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Resumo 
A legislação da UE e a crescente consciência social para problemáticas ambientais levaram à 

necessidade de melhorar a forma como os recursos energéticos têm vindo a ser utilizados. Como 

consequência desta importante tendência, este estudo focou-se no desenvolvimento e aplicação de 

uma metodologia de otimização da eficiência energética de uma unidade industrial do setor automóvel. 

Foram estudadas várias propostas de melhoria da eficiência energética nas várias áreas da fábrica, 

contudo o principal foco foram os setores de produção e o ar comprimido. Foi estimado que os 

equipamentos produtivos consumam 930MWh/ano em período não produtivo por não serem desligados 

nesses períodos. Um procedimento de shutdown generalizada para paragens programadas e não 

programadas superiores a 60min resultaria numa redução energética de 680MWh/ano. O sistema de 

ar comprimido apresentava uma pressão de rede excessiva e as fugas de ar representavam 35% do 

caudal. Foi proposta uma redução da pressão para 7bar, o que não tem influência no correto 

funcionamento dos equipamentos. Uma vez que as fugas dentro dos equipamentos correspondem a 

94% do seu caudal, foi proposto o fecho das válvulas de admissão de ar dos equipamentos sempre 

que não há necessidade de ar juntamente com a instalação de electroválvulas. Estas medidas teriam 

um impacte energético de 550MWh/ano. 

A implementação de todo o conjunto de propostas resultaria numa redução energética de 

1800MWh/ano, o que corresponde a 28,9% da energia consumida e uma poupança de 167000€/ano. 

Seriam emitidas menos 845 CO2tonse e todas as metas do PREn para 2023 seriam cumpridas. 

Palavras chave: eficiência energética, equipamentos produtivos, shutdown, ar comprimido, pressão 

da rede, fugas. 
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Abstract 
The current EU energy legislation and the growing social awareness for environmental issues lead to 

the need of optimising the way energy resources are used. As a consequence of this important trend, 

this study focused in developing and applying a methodology that increases energy efficiency in an 

industrial plant of the automotive sector.  

Several energy efficiency proposals were studied, within different areas inside the plant, but the 

emphasis went to the production sector and the compressed air system. It was estimated that the 

production equipment consumed 930MWh/year during non-production period, due to not being turned 

off. A generalised plan of shutdown for programmed and non-programmed stops that take longer than 

60min would result in an energy reduction of 680MWh/year. The compressed air system was running 

with excessive pressure and the system leaks accounted for 35% of the air produced. It was proposed 

that the system operated at 7bar, which would not have influence on the equipment. As leaks inside the 

production equipment account for 94% of its total volumetric flow rate, it was proposed closing the valves 

when there is no air demand and the installation of electro valves. The combination of these measures 

would result in an energy reduction of 550MWh/year. 

The implementation of all the proposals would result in an energy reduction of 1800MWh/year, which 

represents a decrease of 28,9% and 167000€/year savings. The emission of 845 CO2tonse would be 

avoided and all the 2023 legal energy targets would be met. 

Key words: energy efficiency, production equipment, shutdown, compressed air, pressure, leaks. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação 
 

A crescente consciencialização ambiental nas últimas duas décadas, corroborada pelo aumento 

considerável de emissão de gases nocivos para a atmosfera, levou ao estabelecimento de vários 

acordos e protocolos. Quioto, Copenhaga e Durban, são alguns desses exemplos, tendo esta 

preocupação ambiental culminado nas metas 202020 (1), definidas pela União Europeia (UE). 

A baixa produtividade da economia portuguesa quando comparada com os restantes membros da UE 

(2), aliada à grande dependência energética com o exterior (3), torna ainda de maior importância o 

aumento da eficiência energética em Portugal. Em 2014, tal como mostra a Figura 1, Portugal importava 

cerca de 75% da energia primária consumida internamente, sob a forma de petróleo, carvão e gás 

natural (3). 

 

Figura 1: Evolução do consumo de energético primário em Portugal até 2014 (3) 

A Figura 2 mostra a evolução da intensidade energética em Portugal e noutros países europeus 

membros da Agência Internacional de Energia (IEA). Este indicador está associado ao peso que a 

energia tem na economia de um país, devendo por isso permanecer o mais baixo possível. Se em 

meados dos anos 70, a intensidade energética em Portugal era muito inferior à média dos países 

europeus que pertencem à IEA, o mesmo não acontece nos dias de hoje (3). 
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Figura 2: Intensidade Energética de Portugal e outros países membros da IEA (3) 

A evolução dos indicadores apresentados demonstra a necessidade de constante atualização 

tecnológica ao nível da eficiência energética, de forma a que a economia de cada país esteja o mais 

imune possível às variações de preço de recursos como o petróleo ou gás natural (4). A aposta em 

energias renováveis, sobretudo por parte de países que não disponham de combustíveis fósseis, 

aumenta a independência energética face ao exterior. 

O sector da indústria representa, na UE, aproximadamente 26% do total de energia final consumida 

(5). Em Portugal, o peso do sector tem vindo a cair consideravelmente desde 2000, chegando a um 

consumo perto dos 6 Mtep em 2014 (3). Apesar da queda nos últimos anos, a indústria continua a ser 

o sector com maior peso energético, com cerca de 36% do total de energia final consumida (3). O facto 

deste valor ser superior ao da média europeia deve-se sobretudo ao baixo consumo energético do 

sector residencial, 16%, e não ao nível de industrialização do país. O clima é também em parte 

responsável por este resultado, uma vez que, quando comparado com outros países desenvolvidos, a 

necessidade de aquecimento em edifícios residenciais e comerciais é muito menor (6).  

