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Resumo 

A indústria é responsável por cerca de 37% do consumo de energia global e, portanto, também por um 

grande impacto nas emissões de gases com efeito de estufa e consequentes alterações climáticas. Reduzir 

o consumo de energia associado à indústria é fundamental para alcançar o objetivo das políticas 

energéticas na Europa, em particular reduzir o consumo de energia em 20% até 2020. Nesse sentido, esta 

dissertação propõe medidas de otimização no consumo de energia para uma unidade industrial do setor 

automóvel após a sua caracterização energética. Apresentam-se medidas específicas de eficiência 

energética e conservação de energia que incluem o sistema de ar comprimido, o sistema AVAC, a afinação 

de queimadores e, ainda, a otimização do tempo de aquecimento de moldes. Refere-se também a 

importância nos dias que correm dos sistemas de gestão de energia. Globalmente, estima-se que as 

medidas apresentadas permitam uma redução de cerca de 17 200 €/ano (- 13%) no consumo de gás 

natural e 9 300 €/ano (- 4%) no consumo de energia elétrica, o que equivale a uma redução de emissões 

de dióxido de carbono de aproximadamente 129 tCO2/ano (- 8%). 

Palavras-chave: Otimização; indústria; conservação de energia; eficiência energética. 
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Abstract 

Industry is responsible for about 37% of the global energy consumption and therefore for a major impact 

concerning greenhouse gas emissions and climate change. Reducing industry’s energy consumption is an 

important strategy to achieve energy policies in Europe, in particular to reduce the energy consumption 

by 20% by 2020. For this matter, this work proposes a number of measures to optimize the energy 

consumption in an industrial unit of the automotive sector. Specific energy efficiency and conservation 

measures were considered and studied, including the compressed air system, the HVAC system, the 

burner optimization and the mold heating time. It was also examined the importance of an energy 

management system in the present-day unit. Overall, it was estimated that by using the measures 

proposed in this study it would be possible to achieve savings of 17 200 €/year (- 13%) in the natural gas 

consumption and 9 300 €/year (- 4%) in the electricity consumption, which corresponds to an overall 

reduction of 129 tCO2/year (- 8%). 

Keywords: Optimization; industry; energy conservation and efficiency.  
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

O crescimento económico global, o aumento abrupto da população e o melhoramento contínuo dos 

padrões de vida são os maiores contribuidores para o aumento do consumo energético. É expectável que o 

consumo global de energia cresça 56% entre 2010 e 2040, em parte devido ao aumento no consumo 

energético da indústria. O que não é surpreendente, já que o setor industrial consome mais energia que 

qualquer outro. Espera-se mesmo que em 2040 a indústria consuma 50% da energia total produzida. As 

atividades industriais também são responsáveis por quase 40% das emissões de dióxido de carbono (CO2) 

e espera-se que estas atinjam 46% até 2040, levando a consequências ambientais desastrosas. Salvar o 

planeta Terra restringindo o aquecimento global tornou-se numa missão de toda a humanidade 

(Makridou et al., 2016). 

Como referido, o setor industrial consome mais energia que qualquer outro, consumindo atualmente 

aproximadamente 37% da energia total produzida mundialmente. As crescentes emissões de gases com 

efeito de estufa e as alterações climáticas são principalmente causadas pelo consumo de energia. 

Consoante a sua origem, as emissões de gases com efeito de estufa podem ser divididas em duas 

categorias: emissões diretas (por exemplo, combustão de combustíveis) e emissões indiretas (por 

exemplo, consumo de vapor e eletricidade) (Tantisattayakul et al., 2016).  

Torna-se de especial interesse analisar as atividades industriais, desde a extração de matérias-

primas ou materiais reciclados visto que a indústria representa quase 40% do total das emissões de 

gases com efeito de estufa. O diagrama de Sankey, na Figura 1, mostra como em 2010 as emissões 

antropogénicas surgiram das tecnologias e sistemas necessários para entregar os serviços finais 

desencadeados pela procura humana. A largura de cada linha é proporcional às emissões de gases 

com efeito de estufa, e a soma destas larguras ao longo de qualquer fatia vertical através do 

diagrama é a mesma, representando todas as emissões do referido ano. A procura humana por 

serviços de energia1, à esquerda, é fornecida por setores económicos, através de equipamentos nos 

quais dispositivos próprios criam calor ou trabalho da energia final2. Por sua vez, a energia final foi 

originada pelo processamento de uma fonte de energia primária 3. A combustão de combustíveis à 

base de carbono leva à libertação de emissões de gases com efeito de estufa, conforme mostrado à 

direita. As emissões antropogénicas remanescentes resultam de reações químicas nos processos 

industriais, da gestão de resíduos e da agricultura (Fischedick et al., 2014). 

                                                           
1 Fell (2017) define os serviços de energia como funções realizadas usando energia que são meios para obter ou 
facilitar os serviços ou estados finais desejados.  
2 A energia final é a energia que o consumidor compra ou recebe (Madureira, 2014). 
3 A energia primária é a energia que está disponível em ambiente natural (Madureira, 2014). 
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Figura 1 – Emissões antropogénicas globais em 2010 (Fischedick et al., 2014). 

No caso da indústria automóvel, os custos energéticos representam aproximadamente 9-12% do custo de 

fabricação final segundo Dehning et al. (2017). O mercado automóvel, nos anos recentes, encontra-se num 

crescimento rápido em todo o mundo. Devido ao aumento da procura neste setor, os construtores 

encontram-se continuamente envolvidos no processo de produção para tirar o máximo de lucro nas 

vendas; ainda assim, encontram-se também sujeitos a outras pressões, por um lado têm de responder às 

normas ambientais do país e, por outro lado, à manutenção do desempenho da empresa a longo prazo 

(Kushwaha e Sharma, 2015). Para reduzir as emissões poluentes muitos países implementam 

continuamente medidas para acelerar o uso de combustíveis alternativos e promoção da conservação de 

energia em várias indústrias, nomeadamente a automóvel (Tantisattayakul et al., 2016). O aumento da 

eficiência energética, a redução das emissões de poluentes, através da utilização de tecnologias mais 

limpas (por exemplo, comutação de combustível), e a otimização de operações são consideradas 

particularmente frutíferas na redução do impacto da indústria nas alterações climáticas (Böttcher e 

Müller, 2016). 

A eficiência energética é considerada a medida mais eficaz na abordagem dos vários problemas 

relacionados com energia. Hoje, mais que nunca, a eficiência energética é uma prioridade nas políticas 

públicas dos países mais desenvolvidos, o que se deve principalmente às preocupações aumentadas sobre 

os impactos ambientais locais e globais do consumo de energia. A eficiência energética pode ainda 

contribuir para o melhoramento da competitividade da indústria. Portanto, encontrar medidas para 

melhorar a eficiência energética na indústria pode contribuir significativamente para um futuro mundial 

energeticamente mais sustentável (Makridou et al., 2016). O aumento da eficiência energética nas 

empresas industriais proporciona um valor considerável para as economias e sociedades. Com o crescente 

custo da energia na indústria e ameaça de extinção dos recursos energéticos, a gestão energética torna-se 
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numa das maiores preocupações na indústria. Além da otimização energética dos processos industriais, 

também as emissões de gases com efeito de estufa têm de ser consideradas dado que vários países, 

incluindo Portugal, comprometeram-se a alcançar metas até 2020, relativas à redução do consumo 

energético (Henriques e Catarino, 2016). Estas metas a cumprir até 2020 foram definidas pela Estratégia 

Nacional de Energia (ENE) em abril de 2010 e visam implementar uma série de medidas e estratégias 

através da utilização de cinco grandes vetores:  

“Competitividade, crescimento e independência energética e financeira; aposta nas energias 

renováveis; promoção da eficiência energética; garantir segurança no abastecimento energético; 

sustentabilidade económica e ambiental.” (AEP, 2015) 

As barreiras à eficiência energética segundo Henriques e Catarino (2016) estão relacionadas com os 

recursos limitados, quer humanos quer financeiros, o que implica que estes se tenham de focalizar nos 

problemas diários. Melhorando a eficiência energética, a rentabilidade e competitividade das empresas vai 

crescer. Reduzindo os custos energéticos, a qualidade e saída do final pode ser melhorada, os riscos e as 

responsabilidades reduzidas, a flexibilidade aprimorada e possibilidade do aparecimento de novas 

oportunidades de negócio. Tudo isto contribui igualmente para mais vastos objetivos políticos, como 

estimular oportunidades de emprego, expandir o mercado para bens e serviços energeticamente 

eficientes, melhorando a segurança energética e reduzindo as emissões poluentes (Henriques e Catarino, 

2016).  

Analogamente medidas de conservação de energia apresentam-se também eficazes na redução dos 

consumos energéticos. Apesar de muitas vezes associados, dado que com ambos se pretende 

normalmente atingir o mesmo fim, os termos eficiência energética e conservação de energia apresentam 

significados diferentes. Sucintamente, a eficiência energética consiste no uso de tecnologia que requer 

menos energia para executar a mesma função enquanto a conservação de energia consiste em qualquer 

comportamento que resulte no uso de menos energia (eia, 2017). À medida que a tecnologia continua a 

progredir, o espaço para a poupança de energia através da otimização de equipamentos torna-se menor e, 

portanto, a otimização de comportamentos surge também com elevada preponderância. 

Em suma, apesar dos esforços dos Países sobre as empresas em reduzir o consumo energético, o consumo 

mundial de energia continua a aumentar. Descrita a problemática associada a este aumento é urgente a 

aplicação no imediato de medidas que otimizem o consumo de energia. Parte da energia na indústria é 

usada para operação das instalações, nomeadamente aquecimento, refrigeração e iluminação, enquanto a 

maioria da energia é usada na alimentação de equipamentos e geração de vapor, entre outros. Se esta for 

usada de forma ineficiente é possível introduzir alterações comportamentais e de programação no seu 

consumo ou mesmo investir em tecnologias alternativas. Segundo Lu et al. (2016) a medida com maior 

impacto financeiro para as empresas é mesmo a otimização do consumo energético através de medidas de 

eficiência energética e conservação de energia, de modo a atingir os objetivos de produção de maneira 

menos dispendiosa e mais “amiga” do ambiente. 
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1.2. Objetivos e Metodologia 

A presente dissertação tem como objetivo a caracterização, a avaliação e a identificação de propostas de 

medidas de eficiência energética e conservação de energia, com potencial técnico-económico, aplicáveis a 

uma instalação industrial do setor automóvel. A identificação e caracterização dos principais 

consumidores de energia e a sua posterior avaliação permite a identificação de oportunidades de 

otimização nos consumos energéticos. Estas otimizações são estudadas cuidadosamente tendo em conta a 

sua viabilidade, para que a empresa possa decidir acerca da implementação ou não das intervenções 

recomendadas. 

Para o desenvolvimento do presente estudo procurou-se primeiramente conhecer a problemática, as 

politicas e as estratégias atuais para a redução do consumo de energia e, consequentemente, para a 

redução das emissões de poluentes no setor industrial a nível mundial e também a nível do setor 

automóvel. Refletiu-se ainda sobre a forma como se têm vindo a reduzir os consumos de energia, 

nomeadamente intervindo nas principais fontes de utilização energética. 

Com base no conhecimento adquirido fez-se o levantamento do consumo de energia da unidade fabril 

estudada para posteriormente propor medidas de otimização no consumo de energia, e estimar o 

potencial de poupança económica e respetivas reduções nas emissões de gases com efeito de estufa. 

1.3. Estrutura da Tese 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, dos quais o presente constitui a introdução. O 

capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica dos principais temas inerentes às várias temáticas abordadas 

ao longo do trabalho. Deste modo, neste capítulo são abordadas e quantificadas formas eficazes na 

poupança energética dos principais consumidores dentro da indústria, e ainda a forma de como avaliar os 

sistemas energéticos. O capítulo 3 apresenta a caracterização energética do caso de estudo, uma unidade 

industrial do sector automóvel. Após a caracterização energética, segue-se o capítulo 4 no qual são 

enumerados os processos suscetíveis de serem sujeitos a medidas de otimização energética. Finalmente, 

no capítulo 5 apresentam-se as conclusões deste trabalho. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Avaliação do Desempenho Energético na Indústria 

A avaliação energética é o primeiro passo na determinação das áreas ou equipamentos que 

apresentam maior potencial na redução de consumo de energia. Cada instalação possui 

características únicas, e deve ser avaliada de forma rigorosa e individualizada na procura dos 

resultados mais adequados a cada caso.  

2.1.1. Auditoria Energética 

Para o comprimento das metas previstas para 2020, Portugal reconhece a diretiva europeia 

2012/27/EU, a qual define uma série de medidas para a promoção e melhoramento da eficiência 

energética destinadas à redução do consumo final de energia. Para alcançar este objetivo recorre-se 

à auditoria energética. 

