ar comprimido no sector da Indústria transformadora (15) 

Industria Utilizações 

Alimentar 
Desidratação, engarrafamento, instrumentação, transporte, pulverização de revestimentos, limpeza e 
embalamento com vácuo 

Automóvel Ferramentas pneumáticas, instrumentação, transporte, estampagem e moldes 
Cerâmica e vidro Transporte, mistura, instrumentação, moldagem de vidro, refrigeração 

Madeira e 
Mobiliário 

Alimentação de pistões, ferramentas pneumáticas, instrumentação, pulverização, pinçamento, 
serramento, elevações, etc. 

Metais Ferramentas pneumáticas, injecção de moldes, pulverização, linhas de montagem, instrumentação 
Papel Transporte e instrumentação 

Petróleo Compressão de gases de processo, instrumentação 
Plásticos e 
borracha 

Ferramentas pneumáticas, pinçamento, instrumentação, criação de moldes, prensagem de moldes, 
moldagem por injecção 

Química Transporte e instrumentação 

Têxtil 
Agitação de líquidos, pinçamento, transporte, automação, instrumentação, tecelagem a jacto, 
texturização e fiação 

 

1.2.2.3 Funcionamento geral de uma Central de Ar Comprimido 

As centrais de ar comprimido são compostas por vários componentes e equipamentos desde a sua 

produção, tratamento e armazenamento até à sua distribuição e consumo. As diferentes utilizações do ar 

comprimido podem requer diferentes requisitos da sua qualidade final, pelo que o sistema de produção e 

tratamento pode tomar diferentes configurações e escolhas de equipamentos. 

Normalmente, uma central de ar comprimido apresenta compressores que comprimem entre 5 e 8 bar, 

podendo ser lubrificados a óleo (o que poderá contaminar o ar com vestígios de óleo) ou isentos (para um ar 

mais puro). Em seguida, seguem-se etapas de tratamento envolvendo a filtração de contaminantes e uma 

secagem para reduzir a humidade do ar (essencial para instrumentação e controlo). Após tratamento, o ar 

comprimido seco é armazenado em reservatórios que permitem manter a qualidade do ar comprimido à 

pressão necessária e asseguram o fornecimento nos picos de consumo sem necessidade de funcionamento do 

compressor. (5)
 

 

Figura 6 – Instalação típica de um Sistema de Ar Comprimido (16) 
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1.3 Sistema de Supervisão para Optimização Energética e Controlo de 

Processos Industriais 

Hoje em dia, a gestão de energia já não significa apenas a sua minimização. Gestores e engenheiros 

industriais procuram controlar o consumo de energia da forma mais eficiente possível, colocando os níveis de 

produção mais económicos e competitivos. Para que se consiga cumprir esta gestão, o consumo e produção de 

energia deve ser optimizado gerindo todos os rendimentos e elementos de segurança dos processos 

existentes. Os Sistemas de Supervisão e Controlo Industrial surgem como grandes impulsionadores às boas 

práticas de gestão e controlo de processos. 

1.3.1 Teoria e conceitos básicos de um Sistema de Supervisão e Controlo Industrial 

Os Sistemas de Supervisão e Controlo Industrial (mais conhecidos por SCADA – Supervisory Control and 

Data Acquisition) são, de uma maneira geral, sistemas integrados numa arquitectura complexa unindo 

hardware (controladores e instrumentação) a software (aquisição e gestão de dados), disponibilizando 

detalhes e operações de controlo de processos localizados.  

O controlo do processo e dos seus produtos é geralmente obtido por meio da implementação de sistemas 

de controlo de re-alimentação (feedback control) ou directos (feed-forward control) em que as condições do 

processo se mantêm automaticamente em torno de um ponto de ajuste especificado (set-point). Para que se 

consiga esta tolerância, são utilizados controladores lógicos programáveis (do inglês, Programmable Logical 

Controlers - PLC’s), devidamente configurados para exercerem acções de controlo Proporcional, Integral e/ou 

Diferencial, que proporcionam as devidas correcções ao processo mediante as perturbações induzidas, 

assegurando a maior estabilidade possível. 

 

Figura 7 – Exemplo de em Sistema de Supervisão e Controlo (SCADA) usando controladores PLC (17)
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Estes PLC’s para além da sua acção de controlo localizada, normalmente estão em comunicação 

permanente com o sistema SCADA através de uma rede de área local (LAN) disponibilizando, em tempo real, 

toda a informação relativa às variáveis de processo, permitindo uma monitorização real, com a possibilidade de 

serem gerados alarmes e, posteriormente, a criação de relatórios e disponibilização dos dados recolhidos para 

sistemas de gestão mais avançados. 

 

Figura 8 - Exemplo de um ecrã de Supervisão associada a uma Caldeira de Vapor (18) 

1.3.2 Controlo e Automação 

1.3.2.1 Importância da Instrumentação no controlo e monitorização de processos 

São os equipamentos e instrumentos de campo que fazem a leitura e controlo de todas as variáveis 

necessárias à gestão e controlo do processo. Este sistema de controlo é composto por sensores de medição, 

hardware de controlo como os PLC’s, actuadores, válvulas de controlo, disjuntores, interruptores, motores, etc. 

De uma maneira geral, as variáveis (pressão, temperatura, nível, etc.) controladas são medidas pelos sensores 

e transmitidas para o controlador que interpreta o sinal recebido e gera uma resposta adequada com base nos 

valores de set-point e transmite-a aos actuadores (Figura 9). Este ciclo é um dos componentes chave de um 

Sistema de Supervisão e Controlo. 

Para configurar os set-points e os algoritmos de controlo e ajustar e estabelecer os parâmetros correctos no 

controlador, são utilizados interfaces Homem-Máquina (Human-Machine Interface – HMI) que também 

disponibilizam informações de estado do processo e armazenam informação histórica. 

Outro componente importante num Sistema de Supervisão e Controlo são as ferramentas de diagnóstico e 

manutenção utilizadas para prevenção, identificação e recuperação de falhas. 
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Figura 9 – Fluxo de informação num Sistema de Supervisão e Controlo (19) 

1.3.2.2 Importância da Automação na Indústria 

A nível industrial, a automação pode ser definida como a utilização de sistemas automáticos de controlo, 

cujos mecanismos verificam o seu próprio funcionamento, efectuando medições e introduzindo correcções, 

sem a necessidade do Homem. (20) 

A pirâmide da automação industrial é um diagrama que representa de forma hierárquica os diferentes 

níveis de controlo e de tarefas existentes numa organização empresarial (Figura 10).  

 

 

Figura 10 – A Pirâmide da Automação Industrial (21) 

 

Nível 5 
Planeamento Estratégico e Gestão 

Admnistrativa 

Nível 4 
Controlo Fábrica, Produção e 

Planeamento 

Nível 3 
Supervisão 

Nível 2 
Controlo Individual 

Nível 1 
Aquisição de Dados 
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Nível 1 – Aquisição de Dados e Controlo Manual 

O primeiro nível é maioritariamente composto por instrumentação e dispositivos de campo que fazem a 

leitura das variáveis de processo e que executam o controlo automático. 

Nível 2 – Controlo Individual 

Este nível contém equipamentos que realizam o controlo automático das actividades da fábrica, como é o 

caso dos PLC’s e RTU’s (Remote Terminal Units). 

 Nível 3 – Controlo do Grupo e Gestão e Optimização de Processos (Supervisão) 

O terceiro nível destina-se à Supervisão dos processos numa workstation (computador destinado à 

Supervisão) existente na fábrica, onde normalmente está disponível um banco de dados com informações 

relativas ao processo. 

Nível 4 – Controlo da Fábrica, Produção e Planeamento 

Este nível é responsável pela programação e planeamento da produção com controlo e logística de 

matérias-primas. 

Nível 5 – Planeamento Estratégico e Gestão Administrativa  

O quinto e último nível da pirâmide da automação industrial é responsável pela administração dos recursos 

da empresa. É neste nível que se pode encontrar software de BI (Business Intelligence) que surge como um 

sistema que desempenha um papel-chave no processo de planeamento estratégico e de gestão administrativa. 

Este software permite reunir grandes volumes de informação provenientes de ferramentas de gestão como o 

ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) e SCM (Supply Chain 

Management) para melhor análise e apoio à tomada de decisões administrativas. 

Existem muitas razões para que se proceda à automação dos processos fabris. O aumento da produtividade 

é normalmente uma das maiores razões para que muitas empresas optem pela automação dos seus processos, 

tentando adquirir alguma vantagem competitiva. A baixa variabilidade operacional que a automação oferece, 

está também directamente ligada à maior qualidade e produtividade dos processos, uma vez que diminui os 

erros operacionais provocados pelos operadores. Por vezes, a automação é a melhor solução para ambientes 

de trabalho perigosos à actividade humana. 

Tabela 13 – Principais objectivos da Automação Industrial (20) 

Maximizar a produção Maximizar a qualidade 
Reduzir tempos de produção Aumentar a flexibilidade de produção 
Reduzir custos de mão-de-obra Menor emissão de resíduos 
Eliminar erros humanos Menor consumo de Energia 

 

1.3.3 A Supervisão como motor da eficiência energética e controlo de processos 

De acordo com a Pirâmide da Automação Industrial (Figura 10), a implementação de um Sistema de 

Supervisão e Controlo permite definir os seus três primeiros níveis, revelando-se fundamental a sua 
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implementação para que se pretenda alcançar os níveis 4 e 5, onde existem as plataformas mais evoluídas de 

gestão de informação que permitirão a automação, armazenamento e análise de todas as informações da 

organização. 

Para além da importância da disponibilização de dados para níveis superiores de automação, o Sistema de 

Supervisão e Controlo permite facilmente controlar e reduzir custos operacionais e energéticos. Existindo 

métricas disponíveis para análise, é então possível criar objectivos através de Indicadores-Chave de 

Desempenho (do inglês, Key Performance Indicators – KPIs), que se constituem como medidas utilizadas pelas 

empresas ou indústrias que permitem comparar o desempenho operacional, identificar problemas e 

desenvolver novas soluções mais eficientes (Figura 11). 

 

Figura 11 – Os 4 elementos de um Sistema de Gestão de Energia optimizado (22) 

A existência de KPI’s para avaliação do desempenho operacional é fundamental para que se avaliem as 

melhorias que devem ser introduzidas no sistema de forma a aumentar a sua eficiência e rentabilidade. A 

informação que se pode obter através da implementação de KPI’s não é mais do que uma comparação entre 

valores medidos aquando da operação e valores objectivos que, devem ser confrontados de forma simples e 

objectiva. Ainda assim, poderá ser útil determinar um indicador do desvio relativo ao KPI objectivo, através da 

equação 3. 

 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐾𝑃𝐼 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 (Eq. 3) 

Para efectuar uma análise relativa ao afastamento do KPI, podemos ter três situações diferentes. Quando o 

KPI é de maximização (indicadores rendimentos e de produção, por exemplo), procura-se um desvio igual ou 

superior a um, de forma a garantir que o KPI é cumprido. Quando o KPI é de minimização (como indicadores de 

consumo), a operação está dentro do valor recomendado quando o desvio ao KPI é igual ou inferior à unidade. 

Por último, poderão existir KPI’s que se situem dentro de uma gama de valores para melhor controlo de uma 

operação específica, e aí poderá ser considerada também uma gama de valores associados ao desvio relativo 

dentro dos valores de KPI em estudo.  

Definir KPI's e 
determinar 
objectivos 
realísticos 

Medição do 
desempenho 
operacional 

Identificar 
problemas as 
suas causas 

Criar soluções 
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A criação e definição de KPI’s essenciais à monitorização e controlo de operações podem ter várias origens 

e finalidades diferentes. Estes valores objectivos (KPI’s) podem ser fornecidos pelos fabricantes (que têm 

definidas as gamas de funcionamento óptimo dos seus equipamentos), definidos internamente pela 

organização, através de registos históricos e experiência operacional ou ainda por análise comparativa 

(benchmarking) de indicadores comuns utilizados na indústria de processos. Ainda assim, para uma correcta 

definição dos KPI’s mais importantes e que devem ser utilizados, é necessário garantir que estes cumpram 

alguns pressupostos
 
(23): 

 Não devem conter medidas económicas ou financeiras, uma vez que se destinam apenas à 

medição do desempenho operacional; 

 Os KPI’s criados devem ser medidos frequentemente (ou diariamente ou semanalmente); 

 Devem ser compreendidos por toda a equipa de trabalho, assim como as medidas e acções 

correctivas a implementar; 

 Devem ter um impacto positivo em todo o sistema (afectam outras medidas de desempenho de 

maneira positiva) 

A Tabela 14 exemplifica alguns KPI’s que podem ser utilizados na monitorização e controlo de várias 

actividades dentro da organização de qualquer Indústria, com o seu objectivo estratégico associado. 

Tabela 14 – Quadro resumo de alguns KPI’s que se podem encontrar na gestão diária nas várias Indústrias (23) 

Indicador-Chave de Desempenho (KPI) 
Departamentos 

aplicáveis 
Objectivo estratégico 

Data real de Entrega vs. Data esperada Produção 
Aumento da eficiência das 
operações 

Número de unidades defeituosas vs. unidades 
produzidas 

Qualidade, Produção 
Aumento da qualidade do produto 
final 

Tempo médio entre falhas Produção, Manutenção 
Aumento da eficiência das 
operações 

Energia consumida por unidades produzidas Produção Redução do impacto ambiental 
Percentagem de desperdício gerado/recuperado Produção Redução do impacto ambiental 
Quantidade de água consumida/unidade produzida Produção Redução do impacto ambiental 
Percentagem de trabalhos atribuídos vs. trabalhos 
concluídos 

Produção, Recursos 
Humanos 

Aumento da eficiência das 
Operações 

Percentagem de excesso/défice de inventário 
Produção, Armazéns, 
Logística 

Aumento da eficiência das 
operações 

Tempo de produção diária efectiva Produção 
Aumento da eficiência das 
operações 

Tempos de interrupção por mês Produção, Administração 
Aumento da eficiência das 
operações 

Tempos de produção (por cada ciclo existente) Produção Aumento da rentabilidade 
Percentagem de compras operacionais a partir de 
fornecedores certificados 

Logística, Compras 
Manter relações de confiança com 
fornecedores 

Unidades produzidas por tempo de produção Produção 
Aumento da eficiência das 
operações 

Percentagem de melhorias nas operações de produção Produção Aumento da rentabilidade 
Rendimentos das operações Produção Aumento da rentabilidade 

 

A implementação de um Sistema de Supervisão, Automação e Controlo de processos pode reduzir, de 

forma significativa, a factura energética anual que facilmente pode atingir vários milhões de euros numa 

actividade industrial. De facto, o benchmarking de poupanças energéticas associadas ao melhoramento do 
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controlo e/ou manutenção de processos existentes numa Central de Vapor, pode rondar os 10%. Para um 

projecto de investimento neste âmbito é esperado um Período de Retorno de Investimento (PRI, ou do inglês 

payback time) médio de 2,4 anos.
 
(10) A Tabela 24 reúne as principais medidas de optimização energética que 

são usuais encontrar nas Centrais de Vapor. Relativamente à Central de Ar Comprimido, as grandes poupanças 

energéticas, usualmente até 30%, podem ser atingidas pela simples redução de desperdícios na produção e 

utilização do ar comprimido, sem um investimento avultado em novas tecnologias. (16) Para além da 

implementação de um sistema de monitorização e controlo, a Tabela 29 resume algumas das principais 

medidas que podem ser postas em prática, para garantir uma maior eficiência energética. 

Assim, para que as Indústrias consigam responder positivamente à crescente competitividade internacional, 

é mais importante do que nunca utilizar o enorme potencial latente que existe na área de optimização de 

processos, reduzindo custos, encurtando a distância aos mercados e melhorando a qualidade dos seus 

produtos finais, durante todo o ciclo de vida de produção industrial (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Integração total da Automação nos processos industriais durante o ciclo de vida da Indústria
 
(24)
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2. Metodologia aplicada no Estudo da Supervisão, Automação e Controlo 

de um Sistema de Utilidades (aplicado ao caso da IBEROL, S.A.) 

2.1 Motivação e Enquadramento do Trabalho 

Como referido anteriormente, existem na IBEROL, S.A. diversas operações e processos que vão desde a 

laboração industrial até a gestão logística, comercial e administrativa que requerem ser medidos e controlados 

para que ocorra uma melhor gestão dos mesmos. Para esse efeito, é comum as organizações submeterem a 

sua actividade global a uma avaliação técnica por parte de organismos certificados para a emissão de normas 

ISO (International Organization for Standardization), reconhecidas internacionalmente, que surgem como uma 

garantia de qualidade dos processos/produtos da empresa e também, de uma gestão eficiente dos seus 

recursos. (25) 

Após a implementação das normas ISO 9001 e ISO 14001 (Tabela 15) a norma ISO 50001 assume-se como 

uma evolução natural de uma organização que se preocupa com a rentabilização energética das suas práticas, 

reduzindo de forma contínua e sustentada o seu impacto ambiental, social e económico. 

Tabela 15 – Comparação dos Sistemas de Gestão ISO 9001 vs. ISO 14001 vs. ISO 50001 (26) 

Conteúdo 
ISO 9001 

Sistema de Gestão da Qualidade 
ISO 14001 

Sistema de Gestão Ambiental 
ISO 50001 

Sistema de Gestão de Energia 

Conceito 
base 

Baseado na qualidade exigida 
pelos clientes 

Baseado em aspectos ambientais 
Baseado no consumo 

energético da organização e/ou 
dos seus processos 

Política e 
Estratégia 

Alcançar as necessidades dos 
clientes, determinando objectivos 

de qualidade com acções 
devidamente planeadas 

Implementação de políticas 
ambientais, garantindo a 

conformidade com as 
regulamentações em vigor  

Melhorar o desempenho 
energético no seu consumo e 

produção através de uma 
abordagem sistemática 

 

Para o efeito, e no seguimento da acreditação das normas ISO 9001 e ISO 14001, a IBEROL, S.A. procura 

activamente a implementação de um Sistema de Gestão de Energia (ISO 50001) que lhe permita criar uma 

imagem clara do estado actual do seu consumo e produção de energia e com o qual, poderão ser definidos 

novos objectivos e metas, alcançando uma utilização mais eficiente dos seus recursos energéticos, reduzindo 

custos e o impacto ambiental associado. 

Neste sentido, o Departamento de Desenvolvimento Tecnológico da IBEROL, S.A. encetou um primeiro 

estudo (Projecto para a Implementação de um Sistema de Monitorização Remota na IBEROL), que tinha como 

finalidade disponibilizar todos os sinais associados aos contadores de fluidos e de energia eléctrica num só 

servidor, garantindo uma melhor organização e controlo da informação das várias unidades de produção, 

facilitando a sua análise e integração em sistemas de gestão. (27)  

Apesar de grande parte dos processos produtivos presentes na IBEROL, S.A. estarem automatizados e 

informatizados, o Sistema de Utilidades apresentava-se como a grande lacuna em termos de informação 

disponível para ser tratada no âmbito de um Sistema de Gestão de Energia. A ausência de um Sistema de 

Supervisão, Automação e Controlo adequado foi de facto a grande responsável pela dificuldade actual no 
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acesso à informação necessária, que origina um controlo dos processos menos eficiente, constituindo-se assim 

como a grande motivação do presente trabalho, que surge como uma extensão do âmbito do trabalho 

anterior. 

2.2 Metodologia 

A implementação do Sistema de Supervisão, Automação e Controlo do Sistema de Utilidades da IBEROL, 

S.A. irá ser efectuado por entidades externas que serão consultadas para o efeito. O grande objectivo deste 

trabalho foi avaliar o estado actual do Sistema de Utilidades e avaliar todas as necessidades existentes para 

que a implementação do novo sistema seja possível e ao menor custo. 

As várias etapas necessárias ao estudo citado foram reunidas num diagrama de decisão (ver Figura 13), 

constituindo-se como a metodologia criada que estabelece, de uma forma genérica, as várias etapas 

necessárias ao desenvolvimento de qualquer estudo efectuado internamente por parte de uma organização, 

que pretende melhorar as suas operações de controlo e gestão fabril. Segue-se uma descrição breve das etapas 

mencionadas: 

Etapa 1: Definição dos Processos Existentes 

Nesta etapa, pretende-se a compreensão geral de todos os processos e operações unitárias existentes na 

unidade fabril. Poderá ser útil a construção de uma representação genérica do fluxo de operações existentes 

(Diagrama de Blocos). 