O petróleo, eletricidade, biocombustíveis e gás natural são responsáveis por 34%, 23%, 19% e 18% 

respetivamente do consumo de energia industrial (3). O elevado valor de petróleo, gás natural e 

eletricidade consumido pelo sector, aliado à dependência externa que o país apresenta de combustíveis 

fósseis, leva a que indústria apresente uma elevada dependência energética com o exterior.  

Seguindo as diretrizes 202020 elaboradas pela UE (1), foram definidos objetivos energéticos para a 

Indústria portuguesa, sobretudo para os maiores consumidores. As metas definidas focam-se 

sobretudo no aumento da eficiência energética, o que leva não só à redução da pegada ecológica do 

setor, como também ao aumento da sua competitividade (7). Desta forma, a dissertação em causa 

focou-se na otimização da utilização de recursos energéticos por parte de uma unidade industrial. 

 

1.2. Caso de estudo 

O presente trabalho consistiu na elaboração e implementação de uma metodologia de otimização de 

eficiência energética numa unidade industrial. A empresa escolhida foi a Continental Teves Palmela, 

pertencente ao grupo alemão Continental. A Continental foi fundada em 1871 em Hanover e começou 
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por produzir pneus de bicicletas e charretes (8). Em 1898 iniciou a produção de pneus para automóveis, 

continuando a ser um dos seus principais segmentos até aos dias de hoje. Na segunda metade do 

século XX a Continental começou a produzir peças para os chassis e suspensões de veículos pesados. 

Até ao fim do século começaria a produzir travões de disco e sistemas de injeção de combustível. Mais 

recentemente adquiriu empresas de eletrónica e começou a produzir sensores, software e displays.  

Atualmente a Continental é composta pelas seguintes divisões:  

• Chassis and Safety Division 

• Interior Division 

• Powertrain Division 

• Tire Division 

• ContiTech Division 

Nessas divisões são produzidos grande parte dos componentes presentes num automóvel, como os 

dashboard, sensores de estacionamento, suspensões, travões, pneus, sistemas de injeção entre 

outros. A Continental contava no final de 2016 com mais de 200 mil colaboradores, acabando o ano 

como segundo maior fornecedor automóvel mundial (9). 

A fábrica de Palmela foi instalada em 1998 e tem como atividade a fabricação de pinças de travão para 

o setor automóvel (ligeiros). A fábrica está incluída na divisão de Chassis and Safety e no sector de 

Hidraulic Brake Systems, sendo que de agosto de 2016 a agosto de 2017 a fábrica produziu 4,4 milhões 

de travões. Uma das razões que levou à escolha desta empresa foi a visão que o grupo tem acerca do 

futuro, com metas ambientais estabelecidas e consequentemente de uma elevada responsabilidade 

social. No que diz respeito a metas energéticas, o grupo Continental vai quase sempre além dos 

objetivos previstos na lei, estabelecendo metas ambiciosas a curto e médio prazo (10). 

 

1.3. Objetivo e fluxo de trabalho 

O principal objetivo desta tese é analisar o consumo de energia da Continental Teves e propor medidas 

que melhorem a sua intensidade energética. Para tal, foi executado o seguinto fluxo de trabalho: 

• Desagregar o consumo energético das instalações; 

• Quantificar o potencial de poupança energética; 

• Propor ações de melhoria de eficiência energético; 

• Avaliar a viabilidade de execução das propostas. 
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1.4. Estrutura da Tese 

Este trabalho consistiu na elaboração de uma metodologia desenvolvida em ambiente industrial com o 

objetivo de otimizar a utilização dos recursos energéticos. Na tese é apresentada a metodologia de 

uma forma genérica, simultanemante com a sua aplicação no presente caso de estudo, de forma a 

fundamentar a mesma. 

Este capítulo focou-se na apresentação de uma breve introdução ao tema, seguido do caso em que se 

aplicará o estudo e os seus objetivos. O capítulo 2 apresenta tanto as metas energéticas que têm que 

ser cumpridas legalmente, como os objetivos energéticos internos da empresa em causa. Aborda ainda 

os procedimentos atuais de uma auditoria energética e a situação atual de algumas tecnologias. No 

capítulo 3, é descrito sucintamente o funcionamento da fábrica, focando-se essencialmente nas zonas 

produtivas, seus equipamentos e forma de operar dos mesmos. No capítulo 4 são anunciadas as áreas 

onde incide o trabalho e é ainda descrito a forma de calcular e quantificar cada uma das medidas 

propostas. No capítulo 5, são apresentados os resultados obtidos com cada uma das propostas, 

juntamente com um quadro resumo. Por fim, o capítulo 6 faz um resumo dos resultados e pontos mais 

relevantes, juntamente com propostas de trabalho futuro. 
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2. Estado da Arte 

2.1. Metas energéticas 

2.1.1. Enquadramento legal  
 

 A política 2020 da União Europeia, estabelecida em 2009, aponta como objetivos globais (7):  

• 20% redução gases de efeito de estufa (tendo como base os valores de 1990);  

• 20% aumento da eficiência energética; 

• 20% da energia primária ser renovável. 