Andersson et al. (2017) consideram que existe um grande potencial de otimização energética na indústria, 

sendo a auditoria energética uma ferramenta útil para identificar tais oportunidades de otimização e 

consequente poupança de energia. Também segundo Boharb et al. (2017), a auditoria energética provou 

ser uma das medidas mais eficazes na otimização energética que é amplamente usada para diagnosticar, 

analisar e melhorar o uso de energia na indústria. A realização de uma auditoria energética é um primeiro 

passo para otimizar o consumo de energia; uma auditoria em si não resulta, todavia, em economia de 

energia, mas sim ajuda a definir as áreas de melhoria e potencial para soluções mais eficientes em termos 

energéticos (Paramonova e Thollander, 2016). 

Segundo Thumann e Younger (2008) uma auditoria energética pode, simplesmente, ser definida 

como um processo cujo objetivo é avaliar o modo como um edifício ou fábrica utiliza as diferentes 

formas de energia, identificando oportunidades e potenciais reduções de consumo s. Ou seja, uma 

auditoria caracteriza energeticamente a unidade industrial auditada, identifica o seu potencial de 

economia de energia e propõe ações e medidas fundamentadas para alcançar essas economias, 

juntamente com a sua rentabilidade económica (Boharb et al., 2017). 

A gestão energética nas empresas é fundamental para uma utilização racional dos com bustíveis e da 

energia elétrica. Para a implementação de medidas adequadas numa instalação é indispensável o 

controlo rigoroso dos seus consumos de energia. Para por em prática as soluções que permitem 

reduzir energia em todas as utilizações, é necessário proceder a medições, recolhendo os dados 

necessários aos cálculos das várias perdas energéticas dos principais equipamentos consumidores 

de energia. Mais uma vez, a auditoria é uma ferramenta energética para elaborar um planeamento 

energético numa empresa (adene, 2017). 

Na indústria, vários tipos de equipamentos (motores, caldeiras, compressores, fornos, climatização e 

iluminação, entre outros) usam energia nas suas diferentes formas. Um uso eficiente destes equipamentos 

pode reduzir consideravelmente a conta energética e as emissões de CO2 (Boharb et al., 2017). Além da 
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redução dos custos na energia, outros benefícios não energéticos na adoção de medidas de eficiência 

energética podem ser alcançados, nomeadamente, segundo Kluczek e Olszewski (2017), melhores 

condições de trabalho, aumento da produtividade, redução das emissões poluentes, redução no consumo 

de matérias-primas, aumento do tempo de vida útil dos equipamento e redução de custos de manutenção. 

Em suma, a auditoria fornecerá à instalação auditada:  

 Caracterização energética dos diferentes equipamentos e sistemas consumidores de energia; 

 Identificação de oportunidades com viabilidade tecno-económica possíveis de implementar. 

Dependendo naturalmente da dimensão e tipo das instalações a auditar assim a extensão da 

auditoria. No entanto, podem considerar-se como fases constituintes, o planeamento, o trabalho de 

campo, o tratamento da informação recolhida e a elaboração do relatório final (adene, s.d.). A 

primeira fase tem como objetivo conhecer como é recebida a energia na unidade fabril e como se 

transforma, se distribui e se consome nos equipamentos do processo. O nível de profundidade que 

se pode atingir depende da monitorização energética existente nos diferentes processos e fases. O 

primeiro passo será o conhecimento da atividade industrial a auditar, seguido dum detalhado estudo 

do processo produtivo em questão, dando especial ênfase aos processos consumidores de energia. 

Para tal conta-se com a informação acerca da operação anual da unidade e da produção obtida  no 

espaço de tempo relativo aos consumos energéticos (entre 1 e 2 anos). Nesta fase utilizam -se 

tabelas onde se agrupam o maior número de dados fornecidos pela faturação energética e pelos 

diagramas de processo solicitados diretamente na fábrica (Agencia Andaluza de la Energía, 2011). 

Por fim, deverá constar no relatório final, de forma organizada, toda a informação obtida. Da análise 

sobre a situação energética da instalação em causa, às situações/observações encontradas e 

medições efetuadas durante a fase de trabalho de campo, a determinação dos equipamentos maiores 

consumidores de energia, a identificação de anomalias e propostas de medidas de conservação e 

eficiência de energia consideradas mais convenientes para as anular ou diminuir, com a indicação 

dos respetivos valores de investimentos associados à sua implementação (adene, 2017).  

Resumindo, a auditoria energética tem sido amplamente considerada como uma das formas mais 

económicas de otimizar o consumo energético e o seu efeito mais óbvio deve ser o retorno financeiro nas 

economias de energia e a redução de emissões poluentes.  

2.1.2. Indicadores de Desempenho Energético 

Apesar de limitações na recolha direta de alguma informação importante sobre um sistema de produção, 

este sistema pode ainda ser caracterizado através da análise de um conjunto de indicadores de 

desempenho energético, facilmente calculados (Stricker et al., 2017). Avaliar a eficiência energética é 

importante para estabelecer prioridades de intervenção e para controlar a eficácia das medidas 

implementadas; esta tarefa está, todavia, longe de ser trivial. Segundo o Sistema de Gestão dos Consumos 
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Intensivos de Energia4, SGCIE (2017), os indicadores a utilizar para metas que visem a racionalização do 

consumo de energia são a intensidade energética (kgep/VAB), o consumo específico de energia 

(kgep/unidade produzida) e a intensidade carbónica (kgCO2/kgep), definidos da seguinte forma: 

 Intensidade energética: quociente entre o consumo total de energia e o valor acrescentado bruto (VAB) 

das atividades empresariais diretamente ligadas a essas instalações industriais; 

 Consumo específico de energia: quociente entre o consumo total de energia e o volume total de 

produção; 

 Intensidade carbónica: quociente entre o valor das emissões de gases de efeito de estufa resultantes da 

utilização das várias formas de energia no processo produtivo e o respetivo consumo total de energia.  

A evolução em termos de processos energeticamente mais eficientes leva as empresas a melhorar os seus 

indicadores de desempenho energético continuamente. Neste contexto, a indústria é pressionada a 

diminuir a intensidade energética da sua produção e também a reduzir as emissões de CO2 (Dehning et al., 

2017). 

2.1.3. Sistemas de Gestão de Energia 

Os compromissos assumidos pelos países em reduzir as emissões de CO2, bem como de outros gases que 

contribuem para o efeito de estufa, estão a ter um forte efeito de alavancagem na implementação de 

planos e programas de gestão de energia um pouco por todo o mundo (Islam et al., 2016). A obtenção e 

manutenção aprofundada de conhecimento dos processos energéticos é um pré-requisito na otimização 

do consumo de energia e nos planos de eficiência energética em todas as unidades fabris e sistemas de 

produção. A finalidade do sistema de gestão de energia é a sistemática procura do melhor desempenho 

energético, reduzindo custos e emissões de poluentes. Estes são usados na recolha e avaliação de energia, 

sendo que, desta forma, funcionam como ajuda na obtenção de maior transparência nos consumos 

energéticos. Assim, as empresas incorporam as configurações apropriadas dos pontos de medida e 

instrumentação, sistemas de transmissão de dados, instalações de armazenamento e avaliação (Franz et 

al., 2017).  

Em suma, um sistema de gestão de energia consiste num conjunto de medidas interligadas entre si, que 

visam obter uma melhoria de desempenho energético a partir da definição e implementação de políticas e 

objetivos energéticos (Dehning et al., 2017). 

2.2. Medidas de Otimização Energética Aplicadas à Indústria  

A energia é uma necessidade básica para os diferentes setores industriais, apresentando-se assim como 

um fator de competitividade da economia em todo o Mundo. No caso geral, a energia consumida no setor 

industrial inclui eletricidade, gás natural e derivados de petróleo, sendo utilizada para variados fins, como 

força motriz, iluminação, aquecimento e refrigeração, no processamento, montagem e armazenamento, 

                                                           
4
 O SGCIE é uma das medidas previstas no plano nacional de ação para eficiência energética. Trata-se de um regime 

jurídico relativo à eficiência na utilização final de energia e aos serviços energéticos, voltado para os grandes 
consumidores do País, notadamente as indústrias (Rocha Campos, 2017). 



8 
 

entre outros. A forma de utilização da energia e a eficiência no consumo energético nos diferentes setores 

da indústria são determinantes para se alcançar o novo paradigma de poupança nos consumos de energia. 

Idealmente, a otimização dos consumos energéticos numa instalação industrial proporciona o mesmo 

nível de produção a um custo mais reduzido e mais ‘amigo’ do ambiente (Ciacco et al., 2016; Lu et al., 

2016).  

2.2.1. Produção de Energia Térmica 

A energia térmica utilizada para aquecimento representa uma proporção significativa do uso total 

de energia na indústria e é amplamente abastecida por combustíveis fósseis em caldeiras e 

fornalhas, que são os equipamentos de queima mais comuns no setor industrial. A combustão de 

combustíveis fósseis contribui com as emissões de vários gases, como o CO 2, CO, NOx, SO2, vestígios 

de contaminantes de metais pesados e compostos orgânicos. A quantidade de emissões e o 

desempenho de combustão dependem não só do tipo de combustível como também da percentagem 

de excesso de ar e eficiência do processo de queima, entre outros. Logo, existem diferentes formas 

de poupar o ambiente e também o consumo de energia nos processos térmicos industriais  

(Hasanuzzaman et al., 2012; Rajendran et al., 2015). 

Afinação de queimadores - Regulação do excesso de ar 

Existem dois fatores contraditórios no que à regulação do excesso de ar se refere. Se, por um lado, o 

excesso de ar é reduzido, o combustível pode não queimar completamente, aparecendo posteriormente 

hidrocarbonetos não queimados e/ou CO nos gases de combustão. Por outro lado, um elevado excesso de 

ar dá aso a um maior arrefecimento da câmara de combustão, perdendo-se calor no aquecimento de um 

volume de ar desnecessário para a queima. Ambos os fatores se traduzem em perda de rendimento. O 

ponto ótimo da regulação da combustão corresponde a um compromisso entre os dois fatores acima 

referidos. Assim, o excesso de ar deve ser mantido tão baixo quanto possível, embora não deva ser 

demasiado baixo de modo a permitir a combustão completa. Nos equipamentos de queima, a maior 

eficiência na combustão de gás obtém-se quando o excesso de ar se situa entre 15% e 30%, 

correspondente a cerca de 3% a 3,5% de oxigénio nos gases de escape (Gaspar, 2014). 

2.2.2. Sistemas de Ar Comprimido 

Os sistemas de ar comprimido na indústria representam 7% do consumo elétrico e apresentam um 

potencial de uso mais eficiente muito significativo (Boehma e Frankea, 2017). A sua produção é 

comummente utilizada em tarefas de limpeza e operação de equipamentos pneumáticos, entre outros. 

Estes sistemas estão associados a grande quantidade de energia desperdiçada que apresentam elevado 

custo para as empresas, além de que o custo de energia destes sistemas é dos mais altos da indústria, já 

que o ar deve ser tratado de maneira invariante, filtrado, comprimido e refrigerado antes de ser 

armazenado, transportado e, finalmente, utilizado como energia. Estudos mostram que a eficiência de um 

sistema de ar comprimido ronda cerca de 5-10% (Taheria e Gadowa, 2017). Segundo Taheria e Gadowa 

(2017), a redução de fugas e aproveitamento do calor produzido na compressão de ar têm influência 
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direta na redução da fatura elétrica e minimização indireta no consumo de gás natural em aquecimento, 

respetivamente (Taheria e Gadowa, 2017; Boehma e Frankea, 2017; Benedetti et al., 2017). 

Um sistema de ar comprimido que vise a eficiência energética deverá cumprir, segundo The Carbon Trust 

(2005), as seguintes premissas: 

 Operações de manutenção regulares de todo o sistema, com inspeções regulares ao estado e ao 

desempenho dos equipamentos; 

 Correto dimensionamento para as necessidades da fábrica, tendo em conta as tubagens, conexões e 

tratamento do ar, evitando perdas de carga excessivas; 

 Monitorização contínua do consumo específico de energia; 

 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 ação para detetar e reparar fugas no sistema.  

Nos sistemas de ar comprimido existem duas medidas principais que se podem implementar, medidas de 

gestão e medidas técnicas. As medidas de gestão contemplam, entre outras, a sensibilização da consciência 

de todos os utilizadores para o uso adequado de ar comprimido, o desenvolvimento e implementação dum 

programa de manutenção para todo o sistema, a instalação de instrumentação para a medição e 

monotorização e o desenvolvimento e implementação duma política de compras (equipamentos mais 

eficientes). As medidas técnicas contemplam, entre outros, a implementação dum sistema de 

monitorização e de reparação de fugas, não pressurização do sistema em períodos de paragem e a 

instalação de medidas de recuperação de calor quando apropriado (The Carbon Trust, 2005). 