Etapas 2 e 3: Levantamento Local e Construção de Diagramas de Processo 

Deve ser efectuado um levantamento local dos equipamentos, tubagens, instrumentação, e variáveis 

existentes. Em seguida, devem ser construídos diagramas actuais (preferencialmente PIDs) onde deve ser feita 

a identificação das acções de controlo actuais entre os vários equipamentos, por forma a avaliar o estado 

actual de automação existente 

Etapas 4 e 5: Avaliação de Variáveis Críticas 

Nem todas as variáveis de processo devem ser contempladas no Sistema de Supervisão sob pena de 

encarecer, desnecessariamente, o mesmo. Deve ser feita uma triagem com base na sua importância no 

processo. 

Etapas 6 e 7: Desenvolvimento de um novo cenário de Supervisão e criação de novos diagramas 

Após definição do estado actual, é necessário definir o cenário futuro que se pretende atingir. Devem ser 

equacionadas novas acções de controlo, bem como toda a instrumentação necessária para o efeito. Após 

definição da nova estratégia deve ser criado um novo Diagrama (actualização da Etapa 3) que identifique 

claramente todas as alterações necessárias para a implementação do novo Sistema de Supervisão, Automação 

e Controlo. Com base nas etapas anteriores, deverá ser feita uma listagem da nova instrumentação 

considerada. 
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Etapa 8: Avaliação de possíveis melhorias ao processo 

Após todas estas etapas, é natural que surjam eventuais melhorias que possam optimizar de alguma 

maneira a actividade da unidade fabril. Poderá fazer sentido inclui-las neste estudo de forma a rentabilizar o 

investimento a efectuar (paybacks mais curtos). 

Etapas 9 e 10: Levantamento da rede de informação existente e sua avaliação 

É essencial perceber o estado actual da rede de informação (rede de autómatos/controladores) existente 

de forma a avaliar a sua compatibilidade com o futuro Sistema de Supervisão, Automação e Controlo. Em caso 

de incompatibilidade, deve ser estudada uma nova estrutura e uma nova hierarquização de informação que irá 

ser integrada pelos novos autómatos, para uma comunicação simples e eficiente entre os vários dispositivos e 

a Supervisão. 

Etapa 11: Elaboração e envio do caderno de encargos aos fornecedores 

A conclusão deste estudo deverá culminar na elaboração de um caderno de encargos que reunirá todas as 

alterações necessárias e que deverão ser orçamentadas por parte dos fornecedores seleccionados.  
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1. Definição dos Processos 
Existentes 

3. Construção de Diagrama de 
Processo actualizado 

2. Levantamento Local

4. Avaliação das Variáveis de 
Processo

5. Variável Crítica?
SimNão 5.1. Variável contemplada para 

Supervisão

6. Desenvolvimento de um novo 
cenário de Supervisão

7. Construção de um novo 
Diagrama de Supervisão 

8. Alterações ao 
processo?

Sim

Não

9. Levantamento da Rede de 
Informação Existente

10.2. Criação de um novo 
cenário para Supervsão

8.1. Inclusão no estudo 
efectuado

10. Compatível com 
Supervisão?

Sim

Não

10.1. Integrar no estudo 
efectuado 

11. Elaboração e envio do 
Caderno de Encargos aos 

fornecedores

5.2. Variável não contemplada 
para Supervisão

 

Figura 13 - Diagrama de decisão que reflecte a metodologia criada na execução deste trabalho 
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2.2.1 Central de Vapor 

2.2.1.1 Definição dos Processos Existentes  

Numa primeira fase (Etapa 1 da Figura 13), é fundamental a definição e a criação de uma representação 

esquemática dos processos existentes dentro de uma Central de Vapor. O levantamento exacto de todas as 

operações unitárias e a sua compreensão origina a primeira ferramenta de trabalho encontrada, para que se 

possa entender o funcionamento da Central de Vapor como um sistema global. 

No capítulo 1.2.1.3 foi referido o funcionamento geral de uma Central de Vapor a nível industrial, com as 

várias operações que normalmente ocorrem. O funcionamento da Central de Vapor da IBEROL, S.A. segue com 

normalidade a actividade referida no capítulo acima citado, com os naturais ajustes e especificações que as 

suas condições e necessidades operacionais requerem. Assim, é apresentado de seguida um retracto do estado 

actual da Central de Vapor da IBEROL, S.A., onde serão descritas, de forma sintética, as várias operações 

existentes, categorizadas pelos Centros de Custo, já anteriormente criados e utilizados pela chefia e 

administração da Central. Foi seguida esta metodologia ao longo deste trabalho, por uma questão de lógica e 

concordância com a informação já existente, permitindo diferenciar facilmente as variáveis e indicadores 

existentes em cada Centro de Custo. 

Tabela 16 – Centros de Custo utilizados na categorização de operações existentes na Central de Vapor da IBEROL, 
S.A. 

Centros de Custo 

Captação de Água Desgaseificação 
Tratamento de Água Produção de Vapor 
Descalcificação Distribuição de Vapor 

 

Captação de água 

 A captação de água na IBEROL, S.A. é totalmente feita por 3 furos diferentes e independentes (AC1, AC2 e 

AC3). Os furos existentes diferem tanto na qualidade de água, como no caudal disponível, o que implica alguma 

estratégia na sua utilização de forma a rentabilizar a captação da melhor forma tendo em conta as 

necessidades de água captada e os custos associados ao seu tratamento. A água captada é armazenada num 

tanque de água bruta, onde é adicionado hipoclorito de sódio para que seja feito um controlo microbiológico 

eficaz. Na impossibilidade de existir captação de água, poderá entrar água da rede no processo que, uma vez já 

tratada para consumo humano é descalcificada directamente sem passar pelo Tratamento de Água. 

Tratamento de Água   

Neste Centro de Custo, estão incluídos alguns processos de filtração (pré-filtração, polimento e Osmose 

Inversa) e tratamento químico para criar as melhores condições operatórias possíveis, sem impacto negativo na 

operação e/ou equipamentos.  

Após saída do tanque de água bruta, a água é sujeita a uma pré-filtração num Filtro Multimédia, com o 

objectivo de remover sólidos em suspensão com diâmetros superiores a 20 mícron. Após esta operação, a água 

resultante é preparada quimicamente para a operação de Osmose Inversa. É adicionado sequestrante de cloro, 
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para que seja removido o cloro e cloraminas existentes (altamente danosos para as membranas da Osmose 

Inversa), um agente anti-incrustante, para evitar a criação de depósitos de sais nos poros das membranas, 

reduzindo a eficiência da filtração e ainda, ácido clorídrico, para inibir a formação de carbonato de cálcio na 

superfície das membranas. A água tratada segue para os Filtros de Polimento que irão reter todas as partículas 

com diâmetros superiores a 5 mícrons. Em seguida, segue-se a etapa de Osmose Inversa que irá filtrar as 

partículas com diâmetro superior a 1 mícron. O permeado obtido é armazenado em tanques de água 

osmotizada e o rejeitado é descartado. 

A água osmotizada está então pronta para ser consumida pelos seus utilizadores (Unidade de 

Preparação/Extracção e Unidade de Produção de Biodiesel) ou pode seguir para a Descalcificação para a 

produção de vapor. 

Descalcificação 

Nesta etapa, é removida a dureza da água, evitando acumulações e incrustações na superfície exterior das 

tubagens das caldeiras, onde, no seu interior, circulam os gases de combustão. A água osmotizada é então 

sujeita a uma permuta iónica onde são substituídos os iões Ca
2+

 e Mg
2+

 existentes por Na
+
, sendo que a 

regeneração é feita com salmoura (NaCl). 

À saída do descalcificador, é adicionada soda cáustica (NaOH) à água resultante, tornando a água menos 

agressiva, eliminando também alguma dureza residual. Por fim, a água descalcificada é armazenada no tanque, 

que é aquecido pelo aproveitamento das purgas contínuas das caldeiras e distribuidores de vapor (colectores) 

com recurso a uma serpentina no seu interior (corrente a tracejado na Figura 16). A água fria resultante da 

troca térmica segue para a ETARI. 

Desgaseificação 

Como referido no capítulo 1.2.1.3, a etapa de desgaseificação é extremamente importante para retirar o O2 

e CO2 dissolvido na água descalcificada, evitando fenómenos de oxidação e acidificação ao longo das tubagens 

das caldeiras de vapor. 

Os condensados representam a melhor qualidade de água para este processo, pois apresentam uma 

concentração de STD muito baixa e elevadas temperaturas, o que requer menos energia de aquecimento. O 

desgaseificador existente na Central de Vapor recebe os condensados de um tanque pulmão que, por sua vez, 

recebe das unidades da IBEROL,S.A. e ainda de terceiros, pois a IBEROL, S.A. fornece vapor a terceiros. Porém, a 

quantidade de condensados que é devolvida não é suficiente para a alimentação de água às caldeiras, pelo que 

será adicionada água de make-up (água descalcificada). 

O desgaseificador existente tem uma configuração similar ao representado na Figura 14. As correntes de 

condensados e make-up entram na cabeça do desgaseificador, separadamente, alimentando os pratos internos 

no seu interior e tomam um sentido descendente. O vapor de aquecimento, proveniente do colector de baixa 

pressão e do tanque flash, entra abaixo do nível de água e sai pela rede de ejectores que se encontra na base 

do desgaseificador. O vapor toma um percurso ascendente pela cabeça, em contra-corrente com a água de 
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alimentação, o que permite uma melhor transferência da sua energia térmica, provocando a libertação dos 

gases dissolvidos na água que, juntamente com vapor residual, são encaminhados para o exterior por um tubo 

de respiro (vent). 

 

Figura 14 – Desgaseificador com uma configuração semelhante ao existente na Central de Vapor da IBEROL, S.A. (22) 

Produção de Vapor 

Após o processo de desgaseificação, é feito um último tratamento químico antes da água de alimentação 

entrar nas caldeiras de vapor. São introduzidos alguns produtos como anti-incrustantes, sequestrante de O2, 

anti-espumas, antioxidantes, entre outros. A água de alimentação está assim pronta para ser utilizada para a 

produção de vapor. 

 A Central de Vapor da IBEROL, S.A. tem sido alvo de algumas alterações ao seu funcionamento na óptica de 

um melhoramento contínuo dos seus processos. A utilização de fuel como combustível, é uma prática que caiu 

em desuso, em detrimento de uma queima bastante mais estável, menos poluente e mais económica, como é 

a do Gás Natural
 
(28). Recentemente, a caldeira STB 2000 foi convertida para este tipo de combustível e foi 

instalado um Sistema de Supervisão, apenas destinado ao seu funcionamento, constituindo-se como o 

equipamento mais automatizado e informatizado existente na Central de Vapor. As caldeiras STB 1400 e GEVA 

laboram também a gás natural e constituem-se como uns dos pontos mais relevantes neste trabalho no que 

concerne ao estudo da sua supervisão, automação e controlo. A caldeira STB 600, devido à sua baixa 

capacidade de produção, estado de conservação e tipo de combustível utilizado, encontra-se descontinuada e 

não terá relevância para este trabalho, à excepção do seu levantamento no PID actual (Capítulo 2.2.1.1.1). 

Tabela 17 – Caldeiras de Vapor existentes na Central de Vapor e suas principais características 

Caldeira Fabricante 
Cap. Nominal 

(ton/h) 
Combustível Economizador Funcionamento 

Supervisão 
existente 

GEVA MORISA, S.A. 15 Gás Natural Sim Sim Não 
STB600 

Babcock & 
Willcox Co. 

6 Fuel Não Descontinuado Não 

STB1400 14 
Fuel/Gás 
Natural 

Não Sim Não 

STB2000 20 Gás Natural Sim Sim Sim 



 

29 
 

Após produção, o vapor de água sai das caldeiras e é encaminhado para um colector de alta pressão (16 bar 

g) e posteriormente distribuído pelos vários clientes.  

Distribuição de Vapor 

O vapor produzido nas caldeiras segue para um colector de alta pressão (16 bar g) que direcciona o vapor 

para os vários clientes da Central de Vapor (externos e internos). Parte deste vapor, é encaminhado para um 

colector de baixa pressão (após redução de pressão para 4 bar g) e vai alimentar o desgaseificador para o 

processo de desgaseificação (entre 1 e 2 bar g).  

Ao longo destes colectores, existe um sistema de purgas que envia os condensados do vapor para dois 

tanques que também recebem condensados de outros processos da IBEROL, S.A.. Existe ainda um tanque flash 

que recebe as purgas contínuas das caldeiras de vapor. Neste tanque de flash, ocorre uma reevaporação por 

diminuição instantânea de pressão, originando vapor flash que irá alimentar o desgaseificador. A fase líquida 

resultante deste processo é direccionada para a serpentina existente no tanque de água descalcificada para 

aquecimento da água descalcificada armazenada, por permuta indirecta.  

 

 

Figura 15 – Configuração ilustrativa do tanque de flash existente na Central de Vapor da IBEROL,S.A. (22) 

O levantamento e definição das operações unitárias existentes na Central de Vapor podem ser resumidos 

num Diagrama de Blocos sistematizando, de uma forma simples, as relações actuais entre processos (Figura 

16).  
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Figura 16 – Estado Actual do Diagrama de Processos existentes na Central de Vapor, identificados pelos respectivos Centros de Custos utilizados 
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2.2.1.1.1 Levantamento Local e Construção de Diagramas  

Uma vez definidos os processos existentes, é necessário efectuar um estudo mais robusto e detalhado de 

todos os equipamentos, tubagens e instrumentação de monitorização e controlo existentes, bem como de 

todas as acções de controlo dependentes entre equipamentos. Este tipo de levantamento tem como finalidade 

a construção de diagramas de processo e de instrumentação que explicitarão o estado actual de 

instrumentação e controlo existentes, em todas as operações na Central de Vapor (Etapas 2 e 3 da Figura 13). 

Todos os diagramas produzidos neste trabalho foram realizados com recurso à ferramenta Microsoft Visio®
. 

O Departamento de Desenvolvimento Tecnológico da IBEROL, S.A., tinha já na sua posse um diagrama de 

processos (PFD, do inglês Process Flow Diagram) da Central de Vapor algo desactualizado tendo em conta as 

várias alterações a que a Central de Vapor foi sujeita ao longo dos últimos anos, pelo que este foi o ponto de 

partida para a construção de um PFD actual. Iniciou-se um processo de levantamento por Centro de Custo das 

várias tubagens e ligações entre equipamentos e processos, em simultâneo com a actualização do PFD 

existente.  

A actualização do PFD permitiu obter a ordem e disposição exacta das linhas de processo, e permitiu 

evoluir para um diagrama de instrumentação e controlo que permite ver em maior detalhe a organização entre 

equipamentos, instrumentação, tubagens, válvulas e loops de controlo associados, denominado PID (do inglês 

Process and Instrument Diagram) (29). Para o efeito, o levantamento de instrumentação deve ser completo e 

cuidado, tendo em atenção os vários tipos de instrumentos, disponibilização de sinais (local/remoto), válvulas, 

tipos de accionamento sinais encontrados (eléctricos, mecânicos, pneumáticos), etc. Por vezes, o levantamento 

e compreensão das acções de controlo existentes, tornam-se complicados de serem efectuados com clareza no 

local, pelo que é necessário recorrer a ferramentas informáticas destinadas à programação e automação dos 

vários equipamentos e controladores, como é o caso do software SIMATEC da SIEMENS. 

Durante o levantamento de toda a instrumentação, foi também criada uma base de dados com recurso à 

ferramenta Microsoft Visio®
,
 que possibilita a exportação de dados para Microsoft Excel®

, facilitando assim a 

análise e o tratamento de dados. A base de dados exportada possui alguma informação relevante associada aos 

instrumentos, como por exemplo: 

 Fabricante 

 Modelo 

 Tipo de Instrumento 

 Disponibilização de sinal (Local/Remoto) 

 Estado de funcionamento 

 A disponibilização de sinal e o estado de funcionamento do equipamento assumem especial relevância 

num trabalho como o presente, uma vez que é essencial distinguir o tipo de sinal de leitura que existe e as 

condições de funcionamento do aparelho. A disponibilização de sinal assumiu dois valores distintos: “Local”, 

para uma leitura apenas possível, localmente, junto do equipamento e “Remoto”, para uma disponibilização 

eléctrica do sinal de leitura, seja ele baseado num protocolo de comunicação analógico ou digital De uma 
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maneira geral, o protocolo de comunicação mais utilizado na automação de processos têm sido, ao longo dos 

anos, o sinal de corrente analógico (mA) que pode tomar valores dentro da gama 4-20 mA tendo em conta a 

variável de processo medida, em que 4mA representa o valor mínimo e 20mA o valor máximo medido pelo 

equipamento. Mais recentemente, com os avanços tecnológicos, é possível extrair muito mais informação e 

com melhor fiabilidade (outros parâmetros de processo, calibração, configuração do equipamento, informação 

de diagnostico, etc.) pela modelação digital e contínua da frequência de uma onda sobreposta ao sinal 

analógico existente sem que este sofra alterações, permitindo a transmissão de dois sinais em simultâneo pelo 

mesmo fio. Este novo protocolo de comunicação digital denomina-se HART® Field Communications Protocol. 

(30) 

 

Figura 17 – Sinal de comunicação digital HART
®

 sobreposto ao sinal analógico 4-20 mA 

Esta avaliação efectuada à disponibilização do sinal existente pode-nos dar uma indicação clara dos 

equipamentos que estão, ou não, preparados para comunicarem com o Sistema de Supervisão. Quanto ao seu 

estado de funcionamento, é importante perceber se o equipamento apresenta algum desvio ao seu normal 

funcionamento, podendo ter que ser assistido ou substituído. 

A simbologia para os vários tipos de instrumentos, válvulas e linhas de controlo que fazem parte do PID 

segue as normas standard ANSI/ISA 5.1:2009 (31). A Tabela 19 resume a instrumentação e válvulas 

actualmente existentes na Central de Vapor. 

2.2.1.2 Avaliação das variáveis críticas de processo 

Com o levantamento de toda a instrumentação de monitorização e controlo, é agora possível efectuar uma 

avaliação das variáveis críticas de processo para efeitos de Supervisão (Etapas 4 e 5 da Figura 13). Podem 

existir variáveis que não se constituem uma clara mais-valia, podendo encarecer o projecto de Supervisão 

desnecessariamente, e por isso este processo de análise deverá ser criterioso e pensado em conjunto com 

operadores e responsáveis da Central de Vapor, para que a sua visão e experiência operacional se traduza na 

implementação um sistema de Supervisão e Controlo mais completo possível, minimizando o custo de 

investimento. 
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Nas várias reuniões de trabalho realizadas foram apuradas todas as variáveis que deveriam ou não constar 

na Supervisão. Consideram-se críticas, as variáveis que permitam iniciar e terminar processos/operações (como 

é o caso da operação da Osmose Inversa ou do próprio funcionamento das Caldeiras de Vapor), variáveis 

necessárias ao controlo da qualidade de água ou vapor (temperatura, pressão, químicos) e as variáveis que 

permitam obter registos de consumos e produções para melhor controlo e gestão da Central. As variáveis lidas 

por equipamentos de leitura local (manómetros, termómetros, níveis físicos), que se assumem como 

alternativas à leitura remota na Supervisão (redundância), foram consideradas variáveis não críticas e, por isso, 

não foram contempladas.  

Tabela 18 – Quadro resumo de variáveis consideradas críticas para efeitos de Supervisão e das variáveis não críticas. 

Supervisão Categoria Exemplos de variáveis 

Sim 

Segurança e Controlo 
Operacional 

Indicadores e controladores de nível, potências e variadores de 
frequência de bombas válvulas, pH, conductividade, potencial redox, 

pressão, temperatura 
Monitorização da qualidade do 

processo/produto 
Sensores bombas de químicos, temperatura, pressão 

Monitorização de 
consumos/produções 

Caudal, energia 

Não 
Redundâncias de 

controlo/segurança 
Pressão, nível, temperatura (medidos por instrumentação de leitura 

local) 

 

2.2.1.3 Criação e definição de um novo cenário 

Finalizado o levantamento total e actual da Central de Vapor, deu-se início a um processo de criação de um 

novo cenário (futuro) para toda a Central de Vapor que implicou várias modificações a nível de instrumentação, 

acções de controlo, e uma nova organização de processos, para tornar a operação mais eficiente e controlada 

(Etapas 6 e 7 conforme Figura 13). 