Em 2014 a UE atualizou o seu plano de objetivos energéticos, chamando-lhe “Clima 2030”, 

apresentando as metas a atingir até 2030 (11): 

• 40% redução gases de efeito de estufa (tendo como base os valores de 1990);  

• 27% aumento da eficiência energética; 

• 27% da energia primária ser renovável. 

O cumprimento destas diretivas, entre outras, levou à criação do Sistema de Gestão dos Consumos 

Intensivos de Energia, SGCIE (12). O SGCIE obriga que sejam efetuadas auditorias energéticas 

periódicas aos agentes consumidores intensivos de energia, com o intuito de promover uma maior 

eficiência energética nas instalações. Este sistema define que todas as instalações que consumam 

mais de 500 tep por ano ficam obrigadas a ter um Plano de Racionalização do Consumo de Energia 

(PREn) (13). Esse plano será delineado por entidades competentes exteriores à empresa. O PREn, 

desenvolvido para consumidores intensivos de energia, impõe as seguintes metas:  

• 6% de redução no consumo específico (kWh/unidade) em 2023 (tendo como base o valor de 

2015) 

• 6% de redução de intensidade energética(kWh/VAB)  

• Manutenção da intensidade carbónica (CO2 ton/kWh) 

 

2.1.2. Objetivos do grupo Continental 

A Continental Palmela, para além de ter que cumprir as metas impostas pelo PREn, é também 

abrangida por um conjunto de objetivos internos do grupo Continental que vão além do exigido por lei. 

Até 2020, o grupo Continental propõe-se a alcançar: 

• Redução de 20% no consumo energético (tendo com base os valores de 2013) 

• Redução de 20% na emissão de CO2 

• Redução de 20% no consumo de água 

• Redução de 20% na produção de lixo 
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Para além das reduções no consumo de recursos a que se propõe toda a empresa, foi ainda imposto 

internamente que a Continental Palmela atinja o nível bronze do seu sistema de eficiência energética, 

Green Plant Label (GPL), bem como a certificação em energia ISO 50001, até ao final de 2018.  

O Green Plant Label consiste numa listagem de medidas que devem ser implementadas com o intuito 

de reduzir o impacto ambiental de cada unidade industrial. Estas medidas incluem a execução de 

projetos que levem ao aumento da eficiência energética através da utilização de tecnologias mais 

eficientes. Outras das medidas dizem respeito à implementação de procedimentos, com a elaboração 

de normas e estratégias que visem alterações comportamentais. O programa apresenta valores 

mínimos de pontuação global e por categoria que têm que ser atingidos para a obtenção da certificação. 

De acordo com o estado de implementação das medidas e procedimentos, é atribuída uma 

classificação do GPL. A fábrica pode assim ficar com o nível bronze, prata ou ouro, sendo que bronze 

é a certificação mais baixa e ouro a mais alta. Caso não atinja os requisitos mínimos para o nível bronze, 

a fábrica não será certificada e encontrar-se-á em incumprimento. As categorias que englobam as 

medidas a aplicar são:  

• Obrigatórias; 

• Suplementares; 

• Energia; 

• Resíduos; 

• Água; 

• Emissões. 

É obtida uma determinada pontuação com a existência ou com a instalação de determinado 

equipamento, procedimento ou documentação, se estes estiverem de acordo com o pedido na listagem 

do GPL. 

A norma ISO 50001, desenhada de acordo com as demais normas ISO, em particular a ISO 9001 

(sistema de gestão de qualidade) e ISO 14001 (sistema de gestão ambiental), foca-se na 

implementação de sistemas e procedimentos que conduzam a uma utilização de energia racional (14). 

A base da ISO 50001 é a implementação e operacionalização de um sistema de gestão de energia 

(SGE), numa filosofia de melhoria contínua (15). Com a utilização de um SGE, a ISO define uma 

estrutura que compreende (14): 

• Requisitos gerais; 

• Implementação de uma política energética; 

• Realização de auditorias; 

• Medidas interventivas. 

 

De forma a atingir uma contínua melhoria da eficiência energética, de acordo com a sua estrutura e 

tendo como base o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) (16), a ISO 50001 apresenta um conjunto de ações 

a seguir (17): 
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• Desenvolvimento de uma política de utilização energética mais eficiente; 

• Definir objetivos que vão de encontra à política estabelecida; 

• Decisões com base em dados recolhidos; 

• Análise dos resultados; 

• Verificação da eficácia das medidas; 

• Contínuo desenvolvimento do sistema de gestão de energia. 

 

2.1.3. Auditorias energéticas  

O presente trabalho toma a forma de uma auditoria energética a uma unidade industrial, pelo que 

seguirá a lógica sequencial que estas por norma apresentam (18): 

1. Aquisição de Dados: nesta primeira fase deve compreender-se o processo industrial, de forma 

a identificar os principais consumidores energéticos; em seguida é necessário recolher os 

dados de consumo energético desses consumidores e de outros que se considerem relevantes; 

por fim estabelecer valores “benchmark” com base noutras instalações semelhantes, sempre 

que estes estiverem disponíveis. 

2. Processamento de Dados: cálculo dos consumos energéticos das áreas em análise; 

identificação das áreas com maior potencial de melhoria energética. 

3. Apresentação de Propostas: sugestão de melhoria da eficiência energética através de novas 

tecnologias, alteração do processo ou diminuição de desperdício, entre outros; cálculo da 

estimativa de poupança energética com cada uma das medidas propostas. 