Relativamente a fugas, estas não apresentam nenhum impacto relativamente à produção de ar 

comprimido, nem representam qualquer risco de segurança operacional. No entanto, como mostra a 

Figura 2, estas representam cerca de 34% do ar comprimido produzido e são o grande responsável pela 

ineficiência do sistema (STD International, 2014). 

 

Figura 2 – Distribuição média do consumo de ar comprimido numa unidade industrial (adaptado de STD 
International, 2014). 

Muitas vezes as centrais de ar comprimido estão operacionalmente ativas 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 (The Carbon Trust, 2005). 
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2.2.3. Climatização 

A eficiência energética dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) é geralmente 

apoiada em dois aspetos: projeto adequado e operação eficiente. Para os edifícios existentes, as estratégias 

de controlo apresentam um papel essencial numa operação eficiente. Mesmo em sistemas com um projeto 

adequado, uma fraca estratégia de operação pode resultar numa insatisfatória eficiência energética (Du et 

al., 2016). Os edifícios industriais deparam-se com o agressivo desafio da redução do uso de energia. Uma 

forma efetiva de reduzir o consumo energético nas unidades industriais passa pela implementação de 

medidas de conservação de energia. No limite, podem mesmo atingir-se reduções do uso energético entre 

15-25% implementando medidas sem ou de reduzido investimento (Sun et al., 2017). Existem variadas 

formas que permitem a redução do consumo energético em edifícios e, consequentemente, redução das 

emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente o set-point de temperatura, que é a temperatura-

alvo que o sistema de climatização tentará alcançar (Ghahramani et al., 2016). Hoyt et al. (2015) sugerem 

que a alteração do set-point de temperatura é uma das medidas chave na obtenção simultânea de conforto 

dos ocupantes e poupança energética, sem qualquer medida de melhoria/atualização no equipamento 

AVAC. Segundo Turner e Doty (2007) o ajuste do set-point de temperatura para um trabalho contínuo do 

sistema AVAC proporciona aproximadamente uma poupança de 2% por grau aumentado nos sistemas de 

arrefecimento.   
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3. Caracterização Energética da Empresa 

3.1. Apresentação da Empresa 

O presente trabalho foi desenvolvido em ambiente industrial, mais precisamente na Inapal Plásticos S.A. 

em Palmela. A Inapal Plásticos S.A. foi criada em 1990 com o objetivo de obter uma posição de liderança 

na transformação de materiais compósitos através da qualidade, inovação e competitividade. A empresa 

foi construída a partir da Inapal S.A., situada em Leça do Balio, a qual iniciou a produção de componentes 

metálicos para a indústria automóvel em 1974 e a produção de componentes em materiais compósitos em 

1981. Em 2004 criou-se a unidade fabril em Palmela para dar resposta a novos projetos, sendo esta uma 

das fábricas mais automatizadas em todo o mundo nesta área.  

3.2. Processo Industrial 

A Inapal Plásticos dedica-se ao fabrico de componentes plásticos para a indústria automóvel, pelo 

processo de Sheet Molding Compound (SMC). O SMC, a matéria-prima do processo industrial, é um pré-

impregnado de resina poliéster insaturado com fibra de vidro. Este material surge como uma solução para 

a redução de peso nos automóveis e consequente redução no consumo de combustível. Os painéis de SMC 

são 30% mais leves quando comparados com equivalentes em chapa de aço (Brosius, 2017).  

Na linha de produção, constituída por quatro prensas, das quais uma apenas funciona pontualmente, 

produzem-se componentes externos, internos e outros de mais pequena dimensão para o setor 

automóvel. O processo inicia-se pelo corte dos rolos de matéria-prima (SMC), procedendo-se à moldação 

deste por compressão a quente e ao consequente corte. Segue-se a lavagem e secagem das superfícies, 

preparando-as para a colagem. Posteriormente, realiza-se a preparação da pintura, onde as peças são 

trabalhadas para que não existam defeitos na superfície. Para garantir a aderência da tinta aplica-se ainda 

tinta primária na periferia e arestas de corte. Por fim, efetua-se a montagem final do módulo a entregar ao 

cliente. A Figura 3 apresenta um diagrama simplificado do processo industrial descrito anteriormente. 

 

Figura 3 – Diagrama simplificado do processo produtivo. 
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3.3. Consumo de Energia 

A Figura 4 apresenta o fluxo de energia simplificado da unidade fabril. As fontes de energia utilizadas são 

a energia elétrica e o gás natural. 

 

Figura 4 – Diagrama de fluxo de energia na unidade industrial. 

Relativamente à energia elétrica, a empresa é abastecida em média tensão, sendo esta energia 

utilizada para acionamento dos sistemas de iluminação, arrefecimento, aquecimento e como força 

motriz para acionamento dos diversos equipamentos do processo produtivo e serviços auxiliares.  

Relativamente ao gás natural, este é consumido na central térmica para produção de vapor, nos 

queimadores associados à climatização, nos queimadores associados à linha Sealler (linha de 

aplicação de tinta primária), nos queimadores da linha Power Wash (linha de lavagem de 

superfícies) e, ainda, na caldeira do edifício social e administrativo, nomeadamente para 

aquecimento de águas sanitárias.  

3.3.1. Energia Elétrica 

A receção de energia elétrica é efetuada, em média tensão, em 30 kV, e é distribuída às instalações a 

partir de quatro postos de transformação (30/0,4 kV). No caso da instalação fabril estudada, os 

postos de receção da energia elétrica são partilhados pelos diferentes consumidores existentes, 

neste caso, com uma instalação fabril vizinha, ou seja, para o cálculo dos consumos alocados 

exclusivamente às instalações de produção da Inapal Plásticos fazem-se leituras de contadores de 

energia elétrica nos pontos finais de consumo.  
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A Tabela 1 apresenta os consumos de energia elétrica mensais da Inapal Plásticos durante o ano de 

2016, extraídos das faturas elétricas entregues pela EDP Comercial e posteriormente repartidas 

pelos consumidores. 

Tabela 1 - Consumos e custos mensais de energia elétrica referentes a 2016. 

Mês 
Energia Ativa          

(kWh) 
Custo                                          

€ €/MWh 
Janeiro 167 143 20 117 120,36 
Fevereiro 145 684 17 249 118,40 
Março 150 203 17 959 119,57 
Abril 137 600 16 209 117,80 
Maio 175 377 21 119 120,42 
Junho 205 492 23 283 113,30 
Julho 279 357 35 273 126,26 
Agosto 91 299 9 504 104,10 
Setembro 151 694 18 029 118,85 
Outubro 189 612 22 768 120,08 
Novembro 138 535 16 594 119,78 
Dezembro 159 087 19 309 121,37 

Total 1 991 083 237 414 - 
Média 165 924 19 784 118,36 

 

Esta tabela revela que o consumo de energia elétrica alocado à Inapal Plásticos em 2016 foi superior 

a 1,99 GWh, o que corresponde a um custo na ordem de 237,4 mil €. Aproximadamente, com preço 

médio da energia elétrica de 118,36 €/MWh , valor este ainda assim inferior quando comparado com 

o custo da eletricidade na industria em Portugal de 140 €/MWh (PORDATA, 2017). O reduzido 

consumo registado em Agosto deve-se ao período de férias, no qual a fábrica cessa a sua produção 

durante três semanas.  

3.3.2. Gás Natural 

O combustível utilizado nas instalações é o gás natural proveniente da rede, o qual é utiliz ado nas 

duas caldeiras de vapor. As caldeiras funcionam em regime alternado para a produção de vapor 

saturado. Existem ainda na unidade fabril mais duas caldeiras, também consumidoras de gás 

natural, para produção de água quente na linha Sealler e no edifício social e administrativo. O gás 

natural é ainda utilizado nos queimadores da linha Sealler e Power Wash, nos queimadores das 

unidades de tratamento de ar (UTA) e pontualmente na colagem. 

A Tabela 2 apresenta os consumos e os custos mensais de gás natural durante o ano de 2016, do 

mesmo modo que para a energia elétrica, ou seja, o consumo de gás natural afeto à instalação Inapal, 

obtido através dos contadores existentes ao longo da fábrica.  
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A tabela revela que o consumo de gás natural na Inapal Plásticos foi de cerca de 284 mil Nm 3 

durante 2016, com um custo total superior a 130 mil €. O gás natural custou em média, 

aproximadamente, 0,46 € por metro cúbico normal5 do mesmo. 

Tabela 2 – Consumo e custos mensais de gás natural em 2016. 

Mês 
Gás Natural 

Nm3 € €/Nm3 
Janeiro 23 531 11 136 0,47 
Fevereiro 22 362 10 356 0,46 
Março 23 204 10 852 0,47 
Abril 15 056 7 014 0,47 
Maio 33 419 15 167 0,45 
Junho 38 155 16 675 0,44 
Julho 16 270 7 288 0,45 
Agosto 2 429 1 257 0,52 
Setembro 39 371 17 941 0,46 
Outubro 24 761 11 523 0,48 
Novembro 24 816 11 773 0,40 
Dezembro 20 548 9 830 0,48 

Total 283 922 130 812 - 
Média 23 660 10 901 0,46 

 

3.3.3. Consumo Total 

Para determinação do consumo de energia final, que inclui o consumo de energia elétrica e o 

consumo de gás natural verificado durante o ano de 2016 além da determinação das emissões de 

CO2 resultantes do consumo de energia na unidade fabril , a Tabela 3, apresenta os valores de 

conversão de unidades por fontes de energia e o fator de emissão de CO 2 associado ao seu consumo. 

Os valores foram obtidos do conversor SGCIE (2016).  

Tabela 3 – Características das fontes de energia. 

Parâmetro Energia elétrica Gás natural 

Conversão de unidades 0,215 tep/MWh 
1,077 kgep/kg 

0,905 kgep/Nm3 

Fatores de emissão 
0,470 kgCO2e/kWh 

2683,7 kgCO2e/tep 
2186,05 kgCO2e/tep 

Preço 2016 
118,36 €/MWh 0,46 €/Nm3 

550,51 €/tep 519,28 €/tep 
 
Convertidas as fontes de energias para as mesmas unidades, euros por tonelada equivalente de 

petróleo (€/tep), verifica-se que o custo unitário de gás natural foi cerca de 8% inferior ao do da 

energia elétrica em 2016. Relativamente às emissões poluentes, a energia elétrica apresenta um 

menor fator de emissão, 19% inferior relativamente ao gás natural.  

                                                           
5
 O metro cúbico normal é a medida de volume de um gás não condensável a 0 ᵒC ao nível do mar (mundocompressor, 

2017). 
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A Tabela 4 apresenta os valores dos consumos energéticos totais (energia elétrica e gás natural) da 

unidade industrial ao longo de 2016. Os gastos monetários totais devido ao consumo energético da 

fábrica ao longo do ano de 2016 cifraram-se num valor superior a 368 mil €, ou seja, um valor 

significativo que faz notar na fatura total dos gastos anuais da empresa com cerca de 7%. Estes 

distribuem-se com 64,5% para a energia elétrica, cerca de 20 mil €/mês, e os restantes 35,5% para o 

gás natural, cerca de 11 mil €/mês. 

Tabela 4 – Consumos e custos energéticos globais referentes a 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 5 apresenta os consumos de energia expressos em tep ao longo de 2016 utilizando as 

conversões apresentadas na Tabela 3. Conclui-se, portanto, que o Centro de Produção de Palmela da 

Inapal Plásticos é uma consumidora intensiva de energia, pois apresenta um consumo anual 

superior a 500 tep, estando assim sujeita, segundo o SGCIE, a promover o registo das instalações e 

efetuar auditorias energéticas 8 em 8 anos.  

Convertendo os consumos para as mesmas unidades, tep, verifica-se que, durante o ano de 2016, o 

consumo de energia elétrica foi maioritário, com 62,5% da energia total consumida. Analisa-se de 

seguida o seu comportamento ao longo de 2016.  

  

Mês 
Energia Elétrica Gás Natural Total               

(€) MWh € Nm3 € 

Janeiro 167 20 117 23 531 11 136 31 253 

Fevereiro 146 17 249 22 362 10 356 27 605 

Março 150 17 959 23 204 10 852 28 811 

Abril 138 16 209 15 056 7 014 23 223 

Maio 175 21 119 33 419 15 167 36 286 

Junho 205 23 283 38 155 16 675 39 958 

Julho 279 35 273 16 270 7 288 42 561 

Agosto 91 9 504 2 429 1 257 10 761 

Setembro 152 18 029 39 371 17 941 35 970 

Outubro 190 22 768 24 761 11 523 34 291 

Novembro 139 16 594 24 816 11 773 28 367 

Dezembro 159 19 309 20 548 9 830 29 139 

Total 1 991 237 414 283 922 130 812 368 226 

Repartição - 64,5% - 35,5% 100% 

Média 166 19 784 23 660 10 901 30 685 
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Tabela 5 – Consumos energéticos globais expressos em toneladas equivalentes de petróleo referentes a 
2016. 