A definição deste novo cenário teve como base o PID e a listagem de instrumentação actual (Capítulo 

2.2.1.1.1) e as variáveis definidas para Supervisão (Capítulo 2.2.2.3). Foi considerado que todo o sistema afecto 

ao fuel e ao funcionamento da Caldeira STB 600, seria desmantelado a curto-prazo e que não faria parte da 

actividade futura da Central de Vapor, pelo que todos os equipamentos, instrumentação e correntes 

dependentes deste sistema, foram retiradas do PID futuro. A Tabela 19 sumariza a comparação entre a 

instrumentação existente contemplada no PID actual e futuro. Podemos verificar que existe um claro deficit de 

instrumentação capaz de ser integrada na Supervisão uma vez que, mesmo com a eliminação da 

instrumentação associada ao sistema de fuel e da caldeira STB 600, o número total de equipamentos é 

praticamente o mesmo nas duas situações. Também é possível concluir, que existe um aumento de 

instrumentos transmissores (Transmitters) e um aumento para o dobro do número de autómatos necessários. 

Esta tendência é acompanhada por um decréscimo concordante de controladores independentes para cada 

variável (controlador de conductividade, pressão e temperatura), uma vez que serão os autómatos os novos 

controladores para as várias variáveis em simultâneo. 
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Tabela 19 - Tabela resumo de toda a instrumentação de monitorização e controlo existente nos PID actual e futuro 
da Central de Vapor 

Abrev. Designação 
Quantidade 

Actual  Futuro 

CC Conductivity Controller 2  0 

CI Conductivity Indicator 1  2 

CIC Conductivity Indicator and Controller 1  0 

CT Conductivity Transmitter 4  3 

FI Flow Indicator 19  21 

FT Flow Transmitter 1  3 

LC Level Controller 3  2 

LI Level Indicator 16  13 

LIC Level Indicator and Controller 1  4 

LSH Level Switch High 7  4 

LSHH Level Switch High High 1  1 

LSL Level Switch Low 8  2 

LSLL Level Switch Low Low 1  0 

LT Level Transmitter 3  3 

LTL Level Transmitter Low 2  3 

O2T O2 Transmitter 2  2 

ORP Oxidation Reduction Potential 1  1 

PC Pressure Controller 5  4 

pH pH Indicator 1  2 

PI Pressure Indicator 61  60 

PIC Pressure Indicator and Controller 14  9 

PLC Programmable Logical Controller (PLC) 3  6 

PT Pressure Transmitter 6  7 

TC Temperature Controller 1  0 

TI Temperature Indicator 23  17 

TIC Temperature Indicator and Controller 1  6 

TT Temperature Transmitter 8  16 

- Visor tubagem 1  3 

TOTAL  197  194 

 

Relativamente às válvulas, com a descontinuação do processo de fuel e com a integração de novos 

controlos, o número de válvulas sofre uma redução cerca de 16%, conforme Tabela 20, permitindo uma 

redução nos custos de manutenção. 

Tabela 20 - Tabela resumo de todas as válvulas existente nos PID actual e futuro da Central de Vapor 

Tipo de Válvula 
Quantidade 

Actual Futuro 

3-Way Plug Valve 3 1 

Ball Valve 3 3 

Butterlfy Valve 36 40 

Check Valve 22 21 

Control Valve (Dual Valve) 4 4 

Diaphragm Control Valve 10 11 

Diaphragm Valve 2 0 

Electro Valve 11 9 
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Glove Valve 105 93 

Reducing Valve 10 9 

Relief Valve 12 10 

Screw-down Valve 73 39 

Gate Valve 14 17 

TOTAL 305 257 

 

Após esta análise quantitativa à instrumentação actual e futura, é necessário qualificar os equipamentos, 

cujas variáveis associadas foram consideradas críticas para Supervisão. Neste novo PID futuro foram 

devidamente identificados todos os novos equipamentos (ou já existentes) sujeitos, ou não, a uma integração 

na Supervisão, conforme Tabela 21. 

Tabela 21 – Legenda das condições associadas à instrumentação presente no PID futuro da Central de Vapor 

 
Instrumentação já existente. 
Não contemplada para Supervisão. 

 

Instrumentação já existente. 
Contemplada para Supervisão. 

 

Nova instrumentação a ser instalada. 
Não contemplada para Supervisão. 

 

Nova instrumentação a ser instalada. 
Contemplada para Supervisão. 

 
Instrumentação já existente na Central de Vapor e na Supervisão existente (caldeira STB 2000).  
Não é necessária qualquer acção. 

 

À semelhança do que foi realizado em 2.2.1.1.1, neste ponto também foi criada uma listagem de toda a 

instrumentação contemplada no PID futuro, com indicações claras do estado de funcionamento do 

equipamento (campo “Serviço”) e o tipo de intervenção necessário efectuar (campo “Orçamento”). Este 

método permite definir objectivamente o tipo de acção que os fornecedores, consultados para este projecto 

de supervisão, deveriam considerar para o seu respectivo orçamento. A Tabela 22 resume a nomenclatura 

utilizada e a Tabela 23 apresenta um sumário de toda a instrumentação contemplada para orçamentação. 

Tabela 22 – Legenda da nomenclatura utilizada para o estado de funcionamento do equipamento e o tipo de 
intervenção a orçamentar 

Serviço Descrição Orçamento Descrição 

OK 

O equipamento encontra-se em bom estado de 
funcionamento, pelo que não requer nenhuma 
intervenção assinalável. Necessária 
orçamentação quando especificado. 

Integrar 
O equipamento não está sujeito a 
orçamentação. Não é necessário qualquer 
intervenção 

OFF 
O equipamento não se encontra em utilização, 
não sendo crítica a sua avaliação. Não 
contemplado para orçamento. 

Modificar 

O equipamento encontra-se em perfeitas 
condições de funcionamento. O seu sinal é 
“Local”, pelo que deverá ser convertido 
para digital para integração na Supervisão. 
Intervenção para orçamento. 

OUT O equipamento encontra-se obsoleto ou fora de Novo Instalação de novo equipamento. Pode 
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serviço. Não contemplado para orçamento. estar contemplado ou não para Supervisão. 
Equipamento e sua instalação para 
Orçamento. 

OUT OF 
CALIBR 

O equipamento encontra-se em funcionamento 
porém apresenta um desvio assinalável ao seu 
funcionamento correcto. Possibilidade de estar 
fora da gama de funcionamento. É necessária 
intervenção e consequente orçamentação; 

  

FUTURO 

É necessária a instalação de novo equipamento 
ou modificação do actual no local pretendido, 
podendo estar previsto para supervisão ou não. 
Contemplado para orçamento. 

  

 

Tabela 23 – Quadro resumo da instrumentação prevista para orçamento com e sem supervisão para a Central de 
Vapor 

Supervisão Orçamento Serviço Total 

Sim 

Novo FUTURO 50 

Integrar 
OK 36 

OUT OF CALIBR 2 

Modificar OK 6 

Sub-Total 94 

Não 
Novo FUTURO 12 

Sub-Total 12 

TOTAL 106 

 

Podemos concluir que mais de metade (cerca de 55%) da instrumentação total existente no PID futuro irá 

ser contemplada para trabalhos de orçamento onde, 89% desses trabalhos de instrumentação correspondem à 

sua integração na Supervisão. Tendo em conta toda a instrumentação existente no PID futuro (Tabela 19), 

quase metade (48%) serão integrados no sistema de Supervisão, o que demonstra a necessidade evidente de 

actualização de instrumentos e equipamentos de monitorização e controlo, para uma Supervisão eficiente da 

Central de Vapor.  

2.2.1.4 Práticas para a Optimização Energética da Central de Vapor 

A eficiência energética de toda a Central de Vapor é determinada pelo desempenho energético da 

produção, bem como de todo o sistema de distribuição e recuperação. O Sistema de Supervisão e Controlo que 

se pretende implementar, será essencial para se obter métricas fiáveis que podem antecipar problemas 

operacionais e gerar históricos importantes da actividade da Central de Vapor, possibilitando o benchmarking 

da sua actividade. Neste capítulo, é feita uma revisão das práticas mais comuns para melhoria dos processos e 

são assinaladas as melhorias previstas para a Central de Vapor em estudo. (Etapa 8 da Figura 13). 

A Tabela 24 resume algumas das principais práticas que são implementadas pela indústria, na procura de 

uma melhor economia energética das suas Centrais de Vapor. 

 



 

37 
 

 

Figura 18 - As 4 etapas mais importantes do ciclo de produção de vapor, onde se concentram as maiores 

oportunidades de optimização energética: Produção, Distribuição, Utilização e Recuperação (22) 

Tabela 24 – Principais medidas de optimização energética que normalmente são praticadas nas Centrais de Vapor 
(10) 

Tipologia de Medidas 
Economia de 

Energia 
Investimento 

Payback Time 
(anos) 

Regulação da combustão/Limpeza da superfície de transferência de 
calor 

24,8% 5,2% 0,30 

Melhoramento do tratamento de água (inclui optimização de purgas) 1,2% 2,2% 1,30 
Melhoramento de controlo e/ou manutenção dos equipamentos 12% 21,3% 2,38 
Instalação de sistema de controlo de O2 16,8% 5,5% 0,42 
Instalação ou melhoramento de isolamentos térmicos (tanques de 
condensados e de água de alimentação, tubagens, etc.) 

2,5% 2,1% 1,44 

Recuperação de calor das purgas 2,3% 3,6% 2,01 
Recuperação de calor dos gases de combustão/instalação de 
economizadores e/ou pré-aquecedores de ar de combustão 

40% 58,8% 1,85 

Substituição de Caldeiras 0,3% 1,2% 4,42 
Outras medidas 0,1% 0,1% 1,11 

TOTAL 100% 100% 1,44 

 

 Regulação da combustão/Limpeza da superfície de transferência de calor 

A utilização de queimadores para uma regulação automática do regime de queima, permite um 

funcionamento modelante e progressivo conforme a necessidade instantânea da caldeira. Este controlo 

permite uma utilização bastante mais eficiente do combustível, diminuindo custos de queima desnecessários, 

típicos de queimadores sem regulação automática. Estes últimos funcionam unicamente à potência máxima, 

variando o seu tempo de funcionamento em função dos pedidos de calor da instalação (e em que a cada 

período de funcionamento se segue um período de paragem mais ou menos longo). Em qualquer dos casos, a 

regulação do queimador é assegurada pelo comando de válvulas e registos de acção de motores mecânicos, 

hidráulicos, pneumáticos ou eléctricos, actuados por um detector de temperatura e pressão. (10) 
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No caso da IBEROL, S.A., a caldeira STB 2000 apresenta uma regulação electrónica com regulação de O2 

automática dos seus queimadores, enquanto as restantes têm regulação mas são actuadas mecanicamente por 

servofreio. Por motivos estratégicos e de prioridades de investimento, para já, nada foi considerado para as 

restantes caldeiras em relação à regulação de O2.  

A limpeza das superfícies de transferência de calor constitui-se como um importante agente da 

manutenção preventiva, embora seja utilizado muitas vezes como agente da manutenção correctiva, aquando 

da ocorrência de anomalias/avarias. As temperaturas dos gases de combustão, não devem ultrapassar os 40-50 

ºC acima da temperatura do vapor e, se tal acontecer, é muito possivelmente devido à sujidade acumulada nas 

superfícies de aquecimento das caldeiras, o que implica imediatamente um aumento desnecessário no 

consumo de combustível. Assim, para um bom e eficiente funcionamento das caldeiras, as limpezas devem ser 

efectuadas de acordo com aumento da temperatura dos gases de combustão e não com base em períodos 

fixos de tempo. (10) 

 Melhoramento do tratamento de água 

O bom funcionamento de uma qualquer caldeira de vapor deverá ser sempre consistente com estes 

objectivos: (10) 

o Maximização da eficiência da transferência de calor do combustível para o fluido a 

aquecer; 

o Produção de vapor seco com o mínimo de impurezas possível (boa separação das fases de 

vapor e água líquida dentro da caldeira) 

o Manutenção da integridade mecânica da caldeira e do sistema de distribuição de vapor 

(evitando fenómenos de corrosão, incrustações e fadiga mecânica) 

A qualidade da água de alimentação é preponderante para que estes objectivos sejam conseguidos, 

originando uma operação segura e eficiente de uma Central de Vapor. As operações que normalmente fazem 

parte do tratamento de água já foram referidas no capítulo 1.2.1.3. A Central de Vapor em análise já possui um 

sistema de tratamento adequado à qualidade da água de captação. Contudo, no âmbito deste trabalho, foram 

considerados alguns melhoramentos nos processos de tratamento de água, na procura de um aumento da 

eficiência energética e estabilidade do processo, que se podem tomar como bons exemplos de uma integração 

de processos, numa qualquer Central de Vapor. 

Neste momento, a alimentação de vapor de aquecimento ao desgaseificador, é feita apenas por uma única 

tubagem que combina o vapor proveniente do colector de baixa pressão e o vapor proveniente do tanque flash 

(após reevaporação das purgas contínuas das caldeiras e colectores). Este cenário pode levar a um consumo 

excessivo de vapor proveniente do distribuidor de baixa pressão, o que constitui um desperdício energético. 

Para superar esta situação, a entrada dos dois tipos de vapor deverá ser independente. Enquanto a admissão 

de vapor flash será efectuada em modo contínuo, sem regulação (aproveitamento máximo), a admissão de 

vapor proveniente do colector de baixa pressão será modelada através de uma válvula de controlo, em função 
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da pressão e/ou temperatura no interior do desgaseificador, garantindo um gasto de vapor estritamente 

necessário para as condições operatórias da desgaseificação. 

No que diz respeito à água de alimentação ao desgaseificador, já sabemos que, na maior parte dos casos, é 

necessário juntar aos condensados água de make-up para compensar a água em falta para satisfazer as 

necessidades de produção de vapor (o retorno de condensados é sempre inferior a 100%). Na Central de Vapor 

da IBEROL, S.A., esta água de make-up é aquecida no tanque de água descalcificada pela permuta térmica 

(através de uma serpentina) dos condensados do tanque de flash, após reevaporação das purgas. Neste caso, 

pretende-se aproveitar os gases não condensáveis provenientes da desgaseificação, que são encaminhados 

para a atmosfera por um tubo de respiro (venting tube). Foi estudada uma solução em que, através da 

instalação de um permutador indirecto no cimo do tanque de água descalcificada, a energia contida nesta 

corrente de gases resultantes da desgaseificação (100-103 ºC) pudesse ser transferida para a água 

descalcificada antes de entrar no tanque, permitindo um aumento da sua temperatura (menor consumo de 

combustível na produção de vapor). 

 Melhoramento de controlo e/ou manutenção dos equipamentos 

O principal objectivo deste trabalho insere-se na execução desta medida, favorecendo a implementação de 

um Sistema de Supervisão e Controlo. Com o registo periódico dos vários parâmetros, a partir de toda a 

instrumentação referida em 2.2.2.4, irá ser possível conhecer o estado actual de toda a central e 

consequentemente actuar em conformidade, de modo a optimizar o seu funcionamento e a programar as 

operações de manutenção essenciais ao bom funcionamento da Central de Vapor. 

 Instalação de sistema de controlo de O2 

Como já foi referido, a regulação da combustão permite utilizar de forma mais eficiente o combustível 

utilizado. Esta regulação do queimador irá provocar também alterações no excesso de ar de combustão que é 

necessário para o regime de queima em funcionamento. No que se refere à regulação do excesso de ar, esta 

deve ter em atenção dois factores. Por um lado, se o excesso de ar é demasiado baixo, a queima do 

combustível é incompleta, aparecendo compostos não queimados nos gases de combustão que provocam a 

perda de rendimento da queima (menor quantidade de energia transferida). Por outro lado, um excesso de ar 

exagerado poderá arrefecer em demasia a câmara de combustão, perdendo-se calor no aquecimento do ar em 

excesso. Assim, o excesso de ar deverá ser o mínimo possível sem que apareça, nos gases de combustão, 

carbono por queimar. (10) 

Para efectuar este controlo, deve ser implementado um sistema automático de controlo em que o caudal 

do ar de combustão seja controlado pelo ajuste da válvula de alimentação de ar ao queimador, até se 

conseguirem as leituras desejadas do teor de O2 e/ou CO2 nos gases de combustão. No caso da IBEROL, S.A., 

apenas a caldeira STB 2000 possui este sistema de controlo. A implementação desta medida nas restantes 

caldeiras, não foi considerada neste trabalho, pelas razões já referidas anteriormente. 
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 Instalação ou melhoramento de isolamentos térmicos  

A ausência de isolamento em equipamentos, ou tubagens, com fluidos térmicos quentes (condensados, 

água de alimentação, vapor, etc.) é responsável pela perda de energia térmica, podendo comprometer tanto a 

eficiência energética da Central de Vapor como a utilização final destes fluidos. Neste trabalho, foram 

considerados alguns trabalhos de isolamentos necessários dentro da Central de Vapor: 

o Instalação de isolamento térmico em tanques de armazenagem e/ou em tubagens de 

água de make-up; 

o Instalação de isolamento térmico em tubagens de condensados e/ou em válvulas e 

flanges situadas nessas linhas e que se encontrem por isolar; 

o Melhoria do isolamento da cabeça do desgaseificador que se encontrava em mau estado 

de conservação. 

 

 Recuperadores de calor dos gases de combustão/pré-aquecimento do ar de combustão  

A instalação de recuperadores de calor dos gases de combustão, é uma medida que assume particular 

relevância nas economias de combustível e no aumento de rendimento do próprio gerador de vapor, uma vez 

que pode ser utilizada para diferentes potências nominais dos geradores, bem como para diferentes 

temperaturas de água de alimentação (com, ou sem, uma percentagem significativa de recuperação de 

condensados). O economizador de calor irá aquecer a água de alimentação da caldeira com a energia térmica 

transportada pelos gases de combustão, resultantes da queima de combustível.  

A utilização de recuperadores de calor dos gases de combustão para pré-aquecimento do ar de 

combustão, já requer um maior cuidado na sua implementação, uma vez que o seu funcionamento óptimo 

pode não ser garantido, tendo em conta os regimes de funcionamento das caldeiras (probabilidades de 

condensação ácida no equipamento). A utilização deste tipo de equipamento permite elevar a temperatura do 

ar de admissão, o que melhora as condições de queima, permitindo à caldeira trabalhar com excessos de ar 

mais baixos, o que contribui para o aumento do seu rendimento. As poupanças energéticas obtidas com a 

instalação deste tipo de equipamentos costumam atingir os entre 4% e 6% de redução de custos energéticos e 

podem representar 40% das economias totais de energia (conforme Tabela 24). 

Sendo que as caldeiras GEVA e STB 2000 já possuem um recuperador de calor de gases de combustão, 

para pré-aquecimento da água de alimentação, será proposto neste projecto a instalação de um economizador 

de calor para a caldeira STB 1400. Até ao momento nenhuma das caldeiras possui recuperadores de calor para 

pré-aquecimento do ar de combustão. A implementação deste equipamento não foi considerada neste 

trabalho, podendo, ainda assim, fazer parte de uma melhoria futura. 
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2.2.2 Central de Ar Comprimido 

2.2.2.1 Definição dos Processos Existentes 

A metodologia utilizada para o levantamento e estudo da situação futura da Central de Ar Comprimido, 

segue o raciocínio exemplificado na Figura 13. 

Como primeira abordagem, definiu-se e criou-se uma representação esquemática dos processos existentes 

na da Central de Ar Comprimido, assumindo-se esta como a primeira base de trabalho (Etapa 1). Ao contrário 

do que acontece na Central de Vapor, devido à sua menor complexidade e menor número de variáveis de 

processo, as diferentes etapas que completam a Central de Ar Comprimido não estão categorizadas por 

Centros de Custo. Ainda assim, é seguido o mesmo raciocínio de identificação e caracterização das diferentes 

etapas. 

Captação do Ar Atmosférico 

A Central de Ar Comprimido existente na IBEROL, S.A. tem 5 compressores, do fabricante ATLAS COPCO, 

que captam o ar atmosférico, e comprimem-no a uma pressão entre os 6,8 – 7,0 bar g (gama de funcionamento 

predefinidas nos compressores, considerando as necessidades operacionais de ar comprimido nas várias 

unidades da IBEROL, S.A.). O compressor GA 37 VSD é o que apresenta maior taxa de utilização, uma vez que 

possuí variador de frequência, o que pode originar poupanças energéticas na ordem dos 35%. (32) Em caso de 

paragem/avaria do GA 37 VSD, os compressores GA 37 PLUS e GA 30 entram em funcionamento (por indicação 

do operador), uma vez que apresentam maiores potências e caudais de ar (ver Tabela 25). 