4. Decisão de Implementação: cálculo do custo e do período de retorno do investimento, daqui 

em diante designado por payback; escolha das propostas a implementar com base nos 

requisitos e constrangimentos da empresa. 

2.2. Tecnologias  
Dadas as metas anteriormente definidas, foram estudadas diferentes tecnologias tendo em vista a 

redução do consume energético de unidades industriais. 

2.2.1. Ar comprimido  

Os sistemas de ar comprimido têm um impacto considerável na maioria das instalações fabris, sendo 

por norma um dos maiores consumidores energéticos (19). Estes sistemas são ainda caracterizados 

por serem tipicamente muito ineficientes energeticamente, sendo que apenas uma parte muito pequena 

da energia consumida por estes sistemas é convertida em energia útil, tal como mostra a Figura 3 (20). 

Estes dois fatores levam a que seja de extrema importância o aumento da eficiência global do sistema. 
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Figura 3: Fluxo energético típico de um Sistema de Ar Comprimido (21) 

Os sistemas de ar comprimido podem ser compostos por várias máquinas e de diferentes tipologias. 

Os compressores de velocidade variável (VSD) ajustam a velocidade de rotação do motor à 

necessidade instantânea de ar comprimido, enquanto que compressores do tipo carga vazio apenas 

têm duas formas de operar: ON/OFF (22). Estes sistemas são ainda comuns à maioria das unidades 

industriais, uma vez que estas têm necessidade de utilizar ar comprimido no seu processo, de forma a 

fazer atuar os mecanismos pneumáticos existentes em robots, máquinas CNC (computer numerical 

control), tapetes rolantes, etc (23). Estes sistemas tipicamente operam a 6 bar, podendo necessitar de 

mais pressão quando se encontram em estado deficiente (20). Uma manutenção periódica dos 

elementos pneumáticos é crucial para ser possível manter a pressão da rede o mais próximo possível 

dos 6 bar, ao mesmo tempo que diminui o nível de fugas de ar do sistema (20). Numa instalação mal 

dimensionada e mal mantida, as fugas de ar de um sistema de ar comprimido chegam a atingir 40% do 

caudal total de ar (24). Por outro lado, um sistema bem dimensionado, monitorizado e com uma 

manutenção periódica deverá apresentar um caudal de fugas de ar não superior a 15% do ar produzido 

(20). 

Atualmente, a maioria dos sistemas de ar comprimido constituídos por múltiplas máquinas dispõem de 

um sistema de controlo que regula o funcionamento do mesmo. Os sistemas mais modernos podem 

controlar até 30 compressores e todos os equipamentos auxiliares como secadores e filtros (25). Para 

além de otimizarem a utilização dos compressores, estes softwares de gestão de ar comprimido 

recolhem dados que podem ser acedidos remotamente em tempo real. É também possível detetar 

anomalias rapidamente através do software, controlar periodicamente o nível de fugas de ar e ajustar 

a pressão da rede remotamente caso seja necessário (26).  
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2.2.2. Ar condicionado  

A necessidade de uma melhor qualidade do ar nos espaços interiores levou à alargada utilização de 

sistemas de aquecimento, ventilação e ar acondicionado (AVAC). A Figura 4 apresenta o 

funcionamento de um ciclo de refrigeração, característico de um ar condicionado. 

 

Figura 4: Ciclo de refrigeração de um ar condicionado (27) 

A democratização destes sistemas fez com que estes sejam atualmente um dos maiores consumidores 

energéticos, tanto em áreas residenciais como comerciais (28). Este facto, associado à crescente 

preocupação energética e ambiental, tornou imprescindível o melhoramento da sua eficiência de 

funcionamento. Com vista a reduzir a energia consumida por sistemas de ar condicionado, a UE definiu 

que a partir de 1 de janeiro de 2013 todos os equipamentos de ar condicionado teriam que apresentar 

o seu nível de desempenho (energy label) (29). Desta forma estes equipamentos passaram a ter um 

rótulo energético de A a G, que os caracteriza energeticamente. A escala tem vindo a atualizar-se, 

sendo que hoje varia entre A++ e E. 

A utilização de setpoints de temperatura automáticos com recurso a sistemas de controlo, em vez da 

habitual regulação feita por cada utilizador é uma das formas mais eficazes de reduzir o consumo 

energético. Dessa forma os equipamentos operam próximo do seu pico de eficiência durante o maior 

período possível, evitando as solicitações de arrefecimento ou aquecimento abruptas. Os projetos de 

controlo centralizado da climatização requerem por vezes que se faça uma análise ao conforto dos 

ocupantes depois de implementados, de forma a garantir que as condições de temperatura e humidade 

são adequadas (30). Estudos experimentais demostram que a centralização e automação do sistema 

de ar condicionado levam a poupanças energéticas entre 20% a 40% (31) (30). 
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2.2.3. Sistema fotovoltaico  

Uma das medidas de poupança energética que tem vindo a aumentar a sua aceitação, tanto por parte 

do setor residencial, como pela indústria, é a instalação de sistemas fotovoltaicos. A Figura 5 mostra a 

evolução da energia produzida por meio de instalações fotovoltaicas em Portugal (32). 

 

Figura 5: Evolução da energia produzida por painéis fotovoltaicos em Portugal (32) 

Apesar deste crescimento elevado registado nos últimos anos, em 2016 menos de 1,5% (3) da 

eletricidade produzida em Portugal teve origem fotovoltaica. Países como a Grécia, Espanha ou Itália 

apresentam valores superiores a Portugal, apesar de terem sensivelmente as mesmas condições de 

luminosidade (3). A produção de eletricidade proveniente de painéis fotovoltaicos em Espanha chega 

mesmo a alcançar os 3% (33), valor que evidencia um enorme potencial de crescimento da produção 

portuguesa. 