Mês 
Energia 
elétrica 

Gás 
natural 

Total 

tep tep tep 
Janeiro 35,9 21,3 57 
Fevereiro 31,3 20,2 52 
Março 32,3 21,0 53 
Abril 29,6 13,6 43 
Maio 37,7 30,2 68 
Junho 44,2 34,5 79 
Julho 60,1 14,7 75 
Agosto 19,6 2,2 22 
Setembro 32,6 35,6 68 
Outubro 40,8 22,4 63 
Novembro 29,8 22,5 52 
Dezembro 34,2 18,6 53 

Total 428 257 685 
Repartição 62,5% 37,5% 100% 

Média 35,7 21,4 57,1 
 

A Figura 5 mostra o consumo energético ao longo de 2016. Verifica-se que o valor do consumo de 

energia ao longo de 2016 variou, tendo registado o seu máximo em junho. Em agosto, devido à 

paragem para férias, registou-se o consumo energético total mais reduzido. É ainda de realçar o mês 

de setembro onde o consumo de gás natural se superiorizou ao da energia elétrica. 

 

Figura 5 – Consumo energético ao longo de 2016. 

A Figura 6 resume as tabelas discutidas anteriormente, apresentando a repartição dos custos por 

fonte de energia durante 2016 e a repartição do consumo por fonte de energia durante o mesmo 

ano. 
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Figura 6 – Repartição dos custos e do consumo por fonte de energia, respetivamente. 

O consumo de energia elétrica é significativamente superior; logo a sua participação na fatura total 

de 2016 é maior. Ainda assim, esta participação não é linear quando convertida em consumo 

energético, o que explica a divergência nas percentagens apresentadas nos gráficos da Figura 6. 

3.3.4. Emissão de Gases com Efeito de Estufa 

A Tabela 6 apresenta os valores das emissões de gases com efeito de estufa, calculados com base nos 

fatores de emissão apresentados na Tabela 3. A unidade destas emissões associadas ao consumo de 

cada uma das fontes de energia é a tonelada de CO2 equivalente. 

Tabela 6 – Emissão de gases com efeito de estufa referentes a 2016. 

Mês 
Energia 
elétrica 

Gás 
natural 

Total 

tCO2e tCO2e tCO2e 
Janeiro 78,6 57,2 135,7 
Fevereiro 68,5 54,3 122,8 
Março 70,6 56,4 127,0 
Abril 64,7 36,6 101,2 
Maio 82,4 81,2 163,6 
Junho 96,6 92,7 189,3 
Julho 131,3 39,5 170,8 
Agosto 42,9 5,9 48,8 
Setembro 71,3 95,6 166,9 
Outubro 89,1 60,1 149,3 
Novembro 65,1 60,3 125,4 
Dezembro 74,8 49,9 124,7 

Total 936 690 1 625 
Repartição 57,6% 42,4% 100% 

Média 78,0 57,5 135,4 
 

As emissões de CO2 da responsabilidade do consumo de energia elétrica não apresentam um peso 

tão elevado como o peso do seu consumo (cerca de 62,5%) devido ao fator de emissão da energia 

elétrica ser inferior ao do gás natural.   

A Figura 7 permite analisar mais facilmente os dados incluídos na Tabela 6. O máximo das emissões 

de poluentes ocorreu no mês de junho, como era expectável, visto ser neste mês que se verifica o 
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máximo de consumo. Agosto representa o mês com menos emissões de poluentes. Verifica-se que o 

total de emissões relativas ao uso de energia na unidade fabril durante o ano de 2016 foi superior a 

1 600 tCO2e. 

 

Figura 7 – Emissão de gases com efeito de estufa ao longo de 2016. 

A Figura 8 mostra a repartição das emissões por fonte de energia. Devido, especialmente, a um maior 

consumo de energia elétrica, esta apresenta uma maior fatia no que diz respeito às emissões de 

poluentes, com 57,6%. 

 

Figura 8 – Repartição das emissões de gases com efeito de estufa por fonte de energia. 

3.3.5. Balanço Energético 

Nesta secção apresenta-se o balanço energético da instalação estudada. Para a realização deste 

balanço foram considerados dois setores principais, o setor produtivo e o setor dos serviços 

auxiliares. Entende-se como serviços auxiliares os serviços de energia, as utilidades e os 

equipamentos utilizados no processo produtivo, como referido anteriormente de forma mais 

detalhada na revisão bibliográfica. Subdividiu-se cada um destes dois setores da seguinte forma:  
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Setor produtivo 

 Linha SMC: consumo total de energia elétrica nas prensas e equipamentos auxiliares da linha, 

excluindo o consumo associado à iluminação; 

 Colagem: consumo total de energia elétrica no setor da colagem, excluindo o consumo associado 

à iluminação; 

 Linha Sealler: consumo total de energia (elétrica e gás natural) nos equipamentos que 

constituem a linha, excluindo o consumo associado à iluminação;  

 Power Wash: consumo total de gás natural nos queimadores da Power Wash, excluindo o 

consumo associado à iluminação. 

Serviços auxiliares 

 Central térmica: consumo total de gás natural na central térmica;  

 Torre de arrefecimento: consumo total de energia elétrica nos equipamentos existentes na 

central de refrigeração, nomeadamente, bombas de circulação e ventiladores;  

 Central de ar comprimido: consumo total de energia elétrica dos equipamentos da central de ar 

comprimido; 

 Iluminação: consumo total de energia elétrica associada à iluminação da unidade fabril e do 

edifício social e administrativo; 

 Climatização da zona fabril e social: consumo de energia (elétrica e gás natural) relativa à 

climatização de espaços, nomeadamente, armazém SMC, setor de colagem, linha Sealler e edifício 

social e administrativo; 

 Edifício social e administrativo: consumo de energia (elétrica e gás natural) associado ao edifício 

administrativo; 

 Outros: consumo dos restantes setores/equipamentos auxiliares que não foram incluídos nos 

subsetores anteriores; 

A repartição do consumo de energia elétrica foi determinada com base nas medições elétricas 

realizadas e nos levantamentos efetuados (regimes de funcionamento, etc.) na unidade fabril. No 

que respeita ao consumo de gás natural, a repartição foi obtida com base nas leituras mensais dos 

contadores referentes ao ano de 2016 também existentes na unidade fabril. 

A Tabela 7 agrupa a repartição energética pelos diferentes subsectores dos setores produtivo e de 

serviços. 
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Tabela 7 - Balanço global de energia da instalação referente a 2016 

Setores e subsetores 
Energia elétrica Gás natural Total 

MWh/ano tep/ano % Nm3/ano tep/ano % tep/ano % 
Setor Produtivo 1 162,8 250,0 58,4% 26 276 24 9,3% 274 40% 

Linha SMC 900,2 193,5 45,2% - - - 194 28,3% 
Colagem 111,2 23,9 5,6% - - - 24 3,5% 

Linha Sealler 151,4 32,5 7,6% 14 267 13 5,0% 45 6,6% 
Power Wash - - - 12 009 11 4,2% 11 1,6% 

Serviços Auxiliares 828,3 178,1 41,6% 257 646 233 90,7% 411 60% 
Central Térmica - - - 222 369 201 78,3% 201 29,4% 

Torre de 
Arrefecimento 70,3 15,1 3,5% - - - 15 2,2% 

Central de Ar 
Comprimido 238,3 51,2 12,0% - - - 51 7,5% 

Iluminação 193,6 41,6 9,7% - - - 42 6,1% 
Climatização 164,2 35,3 8,2% 27 722 25 9,8% 60 8,8% 

Edifício social e 
administrativo 23,0 5,0 1,2% 7 555 7 2,7% 12 1,7% 

Outros 138,9 29,9 7,0% - - - 30 4,4% 
Total 1 991 428 100% 283 922 257 100% 685 100% 

 

Verifica-se que o consumo de energia elétrica no ano 2016 foi de 58,4% no setor produtivo e 41,6% 

nos serviços auxiliares. Relativamente ao setor produtivo, o maior consumo elétric o foi na linha SMC 

com 45,2% do consumo, seguindo-se a linha Sealler e a colagem com 7,6% e 5,6%, respetivamente. 

Relativamente aos principais consumidores dos serviços auxiliares, a central de ar comprimido 

representa a maior fatia com 12% do consumo elétrico, seguindo-se a iluminação e a climatização 

com 9,7% e 8,2%, respetivamente. Analogamente para o consumo de gás natural, destaca -se a 

central térmica e a climatização com 78,3% e 9,8%, respetivamente, do consumo dos serviços 

auxiliares que possuem 90,7% do total consumido. O valor de 9,3% referente ao setor produtivo 

divide-se pela linha Sealler e Power Wash.  

Para uma melhor perceção dos dados obtidos, a Figura 9 ilustra a repartição dos consumos de 

energia. Do balanço de energia verifica-se que no setor produtivo, a linha SMC, onde se efetua a 

moldação e transformação da matéria-prima, é o maior consumidor por larga margem. 

Relativamente aos serviços auxiliares, sobressaem três consumidores maioritários de energia, 

devidamente destacados na Figura 9; especificamente, a central térmica, a central de ar comprimido 

e a climatização. 
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Figura 9 – Repartição dos consumos de energia. 

3.4. Indicadores de Desempenho Energético 

Como visto na revisão bibliográfica, os indicadores energéticos são uma ferramenta importante na 

análise das interações entre a atividade económica e humana, o consumo de energia e as emissões 

de CO2. 

3.4.1. Intensidade Energética 

Este indicador relaciona o consumo total de energia e o valor acrescentado bruto (VAB) das 

atividades empresariais diretamente ligadas a essas instalações industriais. Este parâmetro (VAB) é, 

de acordo com o despacho nº 17449/2008 da Direção Geral de Energia e Geologia, calculado 

segundo a seguinte formula: 

 VAB

= Vendas (SNC 71) + Prestações de Serviços (SNC 72)

+ Proveitos Suplementares (SNC 781)

+ Trabalho para a própria empresa (SNC 74)

− Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (SNC 61)

− Fornecimentos e serviços externos (SNC 62)

− Outros custos e perdas adicionais (SNC 688) 

(1) 

 

A Tabela 8 apresenta o valor calculado para o VAB para o ano de 2016 e os valores das funções SNC. 

As funções SNC (Sistema de Normalização Contabilística) consistem num conjunto de normas de 

contabilidade e relato financeiro e de normas interpretativas. O valor acrescentado bruto para o ano 

de 2016 foi de 2 328 336 €.  
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Tabela 8 – Cálculo do VAB para 2016. 

Descrição 2016 
Vendas (c/ 71) 11 260 323 
Prest. Serv. (c/72) 344 541 
Prov. Supl. (c/781) 1 418 377 
Trab. Próp. Emp (c/74) - 
Total 13 023 241 
CMVMC (c/61) 6 154 629 
FSE (c/62) 4 496 124 
Out. Custos Op. (c/688) 44 152 
Total 10 694 905 
VAB 2 328 336 

 

A Tabela 9 apresenta a intensidade energética relativa a 2016 a qual apresentou um valor de 0,29 

kgep/€, ou seja, consumiram-se 0,29 kgep (+ 2% face a 2014) de energia por unidade de valor 

acrescentado. 

Tabela 9 – Intensidade energética referente a 2016. 

Ano 2016 

Valor 
acrescentado 

bruto (VAB) (€) 

Energia total 
(kgep) 

Intensidade 
energética 
(kgep/€) 

2 328 336 685 062 0,29 
 

3.4.2. Consumo Especifico de Energia 

O indicador de desempenho consumo específico de energia relaciona o valor da produção e o 

respetivo consumo total de energia, tal como referido na revisão bibliográfica. A variável utilizada 

para o cálculo deste indicador é a quantidade de matéria-prima processada durante 2016. A Tabela 

10 apresenta o valor do consumo específico de energia mensal e anual da empresa, expresso em 

kgep/t. Em média, o consumo específico durante 2016 foi de 2 278,28 kgep/t, ou seja, consumiram-

se aproximadamente 2,28 toneladas equivalentes de petróleo por tonelada de matéria -prima 

processada. Em média, por mês, para uma produção de 24 t foi necessário um consumo total de 

energia superior a 57 tep. 
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Tabela 10 – Consumo específico de energia referente a 2016 

Mês 

Matéria-
prima 

processada 
(t) 

Energia 
elétrica 
(kgep) 

Gás 
natural 
(kgep) 

Energia 
total 

(kgep) 

Consumo 
específico 
(kgep/t) 

Janeiro 19 35 936 21 298 57 234 3 046 

Fevereiro 20 31 322 20 240 51 562 2 541 

Março 24 32 294 21 002 53 296 2 231 

Abril 24 29 584 13 627 43 211 1 785 

Maio 20 37 706 30 248 67 954 3 328 

Junho 25 44 181 34 534 78 715 3 212 

Julho 33 60 062 14 726 74 788 2 277 

Agosto 8 19 629 2 198 21 827 0 

Setembro 26 32 614 35 635 68 249 2 609 

Outubro 27 40 767 22 411 63 178 2 366 

Novembro 35 29 785 22 461 52 246 1 479 

Dezembro 21 34 204 18 598 52 802 2 465 

Total 283 428 084 256 978 685 062 
2 278,28 

Média 24 35 674 21 415 57 089 
 

A Figura 10 mostra a evolução do consumo de energia e da produção ao longo de 2016. 