Tabela 25 – Compressores instalados na Central de Ar Comprimido e suas principais características  

Características 
Compressores ATLAS COPCO 

GA 37 VSD GA 37 PLUS GA 30 GA 15 GA 18 FF 

Pmax (bar g) 7,5 7,5 7,4 7,5 7,0 
Qv (m

3
/min) 7,09 7,09 6,0 2,58 3,15 

Pmotor (kW) 37 37 30 15 18,5 
Variador de Velocidade Sim Não Não Não Não 
Secador incorporado Não Não Não Não Sim 

 

Os compressores, quando em funcionamento, têm dois modos de operação distintos: o modo carga (em 

que é efectuado o aquecimento e a compressão do ar) e o modo vazio (em que apenas é efectuado o 

aquecimento do ar, mantendo o compressor operacional para uma futura necessidade de compressão, 

evitando paragens e arranques excessivos). Todos os compressores possuem uma célula à saída que faz a 

leitura da pressão na linha de ar, determinando assim o seu arranque ou paragem.  

No caso do compressor GA 37 VSD, assim que a pressão da linha assumir valores inferiores a 6,8 bar, este 

arranca automaticamente no modo de compressão. Quando a linha atingir a pressão máxima de 7,0 bar g, o 

compressor entra em modo vazio e permanece nesse estado durante algum tempo. Caso haja nova redução de 

pressão da linha, para valores inferiores a 6,8 bar g (devido ao consumo ou eventuais fugas), o compressor 

entra novamente em modo carga, de forma regulada, tendo em conta a necessidade de ar na linha. Caso não 
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haja alteração de pressão na linha, após algum tempo de ter entrado em modo vazio, o compressor desligar-se-

á. 

Para os restantes compressores, sem variador de velocidade, a sua actividade é sob um regime de “tudo 

ou nada” (ON/OFF). Quando a pressão da linha atinge o valor máximo, a compressão cessa abruptamente, o 

que pode causar alguns problemas como a introdução de partículas de óleo na rede de ar (contaminação) e 

também pode originar avarias no motor. O compressor inicia nova compressão, quando a pressão da linha 

assim o exigir. 

Apesar do GA 18 FF ser o único compressor capaz de enviar ar comprimido tratado para a rede (inclui um 

secador de ar), não tem a capacidade de fornecer caudais de ar tão elevados como os três compressores mais 

utilizados. Ainda assim, para rentabilizar este equipamento, este secador poderá ser alvo de estudos futuros, 

referidos no Capítulo 5. 

Existem dois reservatórios de armazenamento de ar comprimido com a capacidade de 4m
3
 cada um e que 

estão em comunicação. Os compressores GA 37 PLUS e GA 18 FF alimentam directamente o tanque 1 e os 

restantes três compressores alimentam o tanque 2. Apenas o tanque 1 tem comunicação com a rede de ar 

comprimido, pelo que esta situação será alvo de melhorias neste trabalho. As purgas efectuadas a estes 

reservatórios são feitas periodicamente de forma manual. 

Tratamento do Ar Comprimido 

Antes da utilização final por parte dos seus consumidores, o ar comprimido, normalmente, deve ser sujeito 

a tratamento com o intuito de melhorar a sua qualidade e evitar problemas que podem comprometer o 

sistema de transporte (fenómenos de corrosão nas linhas de ar) e utilizadores finais (instrumentação 

pneumática, por exemplo).  

O Tratamento do Ar Comprimido na central em estudo apresenta dois secadores, FD 280 e FD 345, ambos 

da ATLAS COPCO. Neste momento apenas o FD 280 está em funcionamento, devido ao estado obsoleto em que 

se encontra o FD 345. Conforme a Figura 19, a humidade do ar comprimido é removida num circuito de 

refrigeração (2) devido à presença de um fluido frigorigéneo que arrefece o ar quente de entrada, previamente 

arrefecido pelo ar de saída que se encontra mais frio e seco (1), até ao ponto de orvalho necessário. O vapor de 

água condensa e é drenado (3). Antes de deixar o secador, o ar comprimido tratado é aquecido pelo novo ar de 

entrada, até cerca de 10 ºC abaixo da temperatura do ar previamente admitido. No que diz respeito ao circuito 

do fluido refrigerante, este entra no compressor (4) que o pressuriza a alta pressão, atravessa uma válvula de 

bypass que previne o congelamento do secador a condições de carga mais baixas (5), segue para um 

condensador (6), é filtrado (7) e passa por uma válvula de expansão que reduz a sua pressão e arrefece um 

pouco mais o fluido refrigerante. Após permuta térmica com o ar de entrada, o fluido refrigerante é separado 

(9), assegurando que apenas irá entrar no compressor sob a forma de gás.  

À entrada e saída do secador FD 280 existem dois filtros de coalescência (DD 280 à entrada e PD 280 à 

saída) que retiram grande parte das partículas contaminantes antes e depois da secagem. 
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As águas resultantes das purgas manuais dos reservatórios, compressores e secador, são encaminhadas 

para tinas de decantação próprias. O óleo que permanece à superfície é retirado manualmente para bidons de 

armazenamento temporário e são dirigidos para tratamento, conforme a política de gestão de resíduos 

existente na IBEROL, S.A.. A água é também retirada manualmente das tinas de decantação e segue para os 

tanques de apoio à ETARI. 

 

Figura 19 – Funcionamento típico de um secador de refrigeração de expansão directa, utilizado no tratamento do ar 

comprimido (aplicado aos secadores FD 280 e FD 345) (33) 

Distribuição do Ar Comprimido 

Após tratamento, o ar comprimido seco abandona a Central e é encaminhado para os seus utilizadores 

através de um sistema de tubagens, bastante ramificado, que se prolonga pelos vários pisos das fábricas da 

IBEROL, S.A.. Existem dois tanques de armazenamento de ar comprimido no exterior (semelhantes aos 

existentes dentro da Central), que previnem possíveis sobrecargas de funcionamento na Central quando a 

pressão da linha está sujeita a grandes flutuações ou variações. Os principais utilizadores de ar comprimido são 

a Unidade de Produção de Biodiesel (UPB), a Unidade de Preparação/Extracção e os Silos Mistos (Armazéns). 

O diagrama de blocos que se segue esquematiza a sequência de processos existentes na Central de Ar 

Comprimido descrita neste capítulo. 
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Figura 20 - Estado Actual do Diagrama de Processos existentes na Central de Ar Comprimido, identificados pelas diferentes etapas 
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2.2.2.2 Levantamento Local e Construção de Diagramas  

Ao contrário do que foi verificado para a situação da Central de Vapor, a Central de Ar Comprimido 

apresenta um conjunto de processos bastante mais simples e em menor número, pelo que o levantamento 

careceu de menos tempo. Ainda assim, não existiam diagramas de processo afectos ao seu funcionamento, 

pelo que foi criado um PFD de raiz. Mais uma vez, a metodologia seguida cumpre na íntegra as Etapas 2 e 3 da 

já referida Figura 13. Porém, nesta situação não foi criado um diagrama PID, à semelhança do diagrama criado 

para a Central de Vapor, uma vez que são os compressores da ATLAS COPCO que efectuam o controlo da 

produção de ar comprimido, não existindo a necessidade de instalar instrumentação de controlo. 

Após levantamento local, a Central de Ar Comprimido revelou-se bastante escassa em termos de 

instrumentação crítica para uma monitorização eficiente dos seus consumos energéticos e 

produções/consumos de ar comprimido. Conforme a Tabela 27, para além da instrumentação instalada ser 

insuficiente para garantir a qualidade do ar comprimido aos seus utilizadores, não existe qualquer tipo de 

instrumentação preparada para ser integrada no Sistema de Supervisão e Controlo do Sistema de Utilidades (à 

excepção de dois manómetros digitais que já estão integrados noutras supervisões das fábricas da IBEROL, 

S.A.). 

Devido aos prazos de execução para o presente trabalho, não foi possível efectuar o levantamento total da 

rede de ar comprimido, uma vez que existem inúmeras ramificações na sua distribuição ao longo de todo o 

perímetro industrial. O levantamento efectuado retracta um estudo completo da situação actual da Central de 

Ar Comprimido e um estudo das suas principais linhas de distribuição pelos vários utilizadores industriais, o que 

se considerou ser suficiente para os objectivos propostos neste trabalho. 

2.2.2.3 Avaliação das variáveis críticas de processo 

Para se efectuar uma gestão óptima do desempenho de todo o sistema de ar comprimido (produtores e 

consumidores), é necessário criar objectivos de desempenho (KPI’s) (até então inexistentes), e compará-los 

com os parâmetros operacionais para, desta forma, implementar melhorias no sistema. Para criar este tipo de 

benchmarking, devem existir medidas de energia, pressão, caudal e temperatura em diferentes condições 

operacionais. (15)  Este capítulo insere-se nas Etapas 4 e 5 da Figura 13. 

Energia 

A energia é medida para se estimar o consumo de energia eléctrica por parte de todo o sistema de ar 

comprimido. Geralmente, são os compressores os principais consumidores de energia eléctrica e, por isso, a 

sua voltagem e corrente devem ser medidas tanto num funcionamento em modo carga, como num 

funcionamento em modo vazio. Só assim se poderá fazer uma correcta avaliação do seu real consumo 

energético. A criação de um KPI associado ao consumo específico dos compressores é um excelente indicador e 

um dos mais importantes a considerar. Este KPI permite aferir o quão eficiente é a produção de ar comprimido. 

(34) 
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Pressão  

A pressão é um dos indicadores mais importantes na monitorização e controlo de um sistema de ar 

comprimido, uma vez que é a partir da sua leitura que é feito o controlo automático dos arranques e paragens 

dos compressores, pelo que esta variável é essencial para se efectuarem ajustes ao controlo da Central e para 

se determinarem perdas de carga ao longo do sistema. As medidas de diferenciais de pressão em filtros e em 

secadores, também podem ser um parâmetro representativo da eficiência do sistema e que está directamente 

relacionado com acções de manutenção. 

Caudal 

Os caudalímetros são bastante importantes para uma medida fidedigna da produção total de ar 

comprimido e para determinar o seu consumo. A sua leitura deve ser efectuada de forma contínua, mesmo no 

decorrer de operações de manutenção, ou de melhoramento do sistema de ar comprimido (podem ser uma 

ajuda bastante interessante na averiguação de fugas, em períodos de paragem da Central). Os caudalímetros 

devem ser mássicos para compensar as variações de pressão e temperatura e, se possível, devem ser 

instalados à saída de cada compressor e secador. (12) 

Temperatura 

A temperatura pode surgir como um indicador para a avaliação de manutenção dos equipamentos. 

Geralmente, quando um equipamento está a funcionar a temperaturas superiores à sua especificação 

recomendada, é sinal que o equipamento está a trabalhar longe do seu ponto óptimo de eficiência e que pode 

requerer reparação. (15) A temperatura à saída do compressor pode-nos dar uma indicação da sua eficiência, 

através da razão de temperaturas esperadas e medidas, admitindo um funcionamento isentrópico (adiabático 

e reversível). A equação 4, permite determinar o rendimento de compressão com base na temperatura de 

saída do ar comprimido após compressão (Tout), na temperatura de entrada do ar atmosférico (Tin), e na 

temperatura de saída esperada pela compressão isentrópica (T’out ), que é dada pela equação 5 (onde γ surge 

como a razão das capacidades caloríficas (Cp/Cv = 1,4 para o ar), Pout a pressão absoluta à saída do compressor e 

Pin a pressão absoluta à entrada). (35) 

 𝑅𝑒𝑛𝑑 =  
𝑇′𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛

𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛

 (Eq. 4) 

 𝑇′𝑜𝑢𝑡 = 𝑇𝑖𝑛(
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛

)
𝛾−1

𝛾  (Eq. 5) 

Fez-se a tentativa de aplicação desta metodologia para aferir a eficiência dos compressores existentes na 

IBEROL, S.A.. Porém, não existe nenhuma medida de temperatura, possível de ser medida, imediatamente após 

a compressão. Com os avanços tecnológicos, os compressores utilizados nas unidades industriais estão 

integrados com sistemas de arrefecimento a ar, água ou fluidos frigorígeneos, sendo difícil a aferição dessa 

temperatura do ar após compressão. Ainda assim, para o tipo de compressores utilizados na Central de Ar 

Comprimido da IBEROL, S.A. (compressores de parafuso rotativo lubrificados a óleo), deve ser mantida uma 
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temperatura do ar à saída do compressor nunca superior a 93ºC, para um bom desempenho do equipamento. 

(15) 

A temperatura pode também ser um indicador claro da qualidade do ar após secagem, pela medição do seu 

ponto de orvalho (temperatura a partir da qual ocorre condensação do vapor de água nas linhas de ar, gerando 

problemas de corrosão). A Tabela 26 resume alguns dos KPI’s que facilmente podem ser implementados após a 

criação de um sistema controlo e medidas das variáveis críticas referidas neste capítulo. 

Tabela 26 – Exemplos de KPI’s que podem ser implementados numa Central de Ar Comprimido (34) 

KPI Unidades 

Energia Especifica kWh/m
3
 de ar comprimido 

Rácio de Utilização  m
3
 utilizado/m

3
 produzido 

Detecção de fugas (só em paragens) m
3
 consumidos/tempo 

Qualidade do ar 
Variação do ponto de 
orvalho/tempo 

Rácio de Produção 
Horas de produção/horas de 
funcionamento 

 

2.2.2.4 Criação e definição de um novo cenário 

Com base no PFD criado no capítulo 2.2.2.2 e nas variáveis necessárias ao benchmarking da actividade da 

Central de Ar Comprimido, foi criado um novo PFD representando a situação futura com a nova 

instrumentação a instalar, com o intuito de ser integrada no Sistema de Supervisão e Controlo do Sistema de 

Utilidades (Etapas 6 e 7). Como referido anteriormente, não foi possível efectuar um levantamento total e 

completo de toda a rede de distribuição de ar comprimido, pelo que foi importante ter alguma estratégia de 

racionalização de custos na atribuição dos locais críticos, onde deveria constar a instrumentação necessária. 

Todos os grandes utilizadores de ar comprimido estão salvaguardados, permitindo obter uma imagem bastante 

clara e satisfatória do consumo actual de Ar Comprimido nas instalações da IBEROL, S.A.. A Tabela 27 resume a 

instrumentação necessária para integração na Supervisão. 

Tabela 27 – Tabela resumo de toda a instrumentação de monitorização contemplada nos PFD actual e futuro da 
Centra de Ar Comprimido 

Abrev. Designação 
Quantidade 

Actual  Futuro 

DPIC Dew Point Indicator Controler  1  1 

MI Dew Point and Moisture Indicator 0  1 

FT Flow Transmitter 0  8 

PI Pressure Indicator 6  6 

PT Pressure Transmitter 0  2 

TI Temperature Indicator 1  2 

TOTAL  8  20 

 

À semelhança da situação verificada no PID futuro da Central de Vapor, o PFD futuro da Central de Ar 

Comprimido seguiu uma legenda idêntica no que diz respeito à identificação da instrumentação para 

integração na Supervisão. 
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Tabela 28 – Legenda das condições associadas à instrumentação presente no PFD futuro da Central de Ar 
Comprimido 

 
Instrumentação já existente. Não contemplada para Supervisão. 

 
Nova instrumentação a ser instalada. Contemplada para Supervisão. 

 

Instrumentação já existente na Central de Ar Comprimido, disponível noutras Supervisões já existentes na fábrica. 
É necessário avaliar a possibilidade da recolha dos seus dados pela Supervisão proposta. 

 

A instrumentação estudada foi classificada relativamente ao seu estado de funcionamento e tipo de 

intervenção a efectuar com base na nomenclatura da já citada Tabela 22. 

2.2.2.5 Práticas para a Optimização Energética da Central de Ar Comprimido 

Como já foi referido, a produção de Ar Comprimido é um processo altamente ineficiente. Assumindo um 

fornecimento de energia inicial de 100 HP (cerca de 74,6 kW) apenas é possível recuperar 9 HP de energia 

(aproximadamente 6,7 kW) para utilização industrial, o que corresponde a perdas de 91%. Assim, é bastante 

importante desenvolver algumas práticas que permitam aumentar a eficiência de produção de ar comprimido. 

À semelhança da Central de Vapor, neste capítulo é feita uma revisão das melhores práticas energéticas a ter 

em conta na melhoria de processos de um Sistema de Ar Comprimido (Etapa 8). 

 

Figura 21 – Energia de Ar Comprimido disponível para consumo, após perdas na ordem dos 91%, aquando da sua 

produção (12) 

Um sistema de Ar Comprimido que vise a eficiência energética deverá cumprir as seguintes premissas: (16) 

 Operações de manutenção regulares de todo o sistema, com inspecções regulares ao estado e ao 

desempenho dos equipamentos; 

 Correcto dimensionamento para as necessidades da fábrica industrial, tendo em conta as 

tubagens, conexões e tratamento do ar, evitando perdas de carga excessivas; 

 Monitorização contínua do consumo específico de energia; 
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 Utilização do sistema por pessoal consciente sobre o custo associado ao uso de ar comprimido e 

sobre a utilização eficiente dos equipamentos presentes no sistema; 

 Programa de acção para detectar e reparar fugas no sistema. 

Em seguida, são apresentadas algumas das principais medidas que se podem implementar nos Sistemas de 

Ar Comprimido, com o seu potencial de poupança e investimento associado. 

Tabela 29 – Principais oportunidades de poupança energética que normalmente podem ser implementadas nos 
Sistemas de Ar Comprimido (16) 

 

Medidas de Gestão 

 Elevar a consciência de todos utilizadores para o uso adequado de ar comprimido 

Na realidade, o desperdício e uso incorrecto do ar comprimido oferecem um dos grandes potenciais de 

poupança, com um investimento associado muito baixo. Devem ser analisadas todas as utilizações existentes 

na unidade industrial, avaliando a sua segurança, flexibilidade e conveniência, por forma a reduzir o seu 

desperdício. A Tabela 30 resume alguns dos usos desadequados do ar comprimido, responsáveis por gastos 

energéticos desnecessários, e suas alternativas. O estudo aprofundado das várias utilizações do ar comprimido 

em todo o perímetro industrial da IBEROL, S.A. não foi levado no âmbito deste trabalho por restrição dos seus 

prazos de execução, podendo ser executado num trabalho futuro aquando do levantamento total e completo 

da rede de ar comprimido. 

Tabela 30 – Usos inapropriados do Ar Comprimido e suas alternativas (16) 

Usos inapropriados do ar comprimido Alternativa 

Ventilação Ventiladores, exaustores 
Agitação de líquidos Agitador mecânico ou ventilador 
Limpeza de bancadas, chão e pessoal Escovas, aspirador 
Rejeição de produtos de uma linha de processo Braço mecânico 
Transporte de pós a baixa pressão Ventilador 

 

 

 

 
Potenciais 
Poupanças 

Investimento 

Medidas de Gestão  
Elevar a consciência de todos utilizadores para o uso adequado de ar comprimido 10 – 15 % Baixo 
Desenvolver e implementar um programa de manutenção para todo o sistema 5 – 8 % Baixo 
Instalar instrumentação para medição e monitorização 5 – 10 % Médio 
Garantir pessoal especializado e competente 5 – 10 % Baixo 
Desenvolver e implementar uma política de compras (equipamentos mais 
eficientes) 

3 – 5 % Baixo 

Medidas Técnicas  
Implementar um sistema de relatórios e de reparação de fugas 20 – 40 % Baixo 
Não pressurizar o sistema em períodos de paragem 2 – 10 % Baixo 
Automatizar controlos no processo de secagem 5 – 20 % Médio 
Instalar sistema de medidas e controlo nos compressores 5 – 15 % Médio 
Instalar medidas de recuperação de calor quando apropriado Até 75 % Médio 
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 Desenvolver e implementar um programa de manutenção para todo o sistema 

A manutenção efectiva é essencial para garantir a segurança e integridade do sistema. Uma organização 

que não invista em programas de manutenção irá aumentar os seus custos energéticos e poderá reduzir a 

fiabilidade e o tempo de vida dos equipamentos. Neste momento, existe uma manutenção periódica na Central 

de Ar Comprimido da IBEROL,S.A., realizada pelo fabricante dos equipamentos (compressores, tanques de 

armazenamento e secador). 