Dado que o principal interesse deste trabalho é a redução da pegada energética de uma unidade 

industrial, este abordará apenas o modo de produção elétrica em autoconsumo (UPAC). Para unidades 

que consomem exclusivamente eletricidade, a produção de energia para consumo local é ainda a única 

forma de baixar a produção de CO2 por kWh consumido, uma vez que de outra forma esse coeficiente 

está exclusivamente dependente da rede elétrica. 

Em Portugal as unidades de produção, na qual estão incluídas as UPAC, não podem ter uma potência 

de ligação à rede superior à potência contratada ao fornecedor de energia elétrica (34). Esse será 

consequentemente um constrangimento a ter em consideração. 

  



 

11 
 

3. Caracterização da unidade industrial 
A fábrica de Palmela, instalada em 1998, é atualmente composta por dois edifícios. No edifício 1 é feita 

a maquinação das peças, enquanto que no edifício 2 são montadas as peças integrantes do travão. A 

Figura 6 apresenta as peças que constituem o travão (35). No edifício 1, a carcaça e o suporte são 

maquinados por um conjunto de CNCs, depois de chegarem de uma fundição. No edifício 2, os vários 

componentes do travão são assemblados. Excetuando a carcaça e o suporte, que são trabalhados na 

própria fábrica, todos os demais componentes vêm de fora para serem montados. Entre eles estão 

presentes as pastilhas, êmbolo, o anel quadrado, parafuso guia ou o parafuso sangrador. 

 

Figura 6: Vista explodida de uma pinça de travão (35) 

Nas próximas secções será descrito brevemente o tipo de equipamentos existentes em cada edifício e 

onde incidirá maioritariamente o trabalho. Este capítulo abordará também a forma de operar dos 

equipamentos principais e a energia consumida pelas instalações. 

 

3.1. Instalações e equipamentos 

As 30 CNC existentes no edifício 1 trabalham individualmente ou em linhas semiautónomas com várias 

máquinas, robots e tapetes onde as peças são transportadas. Nas secções seguintes, estes serão 

referidos como equipamentos produtivos. No total existem 2 linhas de suportes (LS1 e LS2) e 4 linhas 

de carcaças (LC1, LC2, LC3 e LC4). Os equipamentos auxiliares à produção englobam os exaustores, 

climatização e iluminação. A climatização e a exaustão têm uma potência de 20 e 60 kW 

respetivamente, segundo a auditoria realizada pela ISQ. Em relação à iluminação, foi feito um 

levantamento do número e tipo de cada lâmpada: 498 lâmpadas T5 de 49 W, 32 lâmpadas T5 de 42 W 

e 48 lâmpadas T5 de 20W. A potência de iluminação instalada ascende assim aos 26 kW. 

Neste edifício existem também escritórios, zonas de vending e balneários, que daqui em diante serão 

referidas como áreas não produtivas. Os escritórios do edifício 1 têm uma área superior a 750 m2, e 

contam com paredes de tijolo simples, janelas de vidro duplo, teto falso em gesso cartonado e teto com 
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lã mineral de 150 mm. Já a zona de vending tem cerca de 50 m2 (16x3.2m) sendo que uma das laterais 

é totalmente em vidro duplo. O consumo de água quente sanitária torna-se relevante uma vez que 

existem balneários e quando estes são utilizados de forma periódica pelos colaboradores da empresa. 

O sistema de água quente sanitária (AQS) presente nos balneários do edifício 1 é composto por 3 

termoacumuladores de 500L e 6kW cada. 

O edifício 2, montagem, contém 7 linhas semiautónomas compostas por robots, transportadores e 

módulos de teste, onde todos os componentes do travão são montados formando uma pinça de travão 

ou caliper. Este pavilhão industrial (edifício 2) contém também a unidade de produção de ar comprimido 

(sala dos compressores). O sistema é constituído por 1 VSD (compressor de velocidade variável) de 

200 kW (Atlas), 1 compressor VSD de 90kW (Kaeser), 1 compressor carga/vazio de 160 kW (Ingersoll 

Rand MH160) e 2 secadores de ar. De notar que o compressor VSD de 200 kW só foi instalado em 

Julho de 2017. 

Optou-se por apenas analisar o sistema de ar comprimido no edifício 2, deixando assim de fora deste 

estudo as 7 linhas de montagem e restante equipamento deste edifício. Esta decisão deveu-se à 

dimensão e quantidade de elementos a analisar, aos constrangimentos temporais e de meios comuns 

a este tipo de trabalhos, e ao menor consumo que este apresenta em relação ao edifício 1. O estudo 

em causa teve em consideração apenas o consumo de energia elétrica, não tendo sido feita qualquer 

análise ao consumo de gás natural uma vez que este representa apenas 0,2% da energia consumida 

nas instalações. 

De notar que o sistema de ar comprimido é considerado como parte integrante dos equipamentos de 

produção uma vez que é indispensável ao funcionamento da totalidade das máquinas CNC. O ar 

comprimido é praticamente comum a todas a unidades industriais e é frequentemente um dos maiores 

consumidores energéticos (21). É também por norma um sistema que apresenta muitas ineficiências 

na forma de fugas de ar e excesso de perda de carga nas condutas (20). 