 

Figura 10 – Evolução da produção e do consumo de energia ao longo de 2016. 

Seria expectável que, com o aumento no consumo de energia da unidade fabril o aumento da 

produção. Ainda assim, fatores como a temperatura exterior influenciam o consumo energético, 

principalmente no que respeita ao tempo de trabalho das UTA. Este fato explica porque é que os 

máximos do consumo não corresponderem aos máximos de produção. Fatores independentes das 

necessidades energéticas de produção também têm impacto na quantidade de peças produzidas ao 

longo do ano. De forma a perceber a relação entre estes parâmetros, a Figura 11 apresenta a 

correlação entre o consumo de energia e a produção. 
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Consumo de energia = -0,3853 Quantidade de matéria-prima + 
67,471 

R² = 0,036 
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Figura 11 – Consumo de energia (tep) vs matéria-prima processada (t). 

Tendo em conta as figuras acima apresentadas, conclui-se que não existe uma correlação entre a 

produção, matéria-prima processada, e o consumo de energia associado, como a Figura 10 dava a 

entender. A produção do mês de agosto foi excluída da Figura 11 devido ao seu significativo desvio 

face à média anual calculada.  

3.4.3. Intensidade Carbónica 

O seguinte indicador relaciona, como referido anteriormente, o valor das emissões de gases com 

efeito de estufa resultantes da utilização das várias fontes de energia e o respetivo consumo total de 

energia. A Tabela 11 apresenta os valores mensais e anuais deste indicador. Para o ano de 2016, o 

valor do indicador intensidade carbónica foi em média 2,36 tCO 2e/tep, o mesmo valor face a 2014.  

Tabela 11 – Intensidade Carbónica referente a 2016. 

Mês 

Energia Total 

Intensidade 
carbónica 

(tCO2e/tep) 
Consumo 

(tep) 
Emissões 
(tCO2e) 

Janeiro 57,2 135,7 2,37 
Fevereiro 51,6 122,8 2,38 
Março 53,3 127,0 2,38 
Abril 43,2 101,2 2,34 
Maio 68,0 163,6 2,41 
Junho 78,7 189,3 2,41 
Julho 74,8 170,8 2,28 
Agosto 21,8 48,8 2,24 
Setembro 68,3 166,9 2,45 
Outubro 63,2 149,3 2,36 
Novembro 52,3 125,4 2,40 
Dezembro 52,8 124,7 2,36 

Total 685,1 1 625,5 
2,36 

Média 57,1  135,5  
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A Figura 12 ilustra a evolução do consumo de energia e os valores das emissões poluentes ao longo 

de 2016. Como seria espectável, as emissões de gases com efeito de estufa acompanham o consumo 

energético.  

 

Figura 12 – Evolução das emissões de gases e do consumo total de energia ao longo de 2016. 

3.5. Principais Consumidores  

Os serviços auxiliares que mais energia consomem na unidade fabril estudada são a central térmica, 

a climatização e a linha de ar comprimido com 29,4%, 8,8% e 7,5%, respetivamente. Logo, à-priori, 

serão estes os sistemas que uma intervenção no âmbito da eficiência energética promoverá  maior 

impacto económico e ambiental. Relativamente ao setor produtivo este apresenta setores mais 

complexos, dificultando a repartição dos consumos energéticos dentro dos mesmos.   

Produção de energia térmica 

Duas caldeiras a gás natural, interligadas a uma rede de vapor cuja pressão se encontra regulada para 11 

bar, são as responsáveis pela produção de vapor na central térmica existente. Em regime normal de 

funcionamento, apenas uma caldeira está a operar, intercalando-se a operação por períodos de uma 

semana entre as duas caldeiras, de modo a equilibrar o seu número de horas de funcionamento. 

O vapor produzido é utilizado, de forma indireta, nos moldes das prensas da linha SMC e no túnel de 

lavagem que antecede o setor da colagem. Após a utilização de vapor, os condensados são bombeados 

para o depósito de alimentação, onde é misturada água de make up previamente descalcificada. A água de 

alimentação da caldeira é novamente aquecida, desta vez no economizador. A Figura 13 apresenta um 

esquema da central de produção de vapor.  
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Figura 13 – Esquema simplificado da central de produção de vapor. 

Produção de ar comprimido 

A central de ar comprimido é constituída por um compressor de 90 kW, um secador e um depósito de 

2000 litros. Em caso de emergência, um segundo compressor de 45 kW é colocado em funcionamento. 

Toda a rede de ar comprimido da instalação está parametrizada para ser alimentada a uma pressão de 8 

bar. 

Climatização 

Tendo em consideração o tipo de operações realizadas e os produtos utilizados, é necessário efetuar o 

controlo da temperatura do ar ambiente em determinados setores da fábrica. Sistemas independentes são 

utilizados para a climatização dos vários setores. As baterias de arrefecimento das unidades de 

tratamento de ar ambiente (UTA) e as unidades de tratamento de ar novo (UTAN) utilizam água fria, 

produzida em chillers, enquanto o aquecimento é obtido recorrendo a queimadores a gás natural. Os 

setores da fábrica que necessitam de ser climatizados são o armazém de SMC, a sala de colagem, a linha 

Sealler e o edifício social e administrativo. A Tabela 12 mostra a parametrização das unidades de 

tratamento de ar.  

Tabela 12 – Parametrização das unidades de tratamento de ar. 

Parâmetro 
UTA's 

Linha Sealler Armazém SMC Colagem 
Social e 

Administrativo 
Set-point 21 ᵒC 15 ᵒC ou 25 ᵒC* 22 ᵒC [22-25] ᵒC 

Regime de 
Funcionamento 

Em função do 
funcionamento 

da linha 

Segunda a 
domingo das 8h 

às 24h 

Segunda a 
sexta das 
7h às 15h 

15m 

Segunda a sexta 
horário variável 

 

*Depende da estação do ano – set-point regulado para 25ᵒC e 15ᵒC, no verão e inverno, respetivamente.  
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4. Otimização Energética 

A redução das perdas dos sistemas consumidores com base na sua otimização, adotando medidas 

que permitam uma melhor utilização de energia, evitando o desperdício , é uma das formas mais 

fiáveis de poupar energia. Tendo em vista a redução dos consumos de energia, realizaram-se alguns 

estudos de poupança energética recaindo sobre os principais consumidores dentro da unidade 

industrial. 

4.1. Otimização do Tempo de Aquecimento dos Moldes 

A linha SMC é responsável pela produção de malas e outros componentes para automó veis. Para o 

efeito, esta linha encontra-se dividida em quatro grupos de equipamentos, nomeadamente, peça 

interior (linha Inner Shell), peça exterior (linha Outer Shell), peças de mais pequena dimensão como 

reforço de faróis ou spoilers (linha técnica) e outra que trabalha dependendo das necessidades de 

produção. 

O SMC, matéria-prima, uma vez preparado é enviado para a moldação nas prensas. Para o processo 

de cada uma das peças referidas são utilizados um conjunto de equipamentos, nomeadamente, 

prensas hidráulicas, robôs para movimentação das peças, máquinas de corte com controlo numérico 

computorizado (CNC), etc. 

O processo utilizado denomina-se de moldação por compressão a quente. Neste processo, a matéria-

prima é colocada na superfície inferior do molde (punção) que está fixa à prens a. O molde é depois 

fechado através do movimento descendente da superfície superior (cavidade) móvel, aplicando 

assim pressão, e forçando o material a entrar em contacto com todas as áreas do molde (D&M Plastic 

Inc, 2017). 

Os moldes utilizados nas várias prensas são aquecidos através de vapor (indiretamente) que 

percorre canais construídos no seu interior. As temperaturas normais de operação variam entre 140 

ᵒC e 160 ᵒC. 

A Figura 14 mostra um exemplo de um molde utilizado no processo industrial.  

 

Figura 14 – Exemplo de um molde utilizado. 



28 
 

Em período normal de trabalho, ou seja, durante a semana (5 dias), a alimentação de vapor para 

aquecimento dos moldes encontra-se sempre ligada para produção (16 horas por dia – 

correspondente a dois turnos), continuando ainda ligada no terceiro turno por mais 8 horas de 

modo a manter o molde à temperatura necessária, desligando-se apenas para troca de molde 

(duração aproximada de 1 hora) ou durante o fim-de-semana. De realçar, que logo após a troca de 

molde, a alimentação de vapor é ligada para o seu aquecimento.  

Devido ao longo tempo de utilização, os gastos energéticos associados são muito significativos. Da 

fatia correspondente à produção de vapor na central térmica, o gasto energético divide-se, segundo 

leituras nos respetivos contadores, entre o aquecimento dos moldes nas prensas, 72%, e túnel de 

lavagem, restantes 28%. 

Uma das formas de minimizar estes gastos passará pela gestão de perdas de calor no aquecimento 

dos moldes. Escolhe-se um molde utilizado na unidade fabril de tamanho intermédio para se 

proceder a um estudo que suporte a hipótese de uma potencial medida de conservação de energia 

neste setor. 

4.1.1. Balanço de Energia 

Interessa estudar o processo de aquecimento do molde, mais especificamente, o processo de 

transferência de calor entre o fluido quente e a área da superfície de moldação. Sabendo o tempo 

necessário para que o molde se encontre à temperatura adequada para que este opere em perfeitas 

condições, poder-se-á controlar o tempo de abertura de alimentação do vapor e, por conseguinte, 

reduzir o consumo energético. 

A Figura 15 apresenta o modelo computacional 3D em software CATIA V5 do molde em estudo. 

Mostra-se ainda o molde em corte para perceção das cavidades de aquecimento existentes no 

interior do mesmo. 

 

Figura 15 - Modelo computacional do molde, cavidade e punção (de cima para baixo). 
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Para que seja possível a produção da peça em perfeitas condições, as temperaturas alvo na 

superfície de moldação, praticadas neste molde específico são: 

o 155 ᵒC (+/- 3 ᵒC) na cavidade, 

o 145 ᵒC (+/- 3 ᵒC) no punção, 

ou seja, estabilizadas estas temperaturas em toda a superfície de moldação, a produção pode ter 

início, em teoria garantindo peças de elevada qualidade. 

A estimativa do tempo necessária para a superfície de moldação atingir as temperaturas adequadas pode 

ser obtida através do estudo de condução transiente, utilizando uma análise geral via capacitância global. 

A Figura 16 mostra a superfície de controlo representativa tanto do punção como da cavidade.  

 

Figura 16 – Superfície de controlo para análise geral via capacitância global (adaptado de Incropera et al. 
(2011). 

Aplicado a equação de conservação de energia a qualquer instante t, a energia fornecida pelo fluido quente 

menos a energia perdida pela superfície por radiação e convecção será igual à energia acumulada na 

superfície de controlo: 

 Ėin − Ėout = Ėacu (2) 

 

Considera-se que, no instante inicial (t = 0), a temperatura do sólido (Ti) é diferente da temperatura 

ambiente (T∞) e da vizinhança (Tviz). O fluxo térmico imposto q′′vapor e a transferência de calor por 

convecção, qconv, e radiação, qrad, ocorrem em regiões da superfície exclusivas, As,a e As(c,r), 

respetivamente. ρ e c são propriedades termofísicas do material do molde, de volume V, e 

representam a massa especifica o calor especifico, respetivamente. Seguindo Incropera et al. (2011) 

obtêm-se: 

 

 
q′′vaporAs,a − (qconv + qrad)As(c,r) = ρVc

dT

dx
 (3) 

 

ou, seguindo de novo Incropera et al. (2011), 
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q′′vaporAs,a − [h(T − T∞) + εσ(T4 − Tviz

4 )]As(c,r) = ρVc
dT

dx
 (4) 

 

onde h representa o coeficiente de transmissão de calor por convecção, ɛ o índice de emissividade da 

superfície do molde e σ a constante de Stefan-Boltzmann. Desprezando-se a radiação e assumindo que h é 

independente do tempo (Incropera et al., 2011), a solução exata para a equação (4) é: 

 T − T∞ − (b
a⁄ )

Ti − T∞ − (b
a⁄ )

= exp(−at) (5) 

 

onde a ≡ (
hAs,c

ρVc
)  e  b ≡ (

q′′
vaporAs,a

ρVc
). 

A Tabela 13 resume as propriedades físicas do aço estrutural do molde à temperatura de 23ᵒC. 

Tabela 13 – Propriedades físicas do aço AISI P20 (Bohler-Uddeholm, 2013). 