 Instalar instrumentação para medição e monitorização 

Como já foi referido, a implementação desta medida apresenta-se como um dos principais objectivos deste 

trabalho, bem como a sua integração no Sistema de Supervisão e Controlo pretendido. Este ponto constitui-se 

como um agente activo na melhoria do desempenho e eficiência de todo o sistema, quando implementado 

com uma gestão baseada em indicadores de desempenho (KPI’s). 

 Garantir pessoal especializado e competente 

Muitos utilizadores de ar comprimido não conhecem os custos associados à manutenção de uma central de 

ar comprimido em funcionamento ao longo do tempo e, como já foi referido, tendem a fazer um uso 

inapropriado do mesmo, fomentando o desperdício energético muito facilmente. É importante que as 

organizações promovam alguma formação e treino na utilização eficiente do ar comprimido, para que os 

operadores entendam a interdependência dos vários componentes do sistema de ar comprimido, 

compreendendo o custo associado à sua produção e a importância das poupanças de energia. (16) 

 Desenvolver e implementar uma política de compras (equipamentos mais eficientes) 

Regra geral, quanto mais eficiente for o equipamento, maior o custo associado à sua aquisição. Muitas 

vezes, os fornecedores de equipamentos não conseguem garantir um baixo custo operacional dos seus 

equipamentos durante o seu tempo útil de vida, pelo que são expectadas algumas avarias ou consumos fora da 

gama óptima de eficiência, o que leva a uma política de compras baseada no preço de compra mais económico. 

Esta política de baixo custo é frequentemente prejudicial à instalação de novos equipamentos mais evoluídos 

tecnologicamente, na procura de uma melhor eficiência energética. (16) 

Medidas Técnicas 

 Implementar um sistema de relatórios e de reparação de fugas 

As fugas não apresentam nenhum impacto relativamente à produção de ar comprimido, nem representam 

qualquer risco de segurança operacional. As fugas são inodoras, incolores e muitas vezes difíceis de se detectar 

em ambientes industriais. No entanto, podem representar entre 30% a 40% da produção de ar comprimido e 

são as grandes responsáveis pelo encarecimento de um sistema de ar comprimido, representado um alto 

desperdício energético. (36) 
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•Consumo por parte dos utilizadores 43% 

•Fugas 34% 

•Uso Inapropriado 16% 

•Purgas de ar 5% 

•Purgadores em mau estado 2% 

 

 

 

 

Figura 22 - Distribuição média do consumo de ar comprimido numa unidade industrial (36) 

Para além do custo directo associado à perda de ar comprimido seco, as fugas são também responsáveis 

pelo aparecimento de outros custos relacionados com a (16): 

o Existência de flutuações da pressão do sistema, que pode causar funcionamentos menos 

eficientes em equipamentos pneumáticos e levar à sua avaria, que pode inviabilizar a 

produção industrial; 

o Redução do tempo útil de vida dos equipamentos e aumento dos custos de manutenção, 

devido à operação desnecessária de vários ciclos de carga pelos compressores; 

o Excessiva actividade de compressão. 

Os locais de aparecimento de fugas são inúmeros, porém os casos mais frequentes são a existência de 

válvulas manuais abertas (condensados e ar), mangueiras e uniões, tubagens e juntas, reguladores de pressão e 

equipamentos consumidores a operar desnecessariamente. (36) A Tabela 31 exemplifica os custos anuais 

associados às existências de fugas, num sistema de ar comprimido. 

Tabela 31 – Custo anual das fugas de ar numa instalação típica de ar comprimido a uma pressão de 7 bar (g) 
exemplificado para laborações de 48 horas semanais e para 120 horas semanais (16) 

Diâmetro da abertura  
(mm) 

Fuga de ar a 7 bar (g) Energia gasta  
(kW) 

Custo (€/ano) 

L/s 48h/semana 120h/semana 

0,50 0,20 0,06 10 24 
1,5 1,8 0,54 81 217 
3,0 7,1 2,1 339 854 
6,0 28 8,4 1.356  3.389 

 

Para identificar e medir fugas, existem métodos indirectos (como a monitorização do caudal de ar 

produzido, quando não existe consumo por parte dos utilizadores industriais ou com a monitorização do 

decaimento da pressão no sistema) que se constituem como indicadores válidos para a sua avaliação. Ainda 

assim, a prática recomendada é a utilização de detectores ultra-sónicos portáteis que isolam o ruído exterior, 

permitindo uma fácil identificação do local, onde se encontra a fuga de ar.  

Neste estudo de optimização energética para a Central de Ar Comprimido, foi considerado a compra de um 

equipamento deste tipo para auxiliar a implementação de um programa de rotina para detecção e reparação 

de fugas. 
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 Não pressurizar o sistema em períodos de paragem 

Muitas vezes as Centrais de Ar Comprimido estão operacionalmente activas quando o consumo de ar 

comprimido não é necessário (durante a noite, períodos de paragem, etc.). Este desperdício de energia serve 

apenas para alimentar as fugas existentes no sistema. Mesmo num funcionamento em modo vazio, os 

compressores podem consumir facilmente entre 20-70% da sua capacidade máxima de energia. (16) Uma 

rotina de verificação ao estado de funcionamento dos compressores dever ser implementada para que sejam, 

desligados à mínima oportunidade e para que não sejam ligados, antes de ser estritamente necessário. 

No futuro, aquando da implementação deste projecto, este tipo de rotina poderá ser facilmente 

implementado na Central de Ar Comprimido da IBEROL, S.A., com o auxílio do Sistema de Supervisão e 

Controlo em estudo, que providenciará medidas e históricos acumulados. 

 Automatizar controlos no processo de secagem 

A qualidade do ar comprimido necessária, como já vimos, é imposta pelo tipo de utilização industrial. 

Quanto mais elevado for o padrão de qualidade, maior será o grau de secagem e filtração necessário, o que se 

irá traduzir em custos energéticos mais elevados. Estes custos são influenciados pela queda de pressão gerada 

em filtros e secadores, pela energia eléctrica gasta pelos compressores existentes em secadores de 

refrigeração (ver Figura 19) e por outro qualquer tipo de energia necessária à regeneração de secadores por 

adsorção. (16) 

O controlo da regeneração do agente dissecante, com capacidade de adsorver a água, por exemplo, deve 

ser feito tendo em conta a leitura contínua do teor de humidade do ar comprimido, e não com base num 

regime temporal. Com um sistema de controlo deste tipo, a regeneração só é efectuada quando o dissecante 

atinge um valor de humidade predefinido, reduzindo o custo energético associado à secagem do agente 

dissecante. (16). 

Apesar de eficaz, esta medida não foi abordada no presente trabalho. Ainda assim, o secador de 

refrigeração em actividade na Central de Ar Comprimido em estudo (FD 280) já possuí alguns sinais de uso e é 

um modelo descontinuado pela ATLAS COPCO. É possível que, no futuro, se considere melhorar a eficiência de 

secagem através da aquisição de um novo equipamento com melhorias tecnológicas significativas, podendo 

incluir um variador de frequência, minimizando o consumo energético por parte do compressor existente no 

interior do secador e garantindo também pontos de orvalho mais estáveis. (33) 

 Instalar sistema de medidas e controlo nos compressores 

A escolha do tipo de compressor e a sua capacidade de produção é desde logo, o primeiro passo para se 

alcançar melhores registos energéticos. Para que um compressor opere o máximo de tempo possível, na sua 

condição óptima de eficiência (carga máxima), é necessário escolher um compressor em que a sua produção 

coincida com as necessidades de utilização. 

Existem dois tipos de controlo inerentes aos compressores mais recentes que devem ser considerados: o 

controlo dos modos de funcionamento (carga/vazio) e a existência de um variador de velocidade que irá variar 
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o caudal de ar à saída, em função das necessidades do sistema. Este tipo de controlo pode potenciar ganhos 

energéticos bastante mais elevados, em situações onde exista grande flutuação nas necessidades de consumo. 

Qualquer compressor deverá ser fornecido com algum sistema de controlo incorporado. Compressores 

mais antigos são controlados por um pressostato que, ao medir a pressão da linha, faz arrancar o compressor. 

Devido à falta de sensibilidade deste tipo controlo, para instalações com múltiplos compressores, a 

compressão pode estar a ser accionada para valores de 1,5 bar acima da pressão recomendada, pelo que este 

tipo de pressostatos, devem ser evitados e, se possível, substituídos por sistemas de controlo electrónicos mais 

eficientes. (16) Estes novos sistemas de controlo são capazes de efectuar, inclusive, algumas medidas 

importantes no que diz respeito ao funcionamento do equipamento (volume de ar, consumo de energia, horas 

de funcionamento, horas de carga, etc.).  

Relativamente à Central de Ar Comprimido da IBEROL, S.A., os três compressores prioritários que existem 

são relativamente recentes e apresentam, um sistema de controlo electrónico que permite obter alguma 

eficiência e informação sobre o seu funcionamento (horas de funcionamento, horas de carga, temperatura do 

ar de entrada, pressão de saída, etc.). Foi inclusive estudada a possibilidade de poder controlar remotamente o 

seu funcionamento, a partir do Sistema de Supervisão e Controlo, para evitar períodos de funcionamento 

desnecessários, de forma automática. Contudo, para não encarecer em demasia este projecto de Supervisão 

do Sistema de Utilidades, não foi contemplada esta medida no caderno de encargos, pelo que os compressores 

continuarão a ser ligados e desligados pelo pessoal responsável. 

 Instalar medidas de recuperação de calor quando apropriado 

Uma das principais oportunidades de redução de custos é reutilizar o calor residual gerado pelos 

compressores, integrando esta fonte de energia disponível noutros processos industriais. Como já foi referido, 

a produção de ar comprimido é um processo extremamente ineficiente onde apenas aproximadamente 10% da 

energia eléctrica que alimenta o compressor é convertida em energia sob a forma de ar comprimido. Os 

restantes 90% dissipam-se sob a forma de calor. Uma unidade de recuperação de energia, devidamente 

projectada, pode recuperar mais de 80% dessa energia para aquecimento de gases ou líquidos. As aplicações 

típicas deste tipo de integração incluem: 

o Aquecimento de espaços (como armazéns ou espaços industriais); 

o Pré-aquecimento do ar de combustão que entra nas caldeiras de vapor; 

o Pré-aquecimento da água de alimentação que entra nas caldeiras de vapor; 

o Pré-aquecimento de água de processo (lavagens). 

Estas potenciais grandes poupanças devem ser estudadas com algum cuidado, uma vez que estão bastante 

dependentes da capacidade de gerar calor nos ciclos de carga, nos tempos necessários ao seu aproveitamento. 

Esta medida, por razões já referidas, não foi estudada no presente trabalho, porém deverá ser equacionada no 

futuro, para uma maior rentabilização da energia actualmente desperdiçada. 

Para além das medidas de optimização energéticas já mencionadas, foram ainda propostas algumas 

modificações da rede de ar comprimido dentro da Central. Conforme referido no capítulo 2.2.2.1, apesar dos 
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tanques de armazenamento de ar comprimido estarem em comunicação (o que permite que os compressores 

GA 37 VSD, GA 30 e GA 15 consigam introduzir ar na rede), esta situação não é a ideal. Em caso de intervenção 

ou indisponibilidade do tanque de armazenamento 1, o ar recebido no tanque de armazenamento 2 não irá 

poder comunicar com a rede, pelo que se pretende dotar o presente sistema com esta flexibilidade, através da 

instalação de 3 novos pequenos troços. 

2.2.3 Estrutura da rede de informação (rede de autómatos) 

Por último, depois de definidos todos os processos e suas relações entre equipamentos, bem como todas as 

variáveis para Supervisão, também foi efectuado um levantamento de toda a rede de informação existente no 

que concerne a autómatos (PLC’s), protocolos de comunicação entre dispositivos (Ethernet/IP, TCP/IP, etc.), 

quadros eléctricos, sinais de controlo (variáveis), entre outros. Este passo (Etapa 9) é de extrema importância 

para a implementação de um Sistema de Supervisão, Automação e Controlo que pode exigir uma reformulação 

de toda a estrutura de informação e autómatos previamente existente. Mais uma vez, nesta etapa pode ser 

importante o auxílio de software de automação industrial (como o SIMATEC da SIEMENS), onde deverão 

constar as programações de controlo entre equipamentos e controladores, actualmente instalados. 

O estado actual da rede de informação e controlo existente no Sistema de Utilidades revelou-se pouco 

organizado e incapaz de suportar o sistema de Supervisão pretendido. Existe apenas um autómato (situado na 

Central de Ar Comprimido, por razões de proximidade à Central de Vapor) que reúne alguns (poucos) sinais 

afectos ao funcionamento da Central de Vapor e engloba muitos outros que estão dedicados a vários outros 

processos, reforçando a descentralização de informação existente. A Osmose Inversa possui um quadro 

eléctrico independente, dentro da Central de Vapor, e já é controlada por um autómato. As Caldeiras de Vapor 

são electrificadas por quadros independentes e controladas por autómatos (STB 2000) ou por controladores 

independentes (STB 1400 e GEVA).  

Após a definição do estado actual, produziu-se um diagrama futuro, evidenciando uma nova organização de 

informação que permita a Supervisão e Controlo do Sistema de Utilidades (Etapa 10), uniformizando e 

centralizando todos os sinais existentes nos locais apropriados, tendo em conta uma hierarquia de controlo, 

procurando minimizar a passagem de sinais ao longo dos percursos entre a instrumentação/equipamento e o 

autómato responsável. 

2.2.4 Bancada de Testes 

2.2.4.1 Enquadramento 

Como já vimos em capítulos anteriores, as medições das variáveis e condições de processo são a base para 

que exista controlo sobre os mesmos. É então essencial que essa base seja de confiança e que permita a 

obtenção de medidas, com a melhor precisão e exactidão possível. Com o decorrer do tempo, as medições 

efectuadas pela instrumentação de medição (seja ela electrónica ou mecânica) tendem a sofrer desvios ao seu 

padrão. É aqui que surge a necessidade de calibração para averiguar o desvio existente. A descalibração da 

instrumentação de medição pode resultar em sérios riscos para a actividade e segurança operacional: (37) 
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 Riscos de Segurança: No caso de instrumentos que envolvam processos com produtos perecíveis 

ou de natureza sensível (industria alimentar), a descalibração poderá causar potências riscos de 

segurança; 

 Riscos de Desperdício: Se a instrumentação não estiver correctamente calibrada, pode originar um 

potencial desperdício de recursos nas operações industriais, o que pode originar um aumento 

substancial de custos desnecessariamente; 

 Qualidade duvidosa: A calibração ajuda a manter a qualidade dos processos e/ou produtos nas 

suas diferentes etapas, que rapidamente pode ficar comprometida quando começarem a existir 

discrepâncias na instrumentação; 

 Aumento de tempos de inactividade: Um sistema de calibração regular ajuda a identificar sinais de 

alerta do estado de funcionamento dos equipamentos, permitindo antecipar cenários de avaria, 

mantendo a instalação em funcionamento. 

A calibração dos instrumentos de medição torna-se então uma acção básica de manutenção, e deverá ser 

um procedimento estabelecido, que qualquer indústria que utilize equipamentos ou instrumentação deverá 

realizar periodicamente, permitindo o aumento de produtividade e assegurando a consistência, 

comparabilidade e compatibilidade entre produtos, processos e serviços, promovendo a sua aceitação no 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Ilustração de como uma calibração pode diminuir o erro das medidas efectuadas (38) 

Para além da política de gestão dos EMM (Equipamentos de Monitorização e Medição) já existente na 

IBEROL, S.A. (requisito obrigatório para certificação da norma ISO 9001), existe a necessidade de proceder a 

calibrações internas, aos vários contadores de fluidos (água, óleos, biodiesel, químicos, etc.) existentes no 

perímetro industrial da IBEROL, S.A., cujas medições geram, invariavelmente, algumas desconfianças. No 

momento actual, os pedidos de calibração são efectuados com base da necessidade imediata, aproveitando o 

máximo de contadores que geram desconfiança, pelo que não existe nenhum sistema periódico para 

contadores que, embora não definidos como EMM, são bastante importantes para uma gestão eficiente dos 

consumos e produções das fábricas existentes na IBEROL, S.A.. 
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2.2.4.2 Apresentação e comparação das propostas  

São apresentadas, de forma breve, as três soluções propostas. A sua análise técnica e económica será 

efectuada no Capítulo 4. 

 Serviço externo de calibração 

Esta proposta consiste num programa de calibração anual para 80 contadores, efectuado por técnicos 

especializados (fornecedor externo), garantindo a segurança e eficiência da operação. Tem a grande vantagem 

de não requerer grande investimento inicial, sendo acordado o preço final do serviço, quando contratualizado. 

Tem a desvantagem de não permitir a flexibilidade que as necessidades de calibração podem exigir, uma vez 

que são operações que devem ser calendarizadas com o fornecedor com alguma antecedência. 

 Bancada de Testes 

Esta proposta baseia-se na compra de uma bancada de calibração portátil, com estrutura em inox e com 

rodas para deslocação, possuindo contadores padrão (referência) e um computador portátil, com software de 

calibração/verificação. Com esta proposta, a IBEROL, S.A. ganha uma maior flexibilidade nas suas operações de 

calibração, podendo efectua-las assim que existirem necessidades que o justifiquem, não dependendo de 

terceiros. A grande desvantagem é sem dúvida o investimento inicial que será necessário fazer, podendo ser 

difícil obter o retorno financeiro desejado (payback time elevado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Exemplo ilustrativo de uma bancada de testes portátil como a pretendida 

 Contador ultra-sónico 

Em alternativa às propostas acima citadas, foi proposta a aquisição ou aluguer de um contador ultra-sónico 

portátil, que poderia ser utilizado de uma forma não evasiva (sem retirar o caudalímetro testado da tubagem), 

permitindo uma comparação em tempo real das duas contagens. Estes contadores utilizam o princípio de 

diferentes velocidades de propagação de sinais ultra-sónicos, contra a direcção do fluxo. Esta proposta não foi 
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considerada devido a algumas desvantagens inerentes a estes aparelhos: a solução proposta pelo fornecedor, 

não possuía protecção EX (ambientes de atmosfera explosiva) e a existências de incrustações nas tubagens que 

podem provocar leituras dúbias.  

 

 

Figura 25 – Principio de funcionamento de um contador ultra-sónico (39)  

2.2.5 Elaboração do caderno de encargos 

Todo o estudo prévio efectuado até ao momento permite-nos, agora, elencar todas as alterações a efectuar 

à situação actual, do Sistema de Utilidades e produzir um caderno de encargos que será enviado aos 

fornecedores escolhidos, para respectiva orçamentação (Etapa 11). 

O caderno de encargos é um documento contratual que descreve o que é esperado do contratado pelo 

contratante, garantindo que a cessão dos trabalhos é entregue conforme o que foi delineado, evitando 

situações não previstas inicialmente, salvaguardando ambos os lados. Um caderno de encargos deve conter 

todos os elementos necessários, procurando eliminar ambiguidades através da utilização de uma linguagem 

simples e objectiva, que permitam ao contratado avaliar a dimensão do projecto e as intervenções necessárias, 

com o intuito de poder propor uma oferta o mais adaptável possível em termos de custo, de prazo e de 

recursos e assegurando a qualidade pretendida pelo cliente. Devido ao tempo necessário à execução e 

compreensão de todos os pontos de levantamento de informação e criação de novos cenários, e para não 

atrasar em demasia os trabalhos de orçamentação por parte dos fornecedores escolhidos, o caderno de 

encargos foi parcelado em dois envios. O primeiro envio incluía toda a informação necessária à cotação dos 

trabalhos associados à Central de Vapor, Central de Ar Comprimido e bancada de testes e o segundo envio 

(Adenda), continha a informação associada ao capítulo 2.2.3 para compreensão da rede de 

informação/autómatos pretendida. 

Após envio de toda a documentação necessária aos fornecedores, foram agendas reuniões de trabalho para 

que ocorresse um reconhecimento in loco do Sistema de Utilidades da IBEROL, S.A. com o intuito de esclarecer 

eventuais dúvidas que surgissem, no decorrer dos seus trabalhos.  
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3. Controlo operacional da Central de Vapor 

3.1 Enquadramento 

Paralelamente ao trabalho desenvolvido no Capítulo 2, foi criada uma nova ferramenta de controlo 

operacional e de ajuda à análise de decisão, com recurso ao software Microsoft Excel®. 