 

3.2. Operações 
 

A fábrica da Continental em Palmela labora a 5 turnos semanais, 24h, 7 dias por semana, dos quais 3 

turnos de 8h durante a semana e 2 turnos de 12h ao fim de semana. Por norma, a fábrica para entre 7 

a 15 dias anuais. Essas paragens podem ser totais ou parciais, de acordo com as necessidades 

produtivas.  

 

3.2.1. Equipamentos produtivos  

De forma a ser possível caracterizar a utilização dos equipamentos produtivos, foi obtido o registo 

produtivo do edifício 1, de 1 de janeiro a 31 de julho de 2017. No registo estão presentes todas as 

paragens não programadas de cada equipamento produtivo, desde trocas de produto de várias horas 
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a pequenas avarias. As paragens que surgem no registo produtivo são consideradas não programadas. 

Estas paragens encontram-se divididas nas seguintes categorias: 

• Ajustes • TPM • Testes 

• Avarias • Falta de Operador • Troca de Produto 

• Falta de Emulsão • Qualidade • Troca de Ferramentas 

• Falta de Energia • Refeições • Outros 

• Falta de Material • Reuniões  

 

Foi também possível obter o período de paragem programada de cada equipamento. De notar que na 

fábrica da Continental Palmela são consideradas paragens programadas os seguintes períodos: 

- Quando é previamente estabelecido que não há necessidade de produção por parte de certo 

equipamento; 

- Manutenções programadas. 

Combinando esta informação foi possível saber o tempo que cada equipamento esteve efetivamente a 

produzir. 

A informação de maior relevância a retirar da análise destes dados foi a percentagem de tempo que 

cada equipamento não se encontra a laborar. Seguidamente, foi possível separar o tempo não 

produtivo em paragens programadas e não programadas. A Figura 7 representa a distribuição temporal 

de todos os equipamentos produtivos do edifício 1.  

Figura 7: Tempo produtivo vs não produtivo de todos os equipamentos produtivos 

Tal como é possível verificar na figura, apenas 58% do tempo total disponível é tempo útil produtivo. 

Consequentemente, 42% do tempo as máquinas não se encontram a produzir, dos quais 2/3 do tempo 

foi devido a paragens programadas. De notar que os valores apresentados representam a média de 

todos os equipamentos produtivos no edifício 1. 
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Foi ainda possível caracterizar de forma mais detalhada as paragens não programadas. Cada tipo de 

paragem apresenta características próprias em termos de necessidade de utilização dos sistemas 

existentes nos equipamentos, tempo médio da paragem e variabilidade do tempo de paragem. 

Analisando os registos produtivos, verificou-se prontamente que há um número muito grande de 

ações diárias em cada equipamento quando este não se encontra em paragem programada. A 

grande maioria destas ações, que correspondem a paragens não programadas, são de curta duração 

(poucos minutos). A Tabela 1 exemplifica esse mesmo facto.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Registo de produção de dia 2 de Junho de 2017 da LC1 

Durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Julho de 2017 houve 16 404 paragens não programadas, 

contabilizando todos os equipamentos produtivos do edifício 1, para um tempo total de paragens de 

393 630 minutos. Assim sendo, o tempo médio de cada uma dessas paragens situa-se nos 24 minutos. 

A Figura 8 mostra a distribuição do número de paragens por tipo e duração. De notar que houve 14540 

paragens inferiores a 30 minutos que não estão representadas na figura para facilitar a compreensão 

da mesma. As paragens superiores a 30 minutos constituem apenas 11% do número total de 

ocorrências, no entanto, são responsáveis por 67% do tempo em que as máquinas estão paradas. 

Data Ação Duração [min] 
02/06/2017 Refeições 15 

02/06/2017 Limpeza / TPM 0 

02/06/2017 Avarias 25 

02/06/2017 Limpeza / TPM 10 

02/06/2017 Avarias 14 

02/06/2017 Avarias 71 

02/06/2017 Avarias 15 

02/06/2017 Troca de Ferramentas 10 

02/06/2017 Avarias 13 

02/06/2017 Troca de Ferramentas 5 

02/06/2017 Troca de Ferramentas 15 

02/06/2017 Avarias 21 

02/06/2017 Troca de Ferramentas 15 

02/06/2017 Avarias 131 

02/06/2017 Troca de Ferramentas 15 

02/06/2017 Refeições 15 

02/06/2017 Limpeza / TPM 15 
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Figura 8: Número de paragens por tipo e duração de 1 de janeiro a 31 de julho de 2017 

A Figura 9 representa o tempo total associado a cada tipo de paragem. 

 

Figura 9: Tempo de paragem por tipo e duração de 1 de janeiro a 31 de julho de 2017 

A diferença entre as paragens mais curtas e as mais longas é atenuada quando se passa da análise 

do número de ocorrência para a duração das mesmas. Resumindo, as barras de cada paragem na 

Figura 9 estão mais próximas que na Figura 8, como consequência da maior influência das paragens 

mais longas. 

Fica claro, com a observação da Figura 8 e Figura 9, que as avarias e as trocas de produto são as 

operações de maior relevância pois têm um tempo de paragem total muito superior às restantes. Juntas 

representam 80% do tempo de paragem superior a 30 minutos, valor que se mantém praticamente 

inalterado para paragens superiores a 60 e 120 minutos (cerca de 80%). 
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3.2.2. Ar comprimido  

Em relação ao funcionamento do sistema de ar comprimido, este opera 365 dias por ano, mesmo 

quando não há qualquer produção, sendo apenas desligado quando há necessidade de manutenção. 