Propriedades do aço AISI P20 
Calor específico (J/kgK) 460 
Massa volúmica (kg/m3) 7850 
Condutividade térmica (W/mK) 29 

 

A taxa de transferência de calor é calculada através da seguinte expressão (Incropera et al., 2011): 

 qvapor =  m ̇ cp Tm (6) 

 

onde ṁ representa o caudal mássico de vapor nas cavidades, cp o calor específico e Tm a temperatura 

média do escoamento. Utilizam-se as propriedades termofísicas da água saturada a 185ᵒC. 

As condições iniciais e de fronteira são: 

1. 23 ᵒC é a temperatura inicial no molde; 

2. 21 ᵒC é a temperatura ambiente; 

3. A taxa de transferência de calor constante debitada na superfície de controlo é 37 kW; 

4. O coeficiente de transmissão de calor por convecção natural nas superfícies de moldação é 5 

W/m2ᵒC. 

Foram ainda introduzidas as seguintes simplificações: 

1. Considera-se o molde como um paralelepípedo; 

2. Admite-se que o escoamento de vapor fornece uma taxa de transferência de calor constante 

na superfície de controlo; 

3. Despreza-se a existência de água condensada no molde a frio e durante o processo de 

aquecimento; 

4. Despreza-se o efeito radiativo; 
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5. O coeficiente de transferência de calor por convecção natural, h, é independente do tempo. 

A Tabela 14 apresenta os resultados analíticos obtidos através da aplicação das equações acima. 

Tabela 14 – Resultados analíticos para obtenção do tempo de aquecimento do punção e da cavidade. 

Grandezas Escoamento de vapor 
cp [kJ/kgK] 2,60 

ṁ [kg/s] 0,03 
qvapor [kW] 37,30 

  Cavidade Punção 
T [ᵒC] 155 145 
V [m3] 0,43 0,48 

As,c [m2] 0,96 0,96 

a 3,09E-06 2,77E-06 
b 0,02 0,02 

(b/a) 7708 7708 
t [min] 91 94 

 

O balanço térmico ao molde durante o seu aquecimento origina o valor de 94 minutos para que aquele 

atinja as temperaturas mínimas necessárias para a moldação. Atendendo às simplificações introduzidas, 

no caso real o tempo de aquecimento será superior. 

4.1.2. Medições e Resultados Experimentais 

De modo a conhecer especificamente o tempo de aquecimento dos moldes quando colocados na 

linha a frio, e de forma a comparar com os resultados analíticos obtidos anteriormente, apresentam -

se nos anexos 1 e 2 as medições realizadas na unidade fabril. 

Foi utilizado o pirómetro, mostrado na Figura 17, para a medição das temperaturas nos diferentes 

pontos das superfícies de moldação assinalados na Figura 18. 

 

Figura 17 – Pirómetro. 

Mediram-se cinco diferentes pontos (T1 a T5) na cavidade e outros 5 pontos nas correspondentes 

zonas do punção. O molde estudado foi criado para a produção da peça representada abaixo. Nesta 

encontram-se sinalizados os referidos cinco pontos de medição.  
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Figura 18 – Peça moldada e pontos de medida. 

A Figura 19 e Figura 20 apresentam o perfil de aquecimento, nos diferentes pontos, obtidos 

experimentalmente, através das medições na cavidade e no punção, respetivamente . Apresentam-se 

a tracejado as linhas das temperaturas alvo mínimas para moldar a peça acima, ou seja, 152 ᵒC e 142 

ᵒC.  

  

Figura 19 – Perfil de aquecimento – Cavidade. 
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Figura 20 - Perfil de aquecimento – Punção. 

Os resultados experimentais revelam tempos de aquecimento superiores aos analíticos, mas, ainda 

assim, muito inferiores aos atualmente praticados na unidade fabril.  

Relativamente à cavidade, esta necessita, em média, de aproximadamente um mínimo de 103 

minutos para se iniciar a moldação, enquanto o punção necessita de aproximadamente 112 minutos. 

Ainda assim, os tempos obtidos não devem ser os mínimos possíveis visto que se necessita de uma 

distância entre punção e cavidade para executar as medições. Este é, certamente, o motivo para a 

temperatura no punção não atingir valores superiores. Num caso normal, punção e cavidad e 

estariam próximos do encosto. 

4.1.3.  Implementação do Estudo e Verificação de Qualidade do Produto 

De forma a validar o estudo acima, procedeu-se à produção de uma peça. Assim sendo, o parâmetro 

alterado foi o tempo de aquecimento do molde. Seguindo o procedimento normal de início da produção 

após a mudança de molde, colocaram-se os conformadores, para posterior arrefecimento da peça, e 

carregaram-se os programas de corte e de moldação da peça a produzir. Confirmou-se ainda a presença de 

vácuo necessário à moldação. De seguida, abriu-se a alimentação de vapor dando início ao aquecimento. 

Cerca de 1 h 20 min após início do aquecimento abriu-se o molde para a realização do controlo manual de 

temperaturas na superfície de moldação com recurso ao pirómetro mostrado na Figura 17. Confirmou-se 

que todas as temperaturas nos pontos especificados se encontravam dentro da tolerância, logo não 

haveria perigo de a matéria-prima ficar colada ao molde e, em teoria, tinham-se todas as condições para 

produzir peças.  

Produziu-se a peça mostrada na Figura 21, e preencheu-se a ficha de arranque de série. Nesta ficha são 

inseridos os primeiros pareceres sobre a peça resultantes duma inspeção visual, estando contempladas 
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verificação de crateras, enchimentos, bolhas ou fissuras, entre outros. A peça produzida não apresentou 

nenhuma destas irregularidades.  

 

Figura 21 – Peça produzida no ensaio. 

Moldada a peça, esta foi enviada ao departamento de qualidade, ambiente e segurança (DQAS) da fábrica 

para uma avaliação completa. Com esta avaliação pretendeu-se averiguar se a peça produzida com 

diferentes parâmetros estaria apta para seguir o ciclo normal até ao cliente. A Figura 22 apresenta o 

relatório elaborado pela DQAS relativamente à inspeção visual e medição da espessura em diferentes 

pontos da peça.  

Análise de superfície e medição de espessura da peça

Ensaio : Aquecimento do molde 

em 1h30min

Análise:

• A peça não apresenta defeitos fora do normal;

• A espessura da peça encontra-se igual à produção atual.

 

Figura 22 – Relatório de qualidade – análise da superfície e espessura da peça. 

De forma a avaliar os resultados fornecidos pelo DQAS, recolheram-se amostras aleatórias de registos 

anteriores, entre 2016 e 2017 (ver Tabela no anexo 3), da espessura de peças produzidas e calcularam-se 

a média e o desvio padrão daquelas. Os pontos de medição são os indicados na Figura 22. 

A Figura 23 apresenta a espessura média e o desvio padrão da amostra aleatório de peças produzidas e 

espessura da peça produzida, nos diferentes pontos de medição. Verifica-se que a espessura da peça 

produzida evidencia características que não se afastam do desvio padrão das peças produzidas e que são 

vendidas ao cliente.  
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Figura 23 – Espessura média e desvio padrão da amostra aleatória de peças produzidas e espessura da 
peça produzida, nos diferentes pontos de medição. 

O relatório elaborado pela DQAS contempla ainda a medição relativa à espessura da rebarba, tal como 

mostrado na Figura 24. Neste, refere-se que a espessura da rebarba não varia relativamente à produção 

atual. 

 

Figura 24 - Relatório de qualidade – espessura de rebarba. 

Deste modo, garante-se que a redução do tempo de aquecimento dos moldes não terá influência na 

qualidade final do produto. Refira-se que esta redução poderá ter impacto não só financeiro como também 

ambiental, como analisado nos subcapítulos anteriores. 

  

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Es
p

es
su

ra
 (

m
m

) 

Ponto de medição 

Amostra Parâmetros Antigos

Peça produzida



36 
 

4.1.4.  Potencial de Poupança de Energia 

Dos resultados experimentais percebe-se que efetivamente o tempo de aquecimento dos moldes 

pode ser reduzido comparativamente ao praticado, não sendo necessário o uso de vapor durante 24 

ou 23 horas. Deste modo, propõe-se a gestão deste sistema, significando que a ligação do vapor aos 

moldes só deve ser feita cerca de 2 horas antes do início da produção, reduzindo o consumo 

energético e, consequentemente, a fatura dum grande consumidor de energia, neste caso da central 

térmica. 

Com base numa amostra aleatória de semanas, estimaram-se 5,6 trocas de molde por semana. 

Estimou-se ainda, como mostrado na Tabela 15, a diminuição do custo e das emissões poluentes, sem 

qualquer investimento, associada à redução do consumo energético ligando a alimentação de vapor 

às prensas apenas 2 horas antes das 6 horas da manhã, hora de início da produção. 

Tabela 15 – Poupança relativa à racionalização do vapor no aquecimento dos moldes. 

 

Presas SMC - Utilização de vapor 

Nm3/ano €/ano tep/ano tCO2/ano 

2016 160 105,68 75 249,67 144,91 388,90 

Futuro 124 533,05 58 530,53 112,71 302,49 

Redução 
35 572,63 

22% 
16 719,14 

22% 
32,20 
22% 

86,41 
25% 

 

4.2. Otimização no Consumo de Gás Natural 

4.2.1.  Afinação do Queimador 1 do Túnel de Secagem/Polimerização 

A linha de preparação de pintura, linha Sealler, é constituída por uma cabine de limpeza e duas cabines de 

pintura seguindo-se um túnel de secagem/polimerização. Cada cabine de pintura desta linha tem 

associada uma UTA onde é efetuado o aquecimento e arrefecimento do ar de insuflação nas cabines. Para 

aquecimento do ar nas UTA é utilizada água quente (60ᵒC), produzida numa caldeira a gás natural junto à 

linha Sealler. O arrefecimento do ar nas UTA é efetuado através de um chiller dedicado à linha Sealler. No 

túnel de secagem/polimerização existente nesta linha encontram-se ainda dois queimadores a gás natural 

para aquecimento do ar de insuflação (90ᵒC). 

Resultados experimentais 

Para análise do estado de funcionamento dos queimadores do túnel de secagem/polimerização realizou-

se uma medição térmica. Este tipo de medições efetua-se na chaminé para análise da composição dos 

gases de combustão, como mostra a Figura 25. Utilizou-se um analisador de gases da marca KIMO, modelo 

KIGAZ 150 (Figura 25). 
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Figura 25 – Medição térmica efetuada e analisador de gases utilizado. 

A Tabela 16 apresenta os resultados obtidos diretamente do analisador, nomeadamente os valores 

medidos e também os calculados.  

Tabela 16 – Medições térmicas aos queimadores do túnel de secagem/polimerização. 

Combustível: Gás natural 

Data: 25/05/2017 

Valores medidos  Queimador 1  Queimador 2 

O2 11,67% 8,55% 

CO 100,0 ppm 0,2 ppm 

Temperatura ambiente 23,4ᵒC 23,6ᵒC 

Temperatura fumos 115,5ᵒC 139,7ᵒC 

Valores calculados     

CO2 5,27% 7,06% 

Excesso de ar 113,7% 62,4% 

O2 referência 21,0% 21,0% 

Rendimento 68,6% 92,6% 
 

A Tabela 16 revela que o queimador 2 se encontra bem regulado. No entanto, o queimador 1 não, ou seja, 

existe neste uma potencial melhoria energética, aumentando o rendimento do mesmo. O queimador 1 

apresenta-se com uma taxa de excesso de ar demasiado elevada, corrompendo o balanço explicado acima 

na revisão bibliográfica. Em suma, o valor do excesso de ar não deve ser demasiado elevado para evitar 

gastos desnecessários de combustível no aquecimento da massa de ar que não é utilizada na combustão e 

é desperdiçada nos gases de exaustão. O ar deve ser suficiente tal que garanta a combustão completa e não 

ocorra a formação de monóxido de carbono. 

Recomenda-se a regulação do ar de admissão do queimador 1 do túnel de secagem/polimerização, 

diminuindo o excesso de ar e, consequentemente, diminuindo a taxa de oxigénio e aumento da taxa de 

CO2. 
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4.2.2.  Potencial de Poupança de Energia 

Prevê-se que, com o ajuste do excesso de ar do queimador 1 para valores próximos do queimador 2, uma 

redução no consumo de 1 tep/ano, o que se traduz em 519 €/ano (- 15%) e em menos 2,7 tCO2/ano. 

Resume-se na Tabela 17 a poupança prevista e o impacto nas emissões poluentes.  

Tabela 17 – Poupança relativa à afinação do queimador 1 do túnel de secagem/polimerização 

  tep/ano Nm3/ano €/ano tCO2/ano 

2016 6,5 7133,5 3375 17,4 

Futuro 5,5 6036,0 2856 14,8 

Redução 1 1097,5 519,3 2,7 
 

Não se considera nenhum custo associado à intervenção descrita, uma vez que o investimento desta 

medida pode ser associado ao investimento de afinação dos queimadores das caldeiras.  