Actualmente, todos os registos de consumos e produções, bem como das muitas variáveis operacionais 

relacionadas com o funcionamento da Central de Vapor, são feitos de uma forma manual pelos operadores, 

durante os três turnos diários. Por cada turno, é feita a contagem de contadores para contabilização de 

consumos de águas (captada, osmotizada, descalcificada e de alimentação às caldeiras) e produção de vapor e 

são levantados parâmetros operacionais como níveis de tanques, temperaturas e pressões de processo, 

conductividade, pH, funcionamento de bombas, etc. Todos estes dados (e alguns cálculos efectuados 

manualmente) são introduzidos na folha de registo operacional de forma manuscrita. Este tipo de registo 

apresenta uma clara limitação na sua aplicação e gestão de informação, para posterior análise do desempenho 

operacional, apesar de algumas vantagens inerentes (Tabela 32).  

Tabela 32 – Vantagens e desvantagens dos registos operacionais em formato manuscrito 

Vantagens Desvantagens 

Facilmente transportáveis Ilegibilidade dos registos 
Fácil introdução de dados Inconsistência de formato e de localização da informação 
Não obrigam a formação específica Limitação na análise de informação 

 Erros em cálculos necessários ao preenchimento de alguns dados 

 

Operacionalmente são vários os desvios que podem ocorrer nas medições de variáveis de processo, quer 

por erros associados ao levantamento/registo pelo operador, quer pelo funcionamento incorrecto do próprio 

equipamento de medição. O caso mais recorrente é, sem dúvida, os contadores de fluidos, neste caso dos 

vários tipos de água, que se encontram instalados na Central de Vapor, que invariavelmente apresentam 

desvios bastante assinaláveis ao seu bom funcionamento. Este facto, juntamente com os erros associados aos 

cálculos e registos efectuados pelos operadores, contribui sistematicamente para contabilizações de consumos 

e produções erróneas, dificultando uma boa gestão da Central de Vapor. Era assim fundamental, criar uma 

solução informática que permitisse: 

 Reduzir o erro humano nos cálculos e registos manuscritos, de forma a aumentar a rapidez e 

eficiência do registo operacional; 

 Criar um relatório sobre o funcionamento dos contadores presentes na Central de Vapor, uma vez 

que no decorrer do seu tempo de funcionamento, podem apresentar desvios à realidade; 

 Proceder a cálculos de consumos e produções de forma automática, com base em balanços de 

massa e energia à água; 

 Criar relatórios de consumos e produções globais e por caldeira de vapor; 

 Criar históricos e novas ferramentas de análise (através KPI’s, relatórios, gráficos, etc.); 

 Melhor monitorização e controlo da Central de Vapor, enquanto o Sistema de Supervisão, 

Automação e Controlo, estudado neste trabalho, não é devidamente implementado. 
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3.2 Desenvolvimento de uma ferramenta para melhor controlo operacional 

e de ajuda à análise de decisão 

3.2.1 Introdução 

O desenvolvimento desta nova ferramenta de controlo operacional iniciou-se com o estudo e compreensão 

da folha de registo diário actualmente utilizada e que é composta por um registo de variáveis operacionais 

(parâmetros dos vários processos) e um registo dos consumos e produções, tendo em conta os contadores de 

água e de gás natural existentes na Central de Vapor da IBEROL, S.A.. Foi também realizado o estudo de todo o 

ciclo da água, desde a sua captação à sua transformação em vapor, bem como a localização de todos os 

contadores necessários ao desenvolvimento de um balanço mássico e entálpico à água, e dos contadores de 

gás natural, que irão permitir um controlo mais rigoroso da actividade específica das caldeiras de vapor. 

A Figura 26 permite localizar os contadores existentes com base no diagrama de blocos anteriormente 

criado (Figura 16). De forma a simplificar a sua representação, na Figura 26 é feita a distinção genérica de 

apenas um contador existente (como é o caso do contador de água de alimentação da caldeira STB 2000 ou da 

GEVA, sendo que a caldeira STB 1400 não possuí contador) e de operações que contêm mais do que um 

contador associado, como é o caso da Captação (um contador para cada um dos três furos independentes e um 

contador à saída do tanque de água bruta). 

Após esta definição inicial, procedeu-se ao desenvolvimento de uma folha Excel® que permitisse 

monitorizar tanto os parâmetros de qualidade, como os consumos e produções afectos ao funcionamento da 

Central de Vapor. A estrutura da ferramenta Excel criada seguiu exactamente a mesma estrutura das folhas de 

registo manuscritas actualmente utilizadas, de forma a acelerar o processo adaptação e compreensão por 

parte dos operadores da Central de Vapor. 

3.2.2 Registo e monitorização de variáveis operacionais 

Para um melhor controlo e análise dos vários parâmetros operacionais existentes, foram criadas as 

respectivas células de registo, onde devem ser colocadas todas as leituras e medições efectuadas durante os 

três turnos diários. Os valores introduzidos são automaticamente comparadas com valores objectivos que 

assumem uma gama de funcionamento óptimo, dentro de determinados valores, para cada variável medida. 

Estes valores objectivos são maioritariamente fornecidos pelas empresas fornecedoras que prestam apoio 

técnico às operações existentes na Central de Vapor. A análise desenvolvida das medições registadas, tendo 

em conta os valores objectivos definidos, devolve colorações diferentes à célula, permitindo concluir 

rapidamente se o valor está, ou não, dentro da gama esperada (coloração verde para valores dentro da gama e 

coloração vermelha para valores fora da gama).  

Esta programação teve por base a ferramenta “Formatação Condicional” existente no software Microsoft 

Excel®. 
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Figura 26 - Localização dos contadores existentes no diagrama de processos da Central de Vapor da IBEROL, S.A
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3.2.3 Registo e monitorização de consumos e produções 

Foi neste ponto que foram desenvolvidas as estratégias de cálculo e de análise mais robustas e complexas, 

presentes nesta ferramenta. No seguimento da estratégia já anteriormente enunciada começou-se por 

reproduzir, da forma mais fiel possível, a folha de registo utilizada actualmente no que diz respeito à 

organização da informação e criação de células de registo para os valores medidos, pelos contadores 

existentes. Foi adicionada uma coluna de totalização aos consumos e produções, bem como às movimentações 

de produtos em tanques por turno (existências), com respectivo total diário, através de cálculos automáticos, 

protegidos para eventuais erros de inserção numérica (valores negativos, contagens erradas, etc.). Para 

assegurar a Lei de Conservação de Massa, por forma a averiguar o desempenho global do sistema de contagem 

de água, foi desenvolvido um Balanço de Massa e Energia, tendo em conta o fluxo de processos, exemplificado 

na Figura 26.  

Para cada corrente existente no balanço considerado, foi necessário determinar alguns parâmetros 

essenciais à sua construção. Dentro das medidas locais (feitas localmente ou através de dados operacionais, já 

existentes na IBEROL, S.A.) destacam-se a fase do fluido que é transportado, a pressão relativa a que se 

encontra e a respectiva temperatura. De forma a automatizar os parâmetros de entalpia específica e 

densidade, através dos dados disponibilizados em (8), foram obtidas correlações matemáticas que relacionam 

entalpia específica e densidade, com a temperatura e pressão da água no estado líquido e vapor saturado. 

Neste momento, os contadores existentes no interior da Central de Vapor são apenas volumétricos, pelo 

que o volume, localmente obtido, vem na unidade de m
3
. A conversão necessária para tonelada (ton) é 

efectuada automaticamente na folha Excel®, através das correlações já citadas. Por último, temos a entalpia e a 

massa transportada por cada corrente, num regime horário, e é com estes últimos que se faz a confirmação 

dos balanços mássicos e entálpicos à água. 

Tabela 33 – Dados determinados para as correntes numeradas no balanço à água, para o desenvolvimento dos 
respectivos balanços mássicos e entálpicos 

Dados Unidades Apuramento dos dados 

Fase Líquida ou Gasosa Local 
P (rel) bar Local 
Temperatura (ºC) Local 
Densidade (kg/m

3
) Cálculo 

Entalpia Específica (kJ/kg) Cálculo 
Volume Total (m

3
) Local 

Massa Total (ton) Cálculo 
Entalpia (kJ/h) Cálculo 
Massa (kg/h) Cálculo 

 

O desenvolvimento deste balanço mássico e entálpico teve por base dois cenários distintos. O primeiro 

cenário tem por base as medidas reais de todos os contadores de água, bem como os movimentos existentes 

nos tanques de armazenamento. Neste cenário, pretende-se que o balanço seja feito apenas com valores de 

caudal lidos nos contadores, e, devido aos constantes problemas associados ao funcionamento dos contadores 

anteriormente citados, dificilmente o balanço à água deverá fechar, pelo que este balanço deve ser apenas 

utilizado quando o grau de confiança das contagens efectuadas pelos contadores for suficientemente elevado. 
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O segundo cenário tem por base uma contagem estimada, necessária para que o diferencial do balanço seja 

nulo (entradas iguais às saídas), assegurando que a Lei de Conservação de Massa seja cumprida. Para que este 

balanço fosse possível, foi necessário efectuar uma análise aos contadores existentes, tendo em conta a sua 

fiabilidade através de registos históricos e/ou experiência operacional. Os contadores escolhidos como os mais 

fiáveis, foram tomados como referência na medição do caudal volumétrico de água e assumidos integralmente 

no balanço criado, enquanto as medidas efectuadas por outros contadores, não tão fiáveis, não foram 

integradas no balanço, tendo sido apuradas, por cálculo, para validação do mesmo. Para além dos relatórios 

diários de consumos e produções, esta estratégia permitiu desenvolver um relatório de contadores, onde é 

feita uma comparação do valor contabilizado pelo contador, com o valor estimado pelo balanço, aferindo assim 

o desvio detectado ao seu funcionamento. 

O controlo de consumos e produções associado às caldeiras de vapor (cujas correntes associadas foram 

devidamente integradas no balanço criado) teve também alguma estratégia, no que diz respeito à sua 

programação. Como é sabido, existem três caldeiras possíveis de funcionamento, sendo que apenas poderão 

funcionar duas por “fogueiro de primeira”. Ainda assim, não raramente, podem ocorrer discrepâncias (na 

ordem das dezenas de toneladas por dia) entre o total de água de alimentação às caldeiras, purgas e a real 

produção de vapor. Este facto pode facilmente acontecer com a entrada de água para lavagens, limpezas ou 

despressurização da caldeira e que, obviamente, não pode ser contabilizado para produção de vapor. Para 

além desta questão, é importante relembrar que apenas duas das três caldeiras possuem contador, sendo que 

apenas o contador da caldeira GEVA se revelava ser fiável.  

Para superar este problema, foi feita uma hierarquia de prioridades no que concerne ao funcionamento das 

caldeiras, sendo para isso crítica a contagem de gás natural consumido para a contabilização, ou não, de água 

de alimentação para produção de vapor, evitando situações de produção de vapor irreais, ou diferenciais não 

nulos, no que diz respeito ao balanço à água/vapor. De uma maneira muito geral, caso haja água proveniente 

do desgaseificador, esta terá de ser admitida às caldeiras em funcionamento, e é através da contagem de gás 

natural que essa distinção é feita. Assim que o consumo de gás natural for superior a zero, a água de 

alimentação dá entrada na respectiva caldeira, com base numa programação hierárquica automática 

estabelecida que avalia quais os valores de caudal que devem ser inseridos, se dos contadores de confiança, se 

por estimativa, de forma a validar sempre o balanço (Figura 27). 

De forma a tornar a área de trabalho da folha Excel® o mais simples possível, e para prevenir eventuais 

erros na inserção numérica dos vários parâmetros de registo, todas as células associadas aos balanços de 

massa e energia, bem como as células que contêm cálculos na sua programação, foram bloqueadas e/ou 

ocultas da área de trabalho, reduzindo assim o risco de manipulação inadequada de informação crítica, no que 

diz respeito à programação da ferramenta desenvolvida.  
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4. É admitida a contagem real 
dos restantes contadores, se 
caldeira em funcionamento

7. Admissão de água à Caldeira 
STB2000 por estimativa, 

efectuando teste ao contador

Sim

Não

9. Admissão de água à Caldeira 
GEVA por estimativa, efectuando 

teste ao contador

Fim

10. Admissão de água às 
caldeiras GEVA e STB 2000 por 

estimativa, efectuano o teste aos 
dois contadores

6. Funcionamento da 
caldeira GEVA ?

Sim

Não

2. Verificação da contagem feita 
pelos contadores 

5. Contagem de água da STB 
1400 feita por diferença

1. Produção de água 
desgaseificada?

3. Funcionamento da 
caldeira STB 1400?

Não

Sim

8. Funcionamento da 
caldeira STB 2000 ?

Sim

Não

 

Figura 27 – Teste Lógico utilizado na programação das entradas de água nas caldeiras de vapor tendo em conta o seu funcionamento



 

64 
 

3.3 Resultados 

3.3.1 Ferramenta de registo e apoio à análise de decisão 

 A criação desta ferramenta de registo e de apoio à análise de decisão pode-se revelar muito útil na gestão 

e no controlo operacional diário da Central de Vapor. Quer para os operadores (fogueiros), quer para a 

administração da Central, esta ferramenta consegue facilmente reunir, de forma automática, vários 

parâmetros que hoje em dia são determinados e registados de forma manual e abre portas para uma análise 

imediata do seu desempenho diário, com a criação de relatórios, gráficos de análise e históricos. Apesar das 

várias vantagens, é natural que uma das grandes desvantagens da implementação desta ferramenta seja a 

necessidade de formação computacional a operadores com pouco conhecimento a esse nível, o que pode criar 

algumas dificuldades e atrasos na sua implementação.  

Tabela 34 – Vantagens e desvantagens da ferramenta de registos operacionais em formato digital 

Vantagens Desvantagens 

Facilidade e rapidez no acesso à informação Introdução de informação inicialmente mais lenta 
Organização e legibilidade Necessidade de formação 
Informação actualizada Pouca flexibilidade na inserção da informação 
Cálculos automáticos Necessidade de software e de material informático 
Possibilidade de análise de dados Intervenção humana inapropriada com potencial perda de dados 
Possibilidade de novos ambientes gráficos  
Apoio à análise de decisão  

 

Assim, como resultados diários desta ferramenta, temos três relatórios distintos que são automaticamente 

produzidos, conforme informação que vai sendo registada e determinada pela folha, durante os três turnos de 

trabalho. É importante realçar que em todos os relatórios criados existe a possibilidade de escolher quais as 

unidades desejadas para os totais de consumos e produções (ton ou m
3
) e qual a origem dos dados calculados, 

se do cenário de contagem real ou, se do cenário de contagem estimada. 

 Relatório de Consumos e Produções da Central de Vapor 

Neste relatório são totalizadas todos os consumos e produções dos vários tipos de águas processadas na 

Central de Vapor, incluindo um relatório global do consumo de água e de produção de vapor por parte das três 

caldeiras existentes. Neste relatório constam também alguns KPI’s que permitem uma medição e avaliação do 

desempenho operacional, tendo em conta futuras acções de melhoramento (Tabela 35). 

Tabela 35 – Quadro resumo de KPI’s associados ao funcionamento da Central de Vapor na IBEROL, S.A. 

KPI Unidades KPI Unidades 

Osmose Inversa Produção de Vapor 
Permeada Total  % Consumo Específico Nm

3
/ton vap 

Rejeitada Total  % Energia kWh/ton vap 
Energia  kWh/m

3
 permeado Água Descalcificada m

3
/ton vapor 

Ácido Clorídrico  kg/m
3
 permeado Incorporação de condensados m

3
/ton vapor 

Hipoclorito de Sódio  kg/m
3
 permeado   
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 Relatório das Caldeiras de Vapor 

Neste relatório é feita uma análise, em maior detalhe, daquele que foi o comportamento diário e 

individual das três caldeiras de vapor, no que diz respeito a produções de vapor, consumos de gás natural e 

consumos específicos, tempos de processo (paragens e funcionamento) e produções efectivas. 

 Relatório de Contadores 

Conforme já anteriormente referido, este relatório pode dar uma indicação bastante válida do estado de 

funcionamento dos contadores existentes. Este relatório providencia uma comparação entre os valores de 

caudal que são lidos na realidade pelo equipamento e os valores de caudal estimados pelo balanço de massa e 

energia à água, devolvendo a desvio em percentagem, gerando alertas para diferenças superiores ao valor 

mínimo de erro admitido. 

No final de cada mês é gerado automaticamente um relatório, que mantém exactamente a estrutura dos 

relatórios diários (com a excepção do relatório de contadores que neste caso não existe, assumindo a sua 

maior relevância num contexto de análise diária). O relatório de Consumos e Produções da Central de Vapor, 

bem como o relatório das Caldeiras de Vapor, fazem apenas o acumulado mensal de todos os relatórios diários, 

permitindo assim, obter valores mensais. 

Para além destes dois relatórios, foram criados, na folha de relatório mensal, alguns gráficos que permitem 

relacionar: 

o As purgas contínuas das caldeiras (ton) com a concentração média de STD na água de 

alimentação (ppm), sendo possível a verificação de problemas no tratamento de água, 

para aumentos na concentração de STD; 

o As purgas contínuas das caldeiras (ton) com a concentração média de STD na água no 

interior da caldeira (ppm), onde é recomendado pelo fabricante que a concentração de 

STD não ultrapasse os 3000 ppm para as caldeiras utilizadas; 

o A produção de vapor (ton) com o consumo específico de gás natural (Nm
3
/ton). 

 

Com a criação destes gráficos, pode-se determinar, de forma expedita, comportamentos anómalos e 

avaliar rendimentos do funcionamento das caldeiras de vapor que, de outra maneira, não seria tão imediato. 

Um exemplo prático da utilidade desta análise gráfica é a identificação de fenómenos de arrastamentos de 

vapor quando ocorre um decréscimo na concentração de STD no interior da caldeira, seguido de um não 

aumento da purga efectuada. Isto indica claramente que existiu uma desconcentração de sais no interior da 

caldeira e que, não havendo purga, foram arrastados pelo vapor produzido. Esta situação implicará uma 

diminuição drástica da qualidade do vapor produzido, diminuindo o consumo específico da caldeira, não pelo 

facto se ter alcançado um consumo mais eficiente mas sim pelo aumento da produção de vapor (neste caso, 

não saturado). 
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Durante o desenvolvimento desta ferramenta foram inseridos todos os dados operacionais dos meses de 

Dezembro de 2014, Janeiro e Fevereiro de 2015, com o intuito de testar a sua robustez, o que permitiu 

efectuar melhoramentos sistemáticos na sua programação, viabilizando a execução da folha às várias situações 

operacionais que podem ocorrer diariamente.  

3.3.2 Avaliação do desempenho das caldeiras de vapor 

A construção da folha Excel®, para além de todos os resultados citados no ponto anterior, permitirá 

efectuar análises em maior detalhe aos regimes e comportamentos assumidos pelas caldeiras de vapor. Esta 

monitorização do seu funcionamento poderá facilitar a criação de novas estratégias de utilização das caldeiras, 

tendo em consideração os seus regimes de produção para as diferentes necessidades de vapor diárias. Este 

tipo de análise tem especial relevância para a avaliação económica deste trabalho, uma vez que é a partir deste 

estudo que serão avaliadas as maiores poupanças energéticas inerentes à implementação do projecto de 

Supervisão, Automação e Controlo estudado no Capítulo 2. 

Como já é sabido, apenas as caldeiras STB 2000 e GEVA possuem economizador de calor, estando 

contemplado, no estudo efectuado, a instalação de um economizador de calor para a caldeira STB 1400. Pelos 

registos históricos existentes, foi feita uma compilação dos valores de consumos de gás natural e dos 

específicos de consumo das caldeiras dos últimos 6 meses de actividade do ano de 2014 (Tabela 36). 