Durante o estudo em causa o sistema de produção de ar sofreu fortes alterações com a entrada em 

funcionamento de um novo compressor, Atlas Copco VSD (Variable speed drive) 200. Anteriormente à 

sua instalação, o compressor MH160 a trabalhar em conjunto com o compressor Kaeser 90 

representavam a única hipótese de produção de ar para um dia de produção normal. O facto de não 

haver backup não só poderia comprometer a produção de ar em caso de avaria de um dos 

equipamentos, como também impossibilitava a manutenção dos mesmos. Para evitar uma possível 

quebra de produção e ao mesmo tempo renovar o sistema de ar comprimido, foi adquirido um 

compressor de velocidade variável com capacidade para, por si só, responder às necessidades de toda 

a unidade industrial (Atlas VSD 200). Com a entrada em funcionamento deste compressor deixou de 

ser possível utilizar o sistema de gestão de ar comprimido, Kaeser Air Sigma, por questão de 

compatibilidade. Consequentemente, a partir da data da sua instalação deixou de haver dados sobre o 

funcionamento da rede de ar comprimido. A Figura 10 exemplifica uma das formas de apresentação 

dos gráficos pelo software de gestão de ar comprimido. 

 

Figura 10: Sistema Air Sigma com o setup MH160+Kaeser 90 

Neste caso o gráfico da Figura 10 combina a pressão instantânea da rede com o modo de 

funcionamento dos compressores. É ainda possível observar duas gamas de consumo de ar em que o 

setup anterior operava deficientemente: 

• Entre as 10h45 e as 11h15 o consumo de ar foi inferior ao que o compressor carga/vazio 

produz, tendo este que alternar entre carga e vazio sucessivamente. Verificou-se também que 
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por vezes o compressor VSD Kaeser 90 arrancava quando o MH160 voltava a entrar em carga, 

o que subentende uma falha de programação do arranque dos compressores. 

• Depois das 11h15 o consumo de ar situou-se acima do caudal de ar produzido pelo MH160, 

mas inferior ao produzido pelo MH160+Kaeser 90, quando este último operava na sua potência 

mínima de utilização. Este regime de consumo de ar leva a que o compressor VSD tenha que 

operar num modo similar a carga/vazio, o que baixa consideravelmente a eficiência do 

conjunto. 

Quando são utilizados o MH160 e o Kaeser 90, o sistema de gestão de ar gere a utilização dos 

compressores de acordo com a necessidade. Quando o compressor Atlas de velocidade variável de 

200 kW está em funcionamento, este faz a gestão da necessidade de ar de forma independente, não 

estando ligado ao sistema de gestão de ar. Quer o sistema de gestão de ar, quer o compressor da 

Atlas, recorrem exclusivamente a um pressoestato situado no tanque de ar (que funciona como um 

buffer) logo à saída dos compressores para ajustarem a produção de ar. Quando operam em paralelo 

os dois compressores de menor dimensão, a pressão da rede está ajustada para 8,3 bar. Quando opera 

o Atlas sozinho, a pressão da rede baixa para os 8 bar, uma vez que as oscilações de pressão são 

consideravelmente menores com este Setup, não ultrapassando 0,1 bar (Figura 11). Com o setup 

anterior as oscilações de pressão ultrapassavam frequentemente 0,5 bar. 

 

Figura 11: Variação da pressão da rede ao longo de uma semana com utilização do Atlas 200 VSD 

 

3.2.3. Consumos energéticos  

Através do sistema remoto de controlo de carga elétrica da EDP, verificou-se que o edifício 1 consumiu 

cerca de 4 950 MWh de Junho de 2016 a Junho de 2017. O pico máximo de carga rondou os 900 kW 

e o mínimo situou-se em 150 kW. Acedendo ao sistema de gestão de ar comprimido, Air Sigma, 
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observou-se que o sistema de ar comprimido consumiu 1 689 MWh, em igual período de tempo. Como 

referido anteriormente, o restante consumo energético do edifício 2 não será tratado neste trabalho. 

Em Dezembro de 2016 foi efetuada uma auditoria energética às instalações da Continental Palmela 

por parte do ISQ (Instituto de soldadura e qualidade). Esta auditoria teve lugar uma vez que em 2015 

foi registado um consumo superior a 1000 tep. Por esse mesmo facto, ao abrigo do SGCIE, a empresa 

ficou obrigada a racionalizar o seu consumo de energia de acordo com os valores legais, apresentados 

anteriormente. Os auditores elaboraram um relatório onde analisaram e caracterizaram os consumos 

energéticos da fábrica de acordo com a Intensidade Energética, Consumo Específico e Intensidade 

Carbónica. De acordo com os valores que obtiveram foram estabelecidas as metas a atingir em 2023, 

apresentadas na  

Tabela 2.  

 

Tabela 2: Valores base registados pelos auditores e metas a atingir 

O preço médio da energia em 2016 foi de 0,107 €/kWh. A energia ativa consumida custou em média 

0,089 €/kWh durante esse mesmo período, enquanto que o custo de potência utilizada em pontas foi 

de 0,264 €/ (kW.dia) (custo por potência média utilizada em pontas por dia). O horário pelo qual se rege 

o tarifário está exposto na Figura 12. Por questões de confidencialidade não doi possível apresentar o 

custo detalhado da energia ativa em cada um dos horários. 