4.3. Otimização do Sistema de Ar Comprimido 

4.3.1.  Redução e Controlo das Fugas 

A medição ideal de fugas da rede geral desta instalação seria obtida através de uma medição elétrica, 

contínua, na alimentação do compressor, contudo a mesma não se enquadra no grau final pretendido por 

este trabalho, além de que, não foi disponibilizado o equipamento necessário para tal. Ainda assim, pode-

se estimar, recorrendo à literatura, a percentagem de ar comprimido produzido que é desperdiçado. 

Considera-se que as fugas representam 34% e o uso inapropriado 16% (Figura 2). A Tabela 18 apresenta 

o consumo elétrico, custos e emissões anuais relativas às fugas e uso inapropriado.  

Tabela 18 – Consumos, custos e emissões anuais. 

Ar comprimido 
Energia elétrica MWh/ano tep/ano €/ano tCO2/ano 
Total 238 51 25 134 112 
Fugas 81 17 8 545 381 
Uso inapropriado 38 3 4 021 6 

 
Durante o período de uma breve inspeção auditiva aos diversos equipamentos consumidores de ar 

comprimido, identificaram-se algumas fugas existentes na fábrica, tal como resumido na Tabela 19. 

Considera-se alcançável uma diminuição das fugas em 50% pelo departamento de manutenção. Desta 

forma será expectável uma poupança de cerca de 4 273 €/ano (ver Tabela 20). 

Reunindo os trabalhadores de forma a sensibiliza-los quanto aos custos acarretados pelo uso 

inapropriado de ar comprimido, e perigos, estimando uma redução em 20%, poder-se-ia poupar 804 

€/ano e aumentar o rendimento energético deste sistema. 
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Tabela 19 – Listagem de equipamentos com fugas de ar comprimido. 

Setor Equipamento Setor Equipamento 

Linha LFT Electroválvula  Linha Outer Bancada de rebarbagem  
Linha LFT Robot 2 Manutenção Pistola de Ar comprimido 
Linha Inner Bancada de rebarbagem  Colagem Tubagem 
Linha Inner Máquina de corte Colagem Cabeça de colagem  
Prensa Outer  Robot 1 Colagem Bancada de aplicação de cola 
Prensa Outer  Robot 2 Linha sealler Cilindro do quadro posto 
Prensa Outer  Interna Linha sealler Pistola de ar comprimido 
Linha Outer Coletor de vapor Linha sealler Transportador entre cabine 2 e 3 

 

Tabela 20 – Redução expectável. 

Medida €/ano tCO2/ano 
Eliminar 50% fugas 4 273 19 
Reduzir 20% uso inapropriado 804 1,2 

 
Tais medidas não apresentam custos de investimento, isto considerando que estas rotinas e intervenções 

estão incluídas nas práticas de manutenção da empresa.  

Certamente que outras fugas existem ao longo da extensa linha de ar comprimido. Estas podem ser mais 

ou menos facilmente identificadas através do ruido também mais ou menos intenso, que como visto na 

literatura, pode ascender a 34% do ar comprimido produzido.  

Dados os custos energéticos consideráveis na produção de ar comprimido, a deteção sistemática e 

posterior eliminação das fugas, deverá, obrigatoriamente, constituir uma rotina da manutenção. Propõe-se 

a instituição de um plano de seccionamento, recorrendo ao uso de válvulas, da rede de ar comprimido de 

modo a permitir que durante os períodos de paragem dos diversos setores, programadas ou forçadas, 

apenas circule ar comprimido nas tubagens necessárias à alimentação das instalações que, eventualmente, 

permaneçam em funcionamento. Da mesma forma não existem custos de investimento, considerando que 

estas rotinas e intervenções estão incluídas nas práticas de manutenção da empresa.  

4.3.2.  Otimização da Utilização de Ar Comprimido na Linha Sealler 

Verificou-se que no interior da linha Sealler, próximo da cabine 1, se encontra uma zona, denominada por 

facas de ionização, a qual têm como objetivo remover as poeiras/detritos acumulados nas peças. Para a 

realização desta operação é usado ar comprimido. A Figura 26 ilustra a zona referida.  
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Figura 26 – Facas de ionização. 

A alimentação de ar comprimido encontra-se permanentemente aberta, desde que a linha esteja a 

funcionar; no entanto, enquanto a peça está a ser pintada, não há necessidade de o ar comprimido estar 

acionado. Sugere-se a instalação dum sensor e uma electroválvula na zona das facas de ionização, 

aumentando assim a eficiência energética do sistema. Estimou-se então a poupança associada, através da 

contagem das peças que passaram na zona referida. A Tabela 21 mostra a poupança decorrente desta 

alteração e, ainda, a redução nas emissões de poluentes, o orçamento e o payback.  

Tabela 21 – Poupança associada à colocação de sensor + electroválvula. 

Poupança Redução emissões Investimento Payback 
MWh/ano €/ano tCO2/ano € meses 

12,9 1 357,3 6,1 195 1,72 

 

4.3.3.  Redução da Pressão de Funcionamento 

O compressor encontra-se parametrizado para operar com uma pressão de 8,2 bar. Tendo em conta que a 

operação dos compressores a este nível de pressões acarreta um consumo energético elevado, propõe-se 

uma redução de 1 bar à pressão de funcionamento da rede, com o objetivo de reduzir o consumo de 

energia associado à produção de ar comprimido. Feito o levantamento dos equipamentos consumidores 

na fábrica, constatou-se que para o bom funcionamento dos equipamentos existentes na instalação é 

necessária uma pressão de 6 bar. Segundo o Ribeiro de Sá (2009), estima-se que esta alteração pode gerar 

uma redução, em média, de 8% no consumo da energia elétrica. A Tabela 22 representa a redução 

expectável no consumo de energia elétrica decorrente desta possível alteração. Tratando-se de uma 

parametrização do equipamento, esta medida não possui qualquer investimento. 

Tabela 22 – Poupança expectável com redução em 1 bar da pressão de serviço do compressor. 

Poupança Redução emissões 

MWh/ano €/ano tCO2/ano 

19,1 2 010,7 8,96 
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4.3.4. Outras Medidas 

Na produção de ar comprimido, a energia mecânica utilizada no ciclo de compressão é transformada em 

calor e apenas 4% dessa energia permanece no ar comprimido. As perdas por radiação representam 2% e 

os restantes 94%, são dissipados nos sistemas de refrigeração, que podem ser teoricamente recuperados. 

Logo, encontram-se duas economias de energia: a recuperação de energia térmica e a energia dissipada na 

refrigeração do ar (ventilador). Na prática, é possível recuperar até 60% da energia consumida pelo 

compressor, sob a forma de água quente a 50-80 ᵒC ou ar quente a 50-60 ᵒC, permitindo a sua aplicação 

em águas quentes sanitárias, aquecimento ambiente, pré-aquecimento de água de processo, entre outras 

(Ribeiro de Sá, 2017). 

No presente caso, poder-se-ia eventualmente aproveitar a energia térmica contida no óleo do compressor 

de ar comprimido. A energia existente poderia ser utilizada para o pré-aquecimento da água de make up 

de alimentação da caldeira. A Figura 27 esquematiza a instalação proposta. 

 

Figura 27 – Sistema proposto para aquecimento da água de make up de alimentação à caldeira. 

O investimento total necessário rodará 11 500€, contemplando o permutador de calor, tubagem e 

instalação. Este investimento seria de longo-prazo e assim o mesmo não se justifica para as pretensões 

atuais da empresa, que não tenciona investimentos tão avultados. E estimar o payback efetivo desta 

medida necessitaria de um estudo mais aprofundado.  

Outra hipótese, também não viável para as pretensões atuais da empresa seria a substituição de 

compressores por novos e melhores equipamentos, com menor consumo específico de energia e melhor 

adaptados às necessidades do sistema. Teria ainda de se fazer um estudo profundo para determinar a 

poupança associada ao investimento e consequentemente o seu payback. 

4.3.5.  Potencial de Poupança de Energia 

A Tabela 23 resume as propostas feitas para o aumento da eficiência energética no sistema de ar 

comprimido. 
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Tabela 23 – Resumo das medidas propostas e poupança associada ao sistema de ar comprimido. 

Medida 
Poupança 

€/ano 
Redução emissões 

tCO2/ano 
Investimento 

€ 
Payback 

meses 
Fugas 4 273 19,03 - - 
Uso inapropriado  804 1,21 - - 
Linha Sealler 1 357 6,05 195 1,7 
Redução de pressão 2 011 8,96 - - 

Total 8 445 35,25 195 0,3 
 

É expectável que a aplicação prática das propostas feitas em conjunto seja amortizada em pouco mais de 

uma semana e o sistema estaria a funcionar com uma maior eficiência energética. 

4.4. Otimização do Funcionamento do AVAC da Colagem 

Logo a seguir à central térmica, o serviço que apresenta maior consumo energético é a climatização. Com o 

objetivo de otimizar os consumos de energia no setor da colagem, mais especificamente intervindo na 

climatização do espaço, estudou-se a relação entre a temperatura deste mesmo espaço e o tempo de 

abertura da cola. Pretendeu-se definir o set-point ideal da UTA do setor da colagem tendo em conta o 

balanço entre a poupança energética e a eficaz aplicação da cola. Denomina-se por tempo de abertura da 

cola, o tempo máximo possível para que quando aplicada uma superfície sobre a cola, esta não se encontre 

seca, impossibilitando a adesão.  

Como visto anteriormente, o set-point atual da colagem encontra-se regulado em 22 ᵒC +/- 2 ᵒC. O 

propósito da climatização do setor da colagem deve-se, claro está, com a eficaz aplicação da cola. Ou seja, a 

temperatura do espaço tende a potenciar uma rigidez necessária do cordão de cola no menor tempo 

possível, rigidez essa que permita, quando sujeita a tração, o arrancamento de substrato de fibra e não a 

separação pelo cordão de cola, como mostra a Figura 28.  

 

Figura 28 – Falha com arrancamento de fibra e falha pelo cordão de cola, respetivamente, da esquerda 
para a direita 

Para tal, preparou-se um trabalho experimental. Aplicaram-se pontos de cola numa peça produzida e 

colaram-se uma série de componentes simples de pequena dimensão (Figura 29) em diferentes 

momentos no tempo para teste, num setor com a temperatura controlada. Este trabalho experimental 

tende a simular o caso real de casamento da peça interior com a exterior, produzidas na unidade fabril. 

Fizeram-se dois testes para duas diferentes temperaturas, nomeadamente em espaços com temperaturas 

aproximadamente constantes de 24 ᵒC e 32,5 ᵒC. 
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Figura 29 – Componentes colados na peça. 

Passadas 24 horas após colagem, executaram-se os ensaios de tração. A Tabela 24 resume os resultados 

obtidos para as temperaturas testadas e para os diferentes tempos de aplicação. Calculou-se a tensão 

dividindo a força necessária para remover o componente pela área de aplicação de cola. De forma a criar 

uma área de contacto constante para todos os ensaios, colocou-se uma folha de cartão fino (0,69 mm) na 

interface componente/peça com um orifício (24 mm2) no qual apenas passava a quantidade de cola 

possível para encher este mesmo orifício. Usou-se o dinamómetro, mostrado na Figura 30, para o ensaio 

de tração.  

 

Figura 30 – Dinamómetro utilizado para obtenção força de arrancamento. 

Tabela 24 – Resultados obtidos experimentalmente para a força de arrancamento (F) e cálculo da tensão 
de arrancamento (σ). 

Tempo 
(min) 

F24ᵒC [N] F32,5ᵒC [N] 
Área (mm2) 

σ24ᵒC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
[MPa] 

σ32,5ᵒC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

[MPa] Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 
2,5 77,3 86,0 16,7 11,2 24 3,40 0,58 

3 81,4 81,0 14,1 13,5 24 3,38 0,58 
3,5 77,0 84,7 0,0 0,0 24 3,37 0,00 

4 72,0 77,4 0,0 0,0 24 3,11 0,00 
4,5 17,6 15,0 0,0 0,0 24 0,68 0,00 

6 0,0 0,0 0,0 0,0 24 0,00 0,00 

 

A Figura 31 mostra dois componentes removidos, um com arrancamento de substrato de fibra e outro 

sem arrancamento. O componente à direita apresenta um tom mais claro que corresponde à existência de 

fibra no orifício de colagem. 
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Figura 31 – Componentes com e sem arrancamento de substrato, da esquerda para a direita, 
respetivamente. 

Para análise dos resultados obtidos experimentalmente elaborou-se a Figura 32. Sabe-se, através do 

fornecedor da cola, que o arrancamento de fibra se dá a uma tensão de 1 MPa. Este parâmetro esta 

representado a tracejado nas Figura 32 e Figura 33. 

 

Figura 32 – Curvas tensão de arrancamento vs tempo de abertura da cola para 24 ᵒC e 32,5 ᵒC. 