Tabela 36 – Quadro resumo do desempenho das Caldeiras de Vapor nos meses de Julho a Dezembro de 2014 

Caldeira 
Produção de 

Vapor 
(ton) 

Consumo de Gás 
Natural 
(Nm

3
) 

Consumo Específico 
(Nm

3
/ton) 

Tempo de 
Trabalho (h) 

 
Economizador de 

Calor 

GEVA 23.238 1.478.740 63,6 3.101  Sim 
STB 1400 15.780 936.969 59,4 1.893  Não 
STB 2000 17.706 1.058.723 59,8 1.303  Sim 

 

Como se pode verificar pela tabela anterior, embora a caldeira GEVA possua um economizador de calor 

que lhe permite efectuar um pré-aquecimento da água de alimentação na ordem dos 33ºC, a caldeira STB 1400 

apresenta, ainda assim, um consumo específico inferior. Apesar da caldeira STB 1400 ter menor área específica 

do que a GEVA, possui dois tubos de fogo, o que pode implicar um regime de queima mais intenso (gases de 

combustão mais quentes).   

Estes dados são bastante relevantes no que diz respeito à criação de novas estratégias de funcionamento 

da Central de Vapor, uma vez que com os dados conhecidos, só com a simples troca de funcionamento da 

caldeira STB 1400, em detrimento da GEVA, podia-se ter alcançado uma poupança energética na ordem dos 

6,7%, nestes 6 meses de trabalho (assumindo que a caldeira STB 1400 teria a mesma produção de vapor da 

GEVA). Ainda assim, a veracidade desta análise deverá ser confirmada no futuro, com a instalação de novos 

contadores de água à entrada das caldeiras STB 2000 e STB 1400, para se confirmar a real entrada de água na 

caldeira, uma vez que neste momento a contagem não é de facto a mais exacta, o que pode influenciar a 

tendência registada (ver Capítulo 3.2.3). A possível sujidade existente na superfície das caldeiras poderia ser 

um factor a ter em conta, para justificar o menor rendimento por parte da GEVA, mas que rapidamente é 
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descartado pois, a ser verdade, a temperatura de saída dos gases deveria aumentar para valores acima do 

registo normal, o que não sucede. 

Para além da poupança energética alcançada pela simples troca de funcionamento da Caldeira GEVA pela 

caldeira STB 1400, é importante contabilizar os potenciais ganhos da instalação do economizador previsto na 

caldeira STB 1400, aumentando assim a margem de ganhos energéticos possíveis. Como já foi referido no 

Capítulo 2.2.1.4, a instalação de economizadores de calor permite a recuperação do calor dos gases de 

combustão para efectuar um pré-aquecimento à água de alimentação. Este pré-aquecimento irá diminuir a 

energia necessária fornecer para vaporizar a água, gerando uma potência de aquecimento considerada como 

um potencial ganho energético. Quanto maior for a potência de aquecimento do economizador, maior será o 

potencial de poupança energética. Esta potência de aquecimento pode ser determinada pela Equação 6, onde 

Q representa a potência de aquecimento (kW), Cpágua a capacidade calorífica da água (kJ kg
-1

 ºC
-1

), Tsaída do 

economizador a temperatura da água à saída do economizador de calor e Tentrada do economizador a temperatura à 

entrada (ºC). 

 𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 × 𝐶𝑝á𝑔𝑢𝑎 × (𝑇𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟) (Eq. 6) 

Para se determinar a potência de aquecimento esperada para o futuro economizador da caldeira STB 1400 

e avaliar o seu potencial ganho energético, procedeu-se a uma análise comparativa, tendo em conta o histórico 

(compreendido entre os últimos seis meses do ano de 2014) dos outros dois economizadores já instalados nas 

restantes caldeiras de vapor. Sabendo os consumos de gás de cada caldeira (STB 2000 e GEVA) e calculando a 

potência de aquecimento do economizador respectivo, podemos determinar as diferenças de consumo de gás 

entre aquilo que seria um gasto energético sem economizador e um gasto energético com economizador o que 

resultará na poupança energética procurada (Equação 7). 

 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑆𝑇𝐵2000 𝑒 𝐺𝐸𝑉𝐴)  =
𝑄 × 𝑡𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝑄 × 𝑡𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑁
 (Eq. 7) 

Para o ganho energético da caldeira STB 1400, os consumos de gás natural considerados não contemplam 

a redução energética que o economizador permite obter, pelo que a equação toma forma da Equação 8. 

 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑆𝑇𝐵 1400)  =
𝑄 × 𝑡𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑁
 (Eq. 8) 

A Tabela 37 resume os valores determinados para apuramento das potências de aquecimento e dos 

ganhos energéticos respectivos para as três caldeiras de vapor. 

Tabela 37 – Potências de aquecimento dos economizadores determinadas e respectivos ganhos energéticos 
associados, com base no registo histórico de Julho a Dezembro de 2014 

Caldeira 
Caudal 

Efectivo 
(kg/h) 

Temperatura 
entrada de 
água (ºC) 

Temperatura 
saída de água 

(ºC) 

Potência de 
Aquecimento 

(kW) 

Tempo de 
funcionamento 

(h) 

Consumo de 
Gás Natural 

(kW.h) 

Potencial 
Ganho 

energético 
 

STB 1400 8.338 102 135 321 1.893 10.935.533 5,6 %  

Geva 9.269 102 135 357 2.507 17.258.640 4,9 %  

STB 2000 13.589 102 140 602 1.303 12.356.546 6,0 %  
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Analisando a tabela anterior, é possível verificar que, ainda assim, é a caldeira STB 1400 que apresenta 

maior ganho energético quando comparada com a GEVA. A maior permuta térmica característica da caldeira 

GEVA, juntamente com um regime de queima não tão intenso, como na STB 1400, permite obter gases de 

combustão a uma temperatura de 220 ºC, enquanto os gases de combustão da STB 1400 apresentam uma 

temperatura de 250 ºC, o que poderá implicar um rendimento superior por parte do economizador a instalar 

(apesar do menor caudal de água na STB 1400). A existência de possíveis arrastamentos de vapor poderá 

também empolar melhores potências de aquecimento, sem a produção efectiva de vapor saturado. Ainda 

assim, e apesar das diferenças entre as três caldeiras, o ganho energético da STB 1400 é próximo (porém 

menor, como expectável) do ganho afecto à caldeira STB 2000. Estas duas caldeiras são do mesmo fabricante, o 

que pode induzir algumas semelhanças na forma como foram construídas e desenhadas (ambas possuem dois 

tubos de fogo), revelando comportamentos e rendimentos idênticos. Por último, será importante realçar que 

os valores determinados para os ganhos energéticos dos economizadores das três caldeiras, situam-se dentro 

da gama 4% - 6%, tal como esperado. (10) 

Concluindo esta análise, foi através de históricos operacionais que foi determinado o benchmarking para a 

poupança energética esperada para a utilização da caldeira STB 1400, podendo ser obtido um total 12% de 

poupança energética pela implementação das acções estudadas neste capítulo. Esta potencial poupança 

energética obtida entrará como proveito directo na avaliação económica do projecto de Supervisão, 

Automação e Controlo. 

Tabela 38 – Quadro resumo das poupanças energéticas obtidas, com a implementação das medidas estudadas neste 
capítulo 

Medida a implementar Poupança energética 

Funcionamento da Caldeira STB 1400 s/ economizador (troca pela GEVA) 6,7 % 
Instalação de Economizador (321 kW) 5,6 % 

Total 12,3 % 
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4. Análise Técnica e Económica 

4.1 Apresentação das propostas 

Conforme referido anteriormente no Capítulo 2.2.5, os fornecedores seleccionados foram consultados para 

a orçamentação do Caderno de Encargos enviado. Assumiu-se o estudo da Bancada de Testes (Capítulo 2.2.4) 

como um alargamento do âmbito do estudo do Sistema de Supervisão e Controlo do Sistema de Utilidades, 

pelo que foi efectuada uma análise separada destes dois projectos.   

Foram consultados quatro fornecedores para os projectos de Supervisão e Bancada de Testes. A posteriori, 

procedeu-se a um pedido de orçamento a um outro fornecedor relativamente ao projecto da Bancada de 

Testes. A Tabela 39 resume a tipologia dos orçamentos solicitados. 

Tabela 39 – Apresentação das propostas e âmbitos de fornecimento solicitados 

Âmbito de Fornecimento 
Propostas 

A B C D E 
Sistema de Supervisão, Automação e Controlo para o 
Sistema de Utilidades 

Solicitado Solicitado Solicitado Solicitado 
Não 

Solicitado 
Fornecimento e instalação de um economizador 
(STB 1400) 

Solicitado Solicitado Solicitado Solicitado 
Não 

Solicitado 

Trabalhos de Isolamento Solicitado Solicitado Solicitado Solicitado 
Não 

Solicitado 

Equipamento de detecção de fugas (ar comprimido) Solicitado Solicitado Solicitado Solicitado 
Não 

Solicitado 
Bancada de Testes Solicitado Solicitado Solicitado Solicitado Solicitado 

   

 Após recebimento das propostas citadas, foi efectuada uma primeira análise aos critérios gerais, conforme 

os pressupostos gerais descriminados no caderno de encargos. A Tabela 40 apresenta os principais resultados 

desta primeira análise.  

Tabela 40 – Análise aos Critérios Gerais das propostas recebidas 

Critério Geral 
Propostas 

A B C D E 

Tempo de implementação (semanas) 20 22 16 42 8 

Garantia Hardware (meses) 12 24 12 12 24 

Garantia Software (meses) 12 6 12 12 24 

Condições de pagamento 100% 100% 100% 100% 

60 dias 

    Adjudicação 30% 40% 30% 30% 

    Entrada Obra 20% 0% 

60% 

30% 

    Instalação Instrumentação mecânica 20% 0% 
30% 

    Instalação Equipamento de controlo 20% 0% 

    Formação e conclusão dos trabalhos 10% 60% 10% 10% 

Integração de dados (já existentes) na Supervisão Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre N/A 

Integração de Instrumentação já existente na Supervisão Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre N/A 

Instalação de nova Instrumentação c/ e s/ Supervisão Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre N/A 

Garantia de boa comunicação entre equipamentos Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre N/A 

Entrega de Doc. Técnica e Esquemas Eléctricos Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre N/A 
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Licença de utilização do Economizador STB 1400 Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre N/A 

Formação aos colaboradores IBEROL, S.A. Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre N/A 

Arranque e comissionamento Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre N/A 

Apresentação da Calendarização dos Trabalhos (Gantt) Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre N/A 

Proposta Chave na Mão Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre N/A 

Meios elevatórios garantidos pelo fornecedor Cumpre Cumpre Cumpre Não Cumpre N/A 

Trabalhos no horário normal de trabalho IBEROL, S.A. Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre N/A 

 

Como é possível verificar pela tabela anterior, a maior parte dos critérios são cumpridos, por parte dos 

fornecedores eleitos, para orçamentação dos trabalhos apresentados na Tabela 39. A única excepção recai no 

fornecedor E, ao qual foi apenas foi solicitado o orçamento para a Bancada de Testes, excluindo-se do 

cumprimento da maioria dos critérios gerais apresentados (N/A). 

4.2 Análise Técnica das Propostas 

4.2.1 Sistema de Supervisão, Automação e Controlo do Sistema de Utilidades 

Em seguida é efectuada uma análise técnica, aferindo o cumprimento, ou não, de alguns critérios mais 

importantes na avaliação das propostas, dos quatro fornecedores seleccionados. O caderno de encargos previa 

a orçamentação de várias medidas contempladas no estudo efectuado no Capítulo 2, pelo que seria muito 

difícil, neste documento, apresentar uma avaliação integral do cumprimento das mesmas. Assim, foi construída 

uma matriz que resume os trabalhos mais significativos, e que inclui uma avaliação simples do seu 

cumprimento, tendo em conta a avaliação efectuada a todos as propostas recebidas. A matriz dos critérios 

técnicos é apresentada na Tabela 41. 

Como se pode verificar pela matriz de critérios técnicos, não existem diferenças técnicas capazes de excluir 

por comparação as propostas recebidas, uma vez que todas, de uma maneira ou de outra, seguem o pedido de 

orçamento. Ainda assim, é importante diferenciar alguns aspectos: 

 Central de Vapor e Central de Ar Comprimido 

O quadro eléctrico da osmose inversa representava uma situação que teria de ser avaliada pelos 

fornecedores de forma a darem, no seu entender, o melhor orçamento possível. O autómato original instalado 

encontrava-se fora de serviço, por avaria da sua interface (HMI), tendo sido colocado a posteriori, pela IBEROL, 

S.A., um autómato idêntico, para que o funcionamento da Osmose Inversa fosse possível. Os fornecedores 

consultados deveriam apresentar a sua melhor estratégia de controlo para esta operação de tratamento, em 

que uns sugeriram a instalação de um novo HMI, com uma nova programação associada (controlo da operação 

efectuado no HMI localmente) e outros sugeriram a migração do controlo da operação de Osmose Inversa para 

a Supervisão, evitando a instalação de HMI (solução mais económica). 
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Tabela 41 – Matriz dos principais critérios técnicos avaliados nas propostas recebidas para o Sistema de Supervisão, 
Automação e Controlo 

Critérios Técnicos  
Fornecedores 

A B C D 

Central de Vapor     

    Captação de Água     

        Trabalhos Requeridos Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre 

    Tratamento de Água     

        Controlo Osmose Inversa HMI HMI Supervisão Supervisão 

        Instrumentação Cumpre Não Cumpre Cumpre Cumpre 

        Restantes trabalhos Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre 

     Descalcificação     

        Integração Válvula Descalcificador na Supervisão Cumpre Não Cumpre Cumpre Cumpre 

        Restantes trabalhos Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre 

    Desgaseificação Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre 

        Variador Bomba Condensados Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre 

    Produção de Vapor     

        Economizador de Calor /STB 1400)     

            Potência (kW) 670 

            Temperatura água alimentação (ºC) 102 

            Temperatura água saída (ºC) 141,3 

            Temperatura gases alimentação (ºC) 260 

            Temperatura gases saída (ºC) 120 

        Restantes Trabalhos Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre 

    Distribuição de Vapor     

        Trabalhos Requeridos Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre 

Central de Ar Comprimido     

        Trabalhos requeridos Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre 

Automação e Controlo     

    Hardware e Quadros     

        Concentrador Master S7-1200 S7-1200 
Switch 

Ethernet 
Switch 

Ethernet 

        Restantes trabalhos Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre 

    Software     

        Licenças WinCC v7.3 RT 
WinCC v13 

Flexible 
WinCC v7.3 

RT 
WinCC v7.3 

RT 

        PowerTAGS 2.048 8.192 512 8.192 

 

Outras discrepâncias encontradas remetem ao facto de o fornecedor B não ter apresentado algumas 

cotações para alguns instrumentos pedidos (Tratamento de Água) e para a integração na Supervisão da válvula 

de controlo do descalcificador, que permite controlar os ciclos de regeneração. 

O economizador de calor solicitado para instalação na caldeira STB 1400 era um ponto bastante importante 

na análise técnica a efectuar. Porém, como se pode constatar pela Tabela 41, todos os fornecedores 

apresentaram um economizador com as mesmas características, pelo que foi possível proceder a uma 
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comparação técnica. A potência do economizador determinada pelos fornecedores teve por base os 

pressupostos identificados na tabela anterior e o caudal nominal da caldeira (14.000 kg/h).  

 Automação e Controlo 

Neste ponto, as maiores diferenças encontradas dentro do hardware proposto, são relativas ao 

componente master que iria fazer a ponte de ligação, entre todos os autómatos slave afectos ao 

funcionamento de toda a Central de Utilidades e o Sistema de Supervisão. Pretendia-se inicialmente que fosse 

considerado um autómato (S7-1200) que pudesse fazer a gestão de toda a informação e que poderia ser uma 

mais-valia em termos de programação (modificação de parâmetros no master, com actualização imediata nos 

slaves) e diagnóstico. Ainda assim, algumas propostas sugerem que a colocação de um autómato apenas para 

esse efeito seria uma solução dispendiosa, tendo em conta o efeito pretendido. Foi garantido que o software 

sugerido nestas propostas seria capaz de promover essa mesma gestão de informação e de diagnóstico 

procurada pela IBEROL, S.A, bastando apenas instalar um concentrador de informação (Switch Ethernet) para 

comunicação entre o Sistema de Supervisão e todos os outros autómatos da rede. 

Relativamente às diferenças nos softwares propostos, a IBEROL, S.A. dá uma maior relevância à plataforma 

WinCC v.7.3 R,T uma vez que é a plataforma utilizada nas suas restantes unidades fabris, o que permite unificar 

o tipo e a qualidade de informação recolhida pelos sistemas de Supervisão já instalados. É também a 

plataforma que permite efectuar uma melhor gestão e programação da informação necessária à Supervisão 

das actividades operacionais, com maior número de ferramentas disponíveis (como por exemplo para 

exportação de dados, diagnostico, históricos, etc.). A proposta B encara o software WinCC v13 Flexible como a 

sua melhor solução para garantir que as necessidades expostas no caderno de encargos sejam cumpridas. Este 

tipo de software, apesar de ser mais económico, apresenta maiores limitações quanto à sua flexibilidade de 

programação, sendo mais direccionado para a programação de interfaces HMI, não sendo, por isso, designado 

um sistema de supervisão SCADA (ver Capítulo 1.3.1) (40). Quanto aos pacotes de variáveis subjacentes às 

licenças de software propostos, as informações recebidas não foram de todo esclarecedoras, pelo que deverá 

ser pedido um melhor esclarecimento ao fornecedor eleito para avaliação deste ponto. É importante referir 

que as variáveis (tags) que estão ligadas processualmente ao controlador (PLC) são denominadas de 

PowerTags, às quais é possível estabelecer um registo histórico (24). A Tabela 42, resume de uma forma geral, 

algumas diferenças entre as duas licenças de software propostas. 

Apesar da existência de alguns pontos divergentes entre propostas, não é de todo vantajoso hierarquiza-las 

tendo em conta as suas diferenças técnicas. Estes pontos de divergência podem ser facilmente superados num 

trabalho futuro de esclarecimento, junto dos fornecedores. A hierarquização que será feita neste trabalho terá 

por base a análise económica efectuada (Capítulo 4.3). 
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Tabela 42 – Comparação de algumas das características mais importantes entre os dois tipos de softwares propostos 
(41) 

Características WinCC v.7x WinCC V.13 Flexible 

Suporte para diferentes e mais complexas arquitecturas de rede Sim Não (single station) 
Número máximo de PowerTAGS 262.144 4.096 
Número máximo de tags 120.000 N/D 

Capacidade de processar eventos e entradas de registo em real-time 
Superior a 
500.000 

Até 500.000 

Backups (Recuperação de históricos e alarmes) Sim 
Sim, embora muito 

limitado 
Animação de objectos complexos (dimensões, rotação, efeitos 
luminosos, etc.) 

Sim Não 

Acesso via WEB Sim 
Sim, embora muito 

limitado 
Utilização de mais do que um monitor Sim Não 
Resolução de ecrã configurável Sim Não 
Preço Maior Menor 

 

4.2.2 Bancada de Testes 

Quanto à análise da bancada de testes, os fornecedores seleccionados foram consultados para 

apresentarem a sua melhor proposta para uma bancada de testes que tivesse a capacidade de efectuar testes 

de calibração (verificação) aos contadores existentes, para caudais entre os 100 kg/h e os 60.000 kg/h. Apesar 

de não ter sido pedido, no caderno de encargos, um computador portátil para instalação de um software de 

calibração (este sim, solicitado), alguns fornecedores, cingiram-se o pedido, outros apresentaram ambas as 

soluções, ou nenhuma. A Tabela 43 resume a informação recebida de cada fornecedor. 

 

Tabela 43 – Matriz dos principais critérios técnicos avaliados nas propostas recebidas para a Bancada de Testes 

Critérios Técnicos 
Propostas 

A B C D E 

Contadores 1 2 2 4 3 

    Caudal Mínimo (kg/h) 3.000 20 20 500 100 

    Caudal Máximo (kg/h) 70.000 88.400 88.400 180.000 15.000 

Bomba eléctrica      

    Caudal Máximo (m
3
/h) N/D 48 N/D 42,7 N/D 

    Potência Máxima (kWh) 12,5 N/D 11 11 N/D 

Volume Depósito (L) 200 100 N/D 75 N/D 

Restante Estrutura Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre 

Computador Portátil Não Cumpre Não Cumpre Não Cumpre Cumpre Cumpre 

Software Cumpre WinCC v13 Não Cumpre Cumpre Cumpre 

 

Pela análise da tabela anterior, são as propostas B e C que melhor cumprem as especificações desejadas. 