Extrapolando as curvas obtidas anteriormente e assumindo um comportamento linear da tensão de 

arrancamento em função do tempo de abertura da cola para uma maior amplitude de temperaturas 

obtém-se o gráfico representado na Figura 33. 

 

Figura 33 – Curvas tensão de arrancamento vs tempo de abertura da cola para gama de temperaturas 

entre 24 ᵒC e 32,5 ᵒC. 
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Cronometrou-se o tempo desde que o primeiro momento em que se aplica cola sobre uma superfície até 

ao momento de casamento durante o processo e verificou-se que o tempo de ciclo é de aproximadamente 

3 minutos. 

Propõe-se a alteração do set-point da colagem para 26 ᵒC (+/-2 ᵒC). Garante-se o arrancamento de fibra 

mesmo no limite superior de temperatura, ou seja, a 28 ᵒC. Sobrando ainda margem para maiores tempos 

de ciclo, nomeadamente com a introdução de novos projetos que assim o necessitem. 

Num caso extremo poder-se-ia subir o set-point da colagem até 28 ᵒC. Contudo, neste caso, comprometer-

se-ia a qualidade das peças coladas, qualquer fator exterior (por exemplo um portão aberto) influenciaria 

o processo. É ainda necessário ter em consideração os erros associados ao trabalho experimental, dai ser 

mais seguro uma alteração de 4 ᵒC no set-point, além de que seria mantida uma temperatura mais amena 

para os operadores do setor. 

De acordo com a literatura, o aumento em 1 ᵒC no set-point da temperatura potencia uma poupança 

aproximada de 8% na fatura da energia elétrica. A Tabela 25 apresenta a poupança anual e redução das 

emissões poluentes associada à passagem do set-point do setor da colagem para os 26 ᵒC. 

Tabela 25 – Poupança associada ao aumento do set-point da colagem. 

Poupança Redução emissões 

MWh/ano €/ano tCO2e/ano 

8,9 938,3 4,2 

 

Os programas de manutenção existentes permitem uma monotorização da temperatura da secção de 

colagem, contudo é fundamental manter os portões fechados sempre que possível, para garantir que o 

equipamento de produção de frio não esteja permanentemente em funcionamento, ou seja, a consumir 

energia. Não se consideram custos de investimento visto que se trata apenas de uma alteração na 

parametrização.  

4.5. Implementação de um Sistema de Gestão de Energia 

Uma vez que se trata de uma empresa grande consumidora de energia, segundo o SGCIE (DL nº71/2008), 

com um consumo total superior a 500 tep/ano, tem de existir preocupação com os consumos energéticos 

na fábrica. 

Propõe-se a implementação dum sistema de monitorização e controlo de variáveis que condicionam a 

produtividade e os consumos de energia, dada à cada vez maior importância da energia como fator de 

custo da produção, e tendo em conta a legislação vigente. Com recurso aos meios humanos internos 

disponíveis é expetável a manutenção do sistema de controlo de gestão de energia, para que periódica e 

sistematicamente sejam conhecidas as produções, consumos de energia e, consequentemente, sejam 

determinados os custos energéticos globais. Com a aplicação do sistema de gestão de energia será 

expetável uma redução dos custos energéticos, bem como a realização, de um modo eficaz, do controlo de 

progresso da implementação do plano de racionalização do consumo de energia. 
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Para aplicação do sistema descrito foi solicitado um orçamento, o qual abrange contadores de energia, 

ligações elétricas, ligações para monitorização em qualquer computador ligado à rede Ethernet local, 

entre outros. O sistema fará periodicamente, de 15 em 15 minutos, a leitura dos valores dos contadores 

instalados para registo em base de dados interna. O investimento no sistema de gestão energética seria de 

9 380,35 € (s/IVA), segundo orçamento pedido. Será muito difícil estimar o potencial de redução no 

consumo energético associado a esta medida, pois o mesmo depende da forma como o mesmo for gerido, 

nomeadamente dos operadores responsáveis pelo sistema.  
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5. Conclusões 

A presente dissertação fornece uma visão global sobre a problemática das elevadas emissões de gases com 

efeito de estufa resultantes do consumo energético, especialmente emitidas pelo setor industrial, e a 

necessidade em adotar medidas de otimização dos consumos de energia para reduzir estas emissões e, 

ainda, reduzir a faturação associada. Neste sentido, foi feita a caracterização energética de uma unidade 

industrial do setor automóvel de forma a quantificar e avaliar a forma como a energia é consumida. 

Analisados os principais focos de consumo de energia propuseram-se medidas de otimização energética.  

É conclusivo que, de fato, existem algumas otimizações que uma vez implementadas irão de encontro aos 

objetivos traçados neste trabalho. Nomeadamente, uma intervenção de conservação de energia no que 

respeita ao tempo de aquecimento dos moldes mostra-se bastante significativa, tendo-se estimado uma 

redução de 25% em emissões poluentes comparativamente ao praticado, correspondentes a 86 tCO2/ano, 

e uma redução em 16 719 €/ano e 32,20 tep/ano (- 22% face ao praticado)  no consumo de gás natural 

sem qualquer investimento associado. Estima-se que a afinação de um queimador representa uma 

poupança superior a 500 €/ano também na fatura do gás natural, reduzindo as emissões poluentes em 2,7 

tCO2/ano.  

Estas medidas de otimização do consumo de gás natural na unidade fabril apresentarão uma redução de 

13% na faturação anual de gás natural.  

Relativamente à faturação elétrica, propõem-se medidas de gestão na utilização do sistema de ar 

comprimido e ainda a redução da pressão do seu funcionamento. Um conjunto de medidas que poderia 

atingir uma redução de 8 445€/ano e 35,25 tCO2e/ano. Estudou-se, ainda, o funcionamento do AVAC de 

uma determinada repartição climatizada e propôs-se também uma medida de conservação de energia, 

sem investimento associado, estimada numa redução superior a 900 €/ano e 4 tCO2/ano.  

Com as medidas associadas à redução do consumo na energia elétrica poder-se-á reduzir 4% na faturação 

da mesma. 

Globalmente com as propostas apresentadas, as emissões poluentes associadas ao consumo de energia na 

unidade fabril poderá ser reduzida em 8%. 

Por fim, propõe-se a implementação de um sistema de gestão de energia sempre com intuito da redução 

dos custos energéticos, medida que ainda assim apresenta um considerável investimento, mas que se 

apresenta como forte aposta nos tempos atuais das empresas grandes consumidoras de energia como é o 

caso da unidade estudada. 
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Anexo 1 - Dados experimentais – tempo de aquecimento do molde superior 

 

Molde Superior - Cavidade 

hora tempo (min) T1 (ᵒC) T2 (ᵒC) T3 (ᵒC) T4 (ᵒC) T5 (ᵒC) Tmédia (ᵒC) 

23:42 0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

23:45 3 48,0 27,0 48,0 27,5 27,5 35,6 

23:48 6 83,0 49,0 83,0 56,0 40,0 62,2 

23:51 9 114,0 60,0 108,0 90,0 62,7 86,9 

23:55 13 131,0 83,0 120,0 108,0 91,0 106,6 

00:00 18 137,0 105,0 137,0 127,0 120,0 125,2 

00:05 23 140,0 130,0 138,0 140,0 140,0 137,6 

00:10 28 142,0 141,0 139,0 144,0 147,5 142,7 

00:19 37 145,5 145,0 143,2 145,0 153,0 146,3 

00:29 47 148,0 148,0 147,0 149,0 150,0 148,4 

00:39 57 149,0 149,4 148,7 150,0 152,7 150,0 

00:49 67 150,5 150,0 149,8 151,3 151,6 150,6 

00:59 77 152,0 151,3 150,5 152,0 152,0 151,6 

01:19 97 153,0 152,2 151,6 154,0 150,0 152,2 

01:29 107 157,0 154,7 155,1 155,7 154,0 155,3 

01:49 127 157,0 155,0 155,5 155,6 155,8 155,8 

02:09 147 157,0 155,0 156,1 155,4 155,6 155,8 

02:29 167 157,0 155,0 156,3 155,5 155,8 155,9 

02:49 187 157,0 155,0 157,0 155,5 155,8 156,1 
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Anexo 2 - Dados experimentais – tempo de aquecimento do molde inferior 

 

Molde Inferior - Punção 
hora tempo (min) T1 (ᵒC) T2 (ᵒC) T3 (ᵒC) T4 (ᵒC) T5 (ᵒC) Tmédia (ᵒC) 

23:42 0 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 
23:45 3 44,0 25,0 39,0 70,4 77,0 51,1 
23:48 6 71,0 42,5 70,0 98,4 104,8 77,3 
23:51 9 96,5 66,6 97,0 123,0 123,0 101,2 
23:55 13 114,0 93,0 114,6 131,0 129,0 116,3 
00:00 18 123,0 114,6 126,0 131,6 130,0 125,0 
00:05 23 130,5 128,0 132,6 132,0 132,0 131,0 
00:10 28 131,0 131,2 135,4 136,5 133,0 133,4 
00:19 37 133,0 137,1 136,0 137,0 134,0 135,4 
00:29 47 135,0 137,5 135,0 137,4 136,0 136,2 
00:39 57 135,6 137,8 135,0 140,0 137,0 137,1 
00:49 67 136,0 137,5 136,0 140,3 137,0 137,4 
00:59 77 137,0 137,6 135,0 141,0 140,0 138,1 
01:19 97 138,3 139,0 138,5 142,0 141,0 139,8 
01:29 107 139,5 142,0 141,5 143,2 142,6 141,8 
01:49 127 142,5 142,0 142,3 142,6 143,3 142,5 
02:09 147 142,0 142,1 142,0 143,5 143,7 142,7 
02:29 167 142,5 142,2 142,5 143,4 143,1 142,7 
02:49 187 142,0 142,1 142,3 143,1 143,1 142,5 
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Anexo 3 - Amostra aleatória da espessura de peças produzidas nos diferentes pontos de medição, 

média e desvio padrão 

 
Painel Interior L538 C Evoque 

D
at

a 
C

o
n

tr
o

lo
 

I1
 

I2
 

I3
 

I4
 

I5
 

I6
 

I7
 

I8
 

22-01-2016 2,24 2,21 2,14 2,22 2,19 2,06 2,13 2,21 

19-02-2016 2,26 2,41 2,17 2,17 2,11 2,20 2,17 2,30 

30-03-2016 2,22 2,27 2,44 2,39 2,26 2,49 2,21 2,27 

14-04-2016 2,24 2,32 2,21 2,20 2,20 2,03 2,18 2,35 

19-04-2016 2,28 2,42 2,43 2,41 2,19 2,27 2,30 2,27 

22-04-2016 2,08 2,42 2,13 2,39 2,30 2,23 2,22 2,16 

03-05-2016 2,08 2,21 2,31 2,23 2,30 2,40 2,28 2,17 

16-05-2016 2,26 2,46 2,10 2,13 2,15 2,05 2,13 2,06 

17-05-2016 2,18 2,40 2,39 2,44 2,12 2,22 2,11 2,25 

31-05-2016 2,25 2,29 2,31 2,35 2,37 2,26 2,31 2,30 

08-06-2016 2,11 2,18 2,24 2,23 2,25 2,02 2,27 2,12 

13-06-2016 2,10 2,21 2,19 2,21 2,23 2,01 1,98 2,00 

12-09-2016 2,28 2,18 2,21 2,22 2,25 2,11 2,16 2,19 

21-09-2016 2,22 2,31 2,30 2,30 2,40 2,25 2,26 2,28 

26-09-2016 2,21 2,22 2,25 2,24 2,26 2,15 2,19 2,08 

07-10-2016 2,29 2,29 2,25 2,30 2,30 2,25 2,24 2,26 

14-10-2016 2,23 2,29 2,27 2,28 2,20 2,28 2,35 2,23 

17-10-2016 2,16 2,18 2,13 2,14 2,25 2,13 2,19 2,17 

29-11-2016 2,28 2,29 2,24 2,32 2,26 2,29 2,25 2,29 

09-12-2016 2,00 2,28 2,09 2,24 2,17 2,06 2,22 2,28 

14-01-2017 2,22 2,22 2,25 2,15 2,17 2,12 2,21 2,18 

07-02-2017 2,23 2,32 2,28 2,25 2,18 2,25 2,28 2,21 

09-02-2017 2,21 2,29 2,19 2,15 2,29 2,19 2,19 2,25 

09-03-2017 2,20 2,22 2,22 2,15 2,11 2,10 2,11 2,15 

15-03-2017 2,23 2,30 2,29 2,12 2,19 2,07 2,19 2,22 

30-03-2017 2,31 2,25 2,17 2,08 2,21 2,22 2,28 2,34 

05-04-2017 2,24 2,27 2,18 2,18 2,20 2,14 2,14 2,20 

Média 2,21 2,29 2,24 2,24 2,23 2,18 2,21 2,21 

Desvio 0,07 0,08 0,09 0,10 0,07 0,12 0,08 0,08 

 