Porém, não é uma escolha trivial, uma vez que é necessário ter em conta o custo de investimento de cada 

proposta e a sua capacidade técnica de corresponder às necessidades operacionais. O serviço externo de 

calibração (Capítulo 2.2.4) foi apenas sugerido na proposta E, em que o fornecedor assegurava a calibração dos 

contadores da IBEROL, S.A. e sua certificação (não incluída na opção de bancada de testes). 
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4.3 Analise Económica  

4.3.1 Sistema de Supervisão, Automação e Controlo do Sistema de Utilidades 

De forma a efectuar a análise económica ao projecto do Sistema de Supervisão, foi necessário avaliar os 

proveitos associados à implementação do mesmo. No Capítulo 3.3.2, foram determinados os potenciais ganhos 

energéticos, resultantes da substituição de funcionamento da Caldeira STB 1400 em detrimento da GEVA e da 

instalação de um economizador de calor, na caldeira STB 1400, considerando uma laboração anual, em regime 

contínuo, de 220 dias. Para além destas poupanças relativas ao funcionamento da caldeira STB 1400, (ver 

Tabela 38), foram determinados os potenciais ganhos energéticos, relativos às medidas consideradas para a 

Central de Ar Comprimido (com base no benchmarking da Tabela 29). A Rubrica “Outros proveitos” inclui 

potenciais poupanças relacionadas como a redução de horas de paragem da unidade de Preparação/Extracção, 

por avarias afectas à Central de Vapor. Estas poupanças referidas constituem os Proveitos Tangíveis Directos 

deste projecto, uma vez que são custos energéticos ou de oportunidade que poderão ser transformados em 

poupanças pela implementação deste projecto.  

A poupança energética associada ao aperfeiçoamento da automação e controlo de processos na Central de 

Vapor, foi considerado um Proveito Tangível Indirecto na ordem dos 1,5% (valor assumido por defeito, tendo 

em conta o benchmarking esperado conforme Capítulo 1.3.3) e pode incluir a diminuição do consumo de vapor 

na desgaseificação e a poupança associada à instalação de um permutador indirecto para aquecimento da água 

descalcificada que, neste momento, pela falta de métricas, são difíceis de quantificar com exactidão. 

Tabela 44 – Quadro dos Proveitos considerados no Projecto de Supervisão, Automação e Controlo 

Designação Poupança Total 

Proveitos Tangíveis Directos 

    Caldeira STB 1400   

        Troca Directa entre STB 1400 e GEVA 6,70 % 91.961 € 

        Instalação Economizador STB 1400 5,56 % 64.094 € 

     Sub-total Caldeira STB 1400 12,3 % 156.055 € 

    Ar Comprimido   

        Instalação de Métricas e implementação de Monitorização 5 % 1.783 € 

        Melhor Compreensão e Controlo da Secagem (qualidade do ar) 5 % 1.783 € 

        Instalação de variador no compressor e sistema de medidas de controlo 5 % 1.783 € 

     Sub-total Ar Comprimido 15 % 5.348 € 

    Outros Proveitos   

        Redução de Horas de Paragem (Preparação/Extracção)  35.875 € 

     Sub-total Outros Proveitos  35.875 € 

Sub-total Proveitos Tangíveis Directos  197.277 € 

Proveitos Tangíveis Indirectos 

    Automação e Controlo de Processos na Central de Vapor 1,5 % 46.076 € 

Sub-total Proveitos Tangíveis Indirectos  46.076 € 

TOTAL  243.354 € 
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Após recepção das propostas, foi efectuada a análise económica de cada uma com base nos cash flows 

actualizados. Para o efeito, determinados os indicadores económicos mais importantes na análise de projectos: 

VAL (Valor Actual Líquido), TIR (Taxa interna de Rendibilidade) e o PRI (Período de Recuperação do 

Investimento, do inglês Payback Time). Na análise efectuada, foram considerados 5 anos de amortização de 

projecto. Foi efectuada ainda uma análise relativa a cada rubrica de Investimento (Equipamento, Instalação e 

Desenvolvimento) para se efectuar uma comparação, mais objectiva, entre as diferenças de investimento 

encontradas, e que serviu de benchmarking para a proposta C, onde não foi descriminado qualquer valor pelo 

fornecedor, tendo sido apresentado apenas o custo total de investimento. A Tabela 45 apresenta o resumo da 

análise económica efectuada. 

Tabela 45 – Resumo da análise económica efectuada às várias propostas recebidas para o projecto de Supervisão, 
Automação e Controlo 

Características Económicas 
Propostas 

A B C D 

    Investimento     

        Equipamento 74,3% 88,3% 83,5% 83,5% 

        Instalação 12,4% 3,3% 7,9% 7,9% 

        Desenvolvimento, Software e Hardware 13,4% 8,4% 8,6% 8,6% 

    Investimento Total 313.425 € 368.383 € 397.626 € 304.420 € 

    Indicadores Económicos     

        VAL 412.685 € 381.714 € 359.583 € 430.438 € 

        TIR 53% 45% 41% 56% 

        Payback Time (anos) 2,9 3,2 3,4 2,9 

        Payback Time (meses) 36 39 41 35 

 

Pela análise económica realizada, é claro que são os proveitos associados às modificações do regime de 

funcionamento da Caldeira STB 1400 (alteração para um regime contínuo para melhor funcionamento do 

economizador de calor) os grandes impulsionadores da rendibilidade económica do projecto de Supervisão, 

Automação e Controlo, correspondendo a cerca de 64% dos proveitos aferidos. Torna-se então importante 

efectuar uma análise independente ao factor que mais contribui para a geração dos fluxos financeiros, 

apresentados na tabela anterior.  

Com base nos orçamentos recebidos (a Proposta C não apresentou valores descriminados para os trabalhos 

da caldeira STB 1400) construíram-se mapas de cash flows, com os mesmos pressupostos utilizados na análise 

anterior, mas tomando como valor de investimento os trabalhos apenas destinados à caldeira STB 1400 e os 

proveitos obtidos pela poupança energética adquirida (conforme Tabela 44). Atendendo à Tabela 46, e aos 

indicadores obtidos para o projecto total (Tabela 45), podemos concluir que os cash flows obtidos são bastante 

mais rentáveis, uma vez que, como esperado, apresentam menores períodos de payback e maiores taxas de 

rendibilidade porém, um VAL menor, no caso das propostas A e B. Já na proposta D, a proposta com melhores 

índices de rendibilidade, o VAL para um investimento direccionado apenas aos trabalhos da caldeira STB 1400, 

é cerca de 6% superior ao VAL afecto ao investimento total para o projecto de Supervisão, Automação e 

Controlo, o que é um indício da grande rendibilidade económica desta medida de eficiência energética. 
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Tabela 46 – Análise aos cash-flows de um investimento direccionado apenas à caldeira STB 1400 

Características Económicas 
Propostas 

A B C D 

    Investimento STB 1400 65.564 € 126.964 € N/D 60.795 € 

    Indicadores Económicos     

        VAL 372.714 € 326.587 € N/D 455.385 € 

        TIR 169% 88% N/D 197% 

        Payback Time (anos) 1,7 2,2 N/D 1,6 

        Payback Time (meses) 20 27 N/D 20 

 

4.3.2 Bancada de Testes 

Como já foi referido anteriormente, todos os fornecedores foram consultados com o objectivo de 

orçamentarem uma solução de verificação de contadores sob a forma de uma bancada de testes portátil. 

Apenas a proposta E, considerou, para além da solução de Bancada de Testes, um serviço de calibração 

externo, executado pelo próprio fornecedor que ficou avaliado em 16.000€ por ano. Este custo, associado à 

contratualização deste serviço, foi considerado como o benchmarking para avaliação económica do projecto de 

bancada de testes, tendo sido feita uma análise individual a cada proposta recebida, assumindo o custo do 

serviço externo enunciado como a poupança anual. Foram considerados 8 anos de vida útil para todas as 

propostas, e foi desconsiderado qualquer tipo de custo relacionado com a mão-de-obra interna para o 

manuseamento da bancada de testes.  

Tabela 47 - Resumo da análise económica efectuada às várias propostas recebidas para o Projecto de Bancadas de 
Teste 

Características Económicas 
Propostas 

A B C D E 

    Investimento Total 64.189 € 51.917 € 23.000 € 93.750 € 30.583 € 

    Indicadores Económicos      

        VAL 12.414 € 23.955 € 53.939 € -21.786 € 44.893 € 

        TIR 17% 24% 66% 5% 48% 

        Payback Time (anos) 7,9 5,4 2,2 N/D 3,5 

        Payback Time (meses) 95 65 27 N/D 43 

 

4.4 Hierarquização de Propostas 

4.4.1 Sistema de Supervisão, Automação e Controlo do Sistema de Utilidades 

Com base nas análises técnicas e económicas efectuadas nos capítulos anteriores, estamos agora em 

condições de hierarquizar as propostas recebidas para o Projecto de Supervisão, Automação e Controlo. Como 

já referido, a análise técnica efectuada permitiu concluir que os trabalhos considerados no Caderno de 

Encargos, enviados aos fornecedores, foram cumpridos, no geral, na sua globalidade Contudo a existência de 

alguns pontos inconclusivos importantes, devem ser clarificados num trabalho de esclarecimento futuro. A 

hierarquização efectuada tem, então, por base a análise económica efectuada no Capítulo 4.3.1. 
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Conforme a Tabela 45, é a proposta D que apresenta melhores indicadores económicos, assumindo-se 

como o projecto de maior rendibilidade (VAL e TIR superiores aos restantes) e que gera fluxos financeiros mais 

rapidamente, existindo um retorno de capital investido em 2,9 anos (cerca de 35 meses). Os restantes 

projectos assumem piores indicadores de rendibilidade e de retorno financeiro, podendo ser facilmente 

hierarquizados numa pirâmide invertida, onde a proposta D se constitui como melhor solução e a proposta C 

como a pior solução em termos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Bancada de Testes 

Atendendo à Tabela 47, a proposta que apresenta melhores indicadores de rendibilidade económica é a 

proposta C, que contempla um menor investimento e portanto consegue um menor Payback Time (cerca de 27 

meses). A proposta D representa o investimento mais difícil de suportar financeiramente, uma vez que não tem 

capacidade de gerar retorno durante os 8 anos de vida útil do projecto, apresentando um VAL negativo de 

21.786 € e uma taxa interna de rendibilidade (TIR) de apenas 5%. Esta proposta, tal como está, não deverá ser 

considerada para efeitos futuros.  

À semelhança da hierarquização anterior, a Figura 29 representa uma pirâmide invertida, onde são 

hierarquizadas, em termos económicos, as várias propostas para o projecto de Bancada de Testes, onde C 

representa a melhor proposta e D a pior.  

 

 

 

 

 

 

 

Concluindo a análise, caso exista disponibilidade financeira por parte da IBEROL, S.A. as propostas com 

melhores índices de rendibilidade são as propostas C e E, pois apresentam períodos de payback de 2,2 e 3,5 

Figura 28 – Hierarquização económica das propostas recebidas para o Projecto 
de Supervisão, Automação e Controlo da Central de Utilidades 

Figura 29 - Hierarquização económica das propostas recebidas para o 
Projecto de Supervisão, Automação e Controlo para o Sistema de Utilidades 
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anos, respectivamente, o que é razoável para investimentos de médio longo prazo (payback até 3,5 anos). A 

proposta C, para além de ser a de melhor rendibilidade é também, juntamente com a proposta B, a que 

apresenta melhores características técnicas (conforme Capítulo 4.2.2). As propostas B, A e D apresentam um 

payback superior a 3,5 anos, pelo que, para o tipo de investimento que se pretende, não devem ser 

consideradas. 

Caso a IBEROL, S.A. não esteja disponível para efectuar o investimento requerido para as propostas acima 

citadas, deverá ser equacionada a contratualização do serviço de calibração externa (custo anual de 16.000€) 

com a eventual perda de flexibilidade operacional associada mas com algumas vantagens como a libertação de 

mão-de-obra interna necessária ao manuseamento da bancada de testes e isenção de custos de manutenção e 

de calibração dos contadores instalados na bancada de testes. Com um planeamento adequado das calibrações 

externas a efectuar, o serviço externo poderá ser uma opção bastante válida para a verificação que se pretende 

efectuar. 

4.5 Análise de sensibilidade 

Para analisar o risco e incerteza associados aos dois projectos estudados neste capítulo, fez-se uma análise 

de sensibilidade. Esta análise permite efectuar um teste de robustez ao projecto considerado, manipulando as 

variáveis de interesse, de forma a avaliar o impacto na sua rendibilidade. Neste caso a estratégia foi fixar o 

valor de investimento do projecto em análise e fazer variar os proveitos considerados no Capítulo 4.3 (± 20%) 

por forma a avaliar o impacto da sua variação nos indicadores VAL e TIR do mesmo. Para o efeito, apenas 

foram consideradas as propostas com os melhores índices de rentabilidade (a proposta D, no caso do projecto 

de Supervisão, Automação e Controlo, e a proposta C, para o projecto da Bancada de Testes) uma vez que são 

as melhores propostas em termos económicos e devem ser estudadas em maior detalhe e também porque é 

esperada uma variação idêntica (linear) para todas as outras, reflectindo impacto relativo semelhante. 

4.5.1 Sistema de Supervisão, Automação e Controlo do Sistema de Utilidades 

Conforme acima referido, impôs-se uma variação dos proveitos totais considerados para o projecto de 

Supervisão, Automação e Controlo entre -20% e +20%. A Figura 30 representa o impacto desta variação nos 

indicadores VAL e TIR. Para uma redução de 20% dos proveitos considerados, ocorre uma diminuição do VAL 

para os 298.066€ (redução na ordem dos 31%) e uma redução da TIR para os 44% (quebra de 23%). Para um 

aumento de 20%, obtemos um VAL de 562.809€ e uma TIR de 68%, pelo que podemos concluir que este 

projecto, com base na proposta D, apresenta bons indicadores quando ao seu risco de investimento associado. 
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Figura 30 – Analise de sensibilidade à proposta D considerada para o Projecto de Supervisão, Automação e Controlo 
do Sistema de Utilidades 

4.5.2 Bancada de Testes 

A análise de sensibilidade para projecto da bancada de testes foi efectuada seguindo o mesmo raciocínio da 

análise anterior. Fez-se variar o preço do serviço externo de calibração (± 20%), que é considerado como o 

proveito ou a poupança do projecto. A Figura 31 ilustra o impacto dessa variação no VAL e na TIR do projecto. 

A variação de -20% no valor do serviço externo reduz o VAL para 37.908 € (-30%) e a TIR para os 51% (redução 

de 22%). Já para um aumento de 20% no preço do serviço, irá causar variações semelhantes (em módulo) nos 

indicadores, atingindo os 69.970 € para o VAL e os 81% para a TIR. 

 

 

Figura 31 - Analise de sensibilidade à proposta C considerada para o Projecto de Bancada de Testes 
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

No âmbito da eficiência e optimização de processos, o presente trabalho teve como objectivo principal o 

estudo de um Sistema de Supervisão, Automação e Controlo para o Sistema de Utilidades da IBEROL, S.A.. Para 

o efeito, foi criada uma metodologia geral que englobou onze etapas, desde a definição do estado actual (com 

levantamento local e construção de diagramas de processo), à construção de um cenário futuro de Supervisão, 

com a construção de um novo diagrama de Supervisão e listagem de instrumentação. Foram considerados 106 

trabalhos, para orçamento, tendo em conta a instrumentação futura (inclui novos equipamentos, integração de 

existentes, calibrações, etc.). Destes 109 trabalhos, 89% resultarão na integração, dos equipamentos referidos, 

no Sistema de Supervisão. Após definição de um cenário futuro, foram abordadas várias medidas possíveis de 

serem implementadas (alterações no processo ou controlo do mesmo, com vista a uma melhor eficiência 

energética). Após a análise, foi concebido um caderno de encargos, com a descrição clara e objectiva de todos 

os trabalhos necessários a orçamentar. Este caderno de encargos foi enviado a quatro fornecedores 

seleccionados, de modo a obter destes o seu orçamento e respectivas condições de execução. Após a recepção 

das propostas, foi efectuada a sua análise técnica e económica, tendo-se destacado a proposta D, pelos seus 

melhores indicadores de rendibilidade. No final dos 5 anos de vida útil do projecto, obteve-se um VAL de 

455.385€, uma TIR de 197% e um payback de cerca de 20 meses. 

Paralelamente ao projecto de Supervisão, foi também estudada uma solução que permitisse a verificação 

dos vários contadores de fluidos existentes nas unidades fabris da IBEROL, S.A, tendo sido apurada uma 

proposta para um serviço externo de calibração e cinco propostas para uma bancada de testes portátil. O 

serviço externo baseia-se na simples aquisição de um serviço por um valor anual, enquanto a bancada de testes 

representa um projecto de investimento de uma unidade de calibração, para ser manuseada internamente 

pela IBEROL, S.A.. Após recepção das propostas deste projecto, foi igualmente realizada a sua análise técnica e 

económica, tendo sido a proposta C a que melhores indicadores mostrou, ao fim de 8 anos de vida útil 

considerados. Foi obtido um VAL de 53.939€, TIR de 66% e payback em cerca de 27 meses. 

No decorrer dos vários trabalhos anteriores, foi desenvolvida uma ferramenta de controlo operacional e de 

auxílio à análise de decisão, utilizando o software Microsoft Excel®, para facilitar e melhorar a gestão de toda a 

informação registada diariamente (parâmetros de qualidade, consumos e produções), na Central de Vapor da 

IBEROL, S.A.. Esta nova ferramenta, permitirá a criação de novos relatórios, históricos, métodos de análise e o 

estudo de novas estratégias de funcionamento no que diz respeito às caldeiras de vapor existentes. Foi a partir 

da programação desta ferramenta de análise que, por exemplo, foram determinados os maiores proveitos do 

projecto de supervisão, com base nos índices de desempenho da caldeira STB 1400, que permitirá uma 

poupança anual energética na ordem dos 12%, para um funcionamento contínuo e mais frequente. 

O estudo efectuado neste trabalho despoletou novas questões, que deverão ser abordadas no futuro para 

um maior conhecimento da situação actual dos processos existentes na IBEROL, S.A., bem como para o estudo 

de novas situações de investimento, que permitam rentabilizar as operações já existentes. Por exemplo, 

relativamente à Central de Ar Comprimido, não foi efectuado um levantamento total de toda a sua rede 

(exterior), uma vez que a sua enorme complexidade poderia por em causa os prazos de execução deste 



 

81 
 

trabalho. Assim, urge que este levantamento seja feito, actualizando o diagrama da Central de Ar Comprimido 

aqui produzido. Com o conhecimento total da rede de ar comprimido, podem ser avaliados, de forma concreta, 

todos os pontos de consumo existentes, alguns possivelmente obsoletos, reduzindo o desperdício associado e 

gerando novas poupanças energéticas. Outra questão pertinente será o estudo de uma nova linha de produção 

de azoto, aproveitando o compressor GA 18 FF (com secador incluído) que neste momento se encontra 

inactivo. Deverá ser feito o levantamento das necessidades existentes de azoto nos processos da IBEROL, S.A., 

uma avaliação dos equipamentos necessários à sua produção e tratamento e a análise económica ao projecto 

de investimento. 

Apesar de todas as conclusões retiradas no Capítulo 3 referentes à análise do desempenho das caldeiras de 

vapor, é importante referir que foi a partir dos dados e históricos obtidos que foram determinados todos os 

específicos de consumo, eficiências e produções de vapor. Como é sabido, nem todas as caldeiras possuem 

contadores de água à entrada, e, no caso das caldeiras dotadas de contadores, nem todos se encontram 

devidamente calibrados. A correcção desta situação é fundamental para um estudo futuro mais exaustivo, 

envolvendo balanços completos às caldeiras de vapor, para se analisarem os regimes de funcionamento com 

maior detalhe e exactidão. 

No seguimento deste trabalho, seria pertinente iniciar alguns trabalhos. A existência de alguns pontos 

inconclusivos nas propostas recebidas, como o software de supervisão, PowerTAGS, etc., deverá ser esclarecida 

de forma a dar seguimento à análise da melhor proposta pela Administração. A implementação de um Sistema 

de Supervisão, Automação e Controlo na Central de Utilidades é essencial, não só para uma melhor gestão de 

toda a actividade operacional, com a criação de novas rotinas de análise e procedimentos que levarão a um 

claro aumento de eficiência nos seus processos (como por exemplo, um futuro controlo dos compressores de 

ar comprimido, conforme as necessidades de consumo, definição de novos KPI’s, etc.), mas também porque 

constitui a base para que seja implementado um sistema de Gestão de Energia, de acordo com a norma ISO 

50001. 
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