Indicadores Energéticos Valores de 2015 Meta a atingir em 2023 
Intensidade Enegética 

[kgep/VAB] 

 

0,0641 
 

 

0,0603 
 

Consumo Específico 
[kgep/unidade] 

 

0,3345 
 

0,3144 

Intensidade Carbónica 
[tonCO2e/tep] 

 

2,1911 
 

2,1911 
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Figura 12: Horário da tarifa elétrica em media tensão (36) 

De realçar que o período horário de pontas no verão ocorre durante o dia, tal como metade do período 

horário de pontas no inverno. Este facto beneficia qualquer tipo de produção de energia local durante 

o dia, como uma instalação fotovoltaica. Dado que a fábrica Continental Teves está localizada em 

Palmela, onde há aproximadamente 3000 h de sol por ano, esta encontra-se em ótimas condições para 

a produção de energia solar através de uma instalação fotovoltaica (37).  

Para medir o consumo energético de equipamentos elétricos é necessário a utilização de equipamentos 

com capacidade de armazenamento de dados (analisadores de energia), para que possam ser feitas 

medições contínuas em longos períodos de tempo. Medições com a duração de 7 dias são muito úteis 

pois permitem cobrir todos os turnos de produção semanais. No entanto, quanto mais alargado for o 

período de medição mais fiáveis serão os dados recolhidos, contribuindo assim para o aumento de 

qualidade da informação. Durante este trabalho foram realizadas medições energéticas com durações 

muito distintas, desde poucas horas até 1 mês inteiro, consoante as possibilidades operacionais.  

 

 

  



 

20 
 

4. Metodologia 

O estudo em causa centrou-se inicialmente na desagregação do consumo energético dos vários 

setores das instalações. Deste modo, começou-se por separar as áreas produtivas das não produtivas. 

Dentro dos equipamentos não produtivos devem ser contabilizados materiais de escritório, sistemas de 

climatização e iluminação. A área produtiva é dividida em equipamentos produtivos, equipamentos de 

suporte à produção e sistema de ar comprimido. Análises a sistemas comuns às áreas produtivas e 

não produtivas, como AQS e fotovoltaico, são também tratadas neste capítulo.  

Foi considerado que todas as áreas analisadas consumiram energia segundo o mesmo perfil de 

consumo de toda a fábrica. Deste modo, para os cálculos económicos foi considerado o custo médio 

anual da energia ativa, que foi de 0,089 €/kWh. Embora as áreas não produtivas e o fotovoltaico apenas 

tenham repercussão em parte do dia, por falta de informação sobre o custo da eletricidade em cada 

período horário assumiu-se o mesmo valor para a energia ativa. 

 

4.1. Áreas não produtivas 

As zonas que não estão diretamente associadas à produção como os escritórios e o refeitório, são 

designadas por áreas não produtivas. Nestas áreas é sobretudo interessante analisar as necessidades 

de aquecimento e arrefecimento. Uma vez que o peso energético que as áreas não produtivas têm nas 

instalações é reduzido (cerca de 3%), deverá ser considerado o custo/benefício de uma análise 

demasiadamente pormenorizada e demorada.  

A forma de cálculo das necessidades térmicas consiste em equilibrar as trocas de calor num 

determinado local, ou seja, que o equipamento de climatização se oponha ao sentido da transferência 

de calor. Por exemplo, se no somatório de todos os componentes houver uma transferência de calor 

para o interior da sala de 1 kW, o sistema de climatização terá que absorver 1 kW de calor. Sendo esta 

uma abordagem em regime estacionário (e não transiente), pois não tem em consideração todos os 

restantes fatores que destabilizam o sistema térmico em tempo real, terá sempre um grau de incerteza 

elevado. De realçar que para cada mês foi considerado uma quantidade de calor trocado com o exterior 

diferente, uma vez que foram usadas temperaturas médias mensais por simplicidade. 

De forma a calcular a potência térmica total que o sistema de refrigeração terá que suprimir, foi 

necessário estimar as várias componentes térmicas, como apresentado na equação 1. Foi desprezado 

o peso da radiação no aquecimento da área não produtiva por haver cortinas fixas que impedem 

entrada de radiação direta. Se houver ventilação na zona em questão, o que não acontece neste caso, 

há que ter ainda em consideração as trocas caloríficas através da renovação de ar. 

 

𝑄"#"$% = 𝑄$'( + 𝑄%$'* + 𝑄+ + 𝑄*, 1 
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Sendo:  

- 𝑄"#"$% : potência térmica total das áreas não produtivas (kW); 

- 𝑄$'(: potência térmica oriunda de trocas de calor com o exterior (kW); 

- 𝑄%$'*: potência térmica emitida pela iluminação (kW); 

- 𝑄+: potência térmica emitida pelas pessoas (kW);  

- 𝑄*,: potência emitida por computadores (kW) 

Com base nas características, espessura e dimensão do isolamento das áreas não produtivas, 

apresentadas na  

Tabela 4 e nas temperaturas ambiente e do solo ao longo do ano apresentadas na Tabela 3, foi possível 

calcular a quantidade de calor trocado com o exterior, utilizando a equação 2 (38): 

𝑄$'( = 𝐴 ∗
𝑘
𝐿
∗ (𝑇3 − 𝑇56) 2 

 

No caso da transferência de calor ocorrer através de um conjunto de materiais com propriedades 

diferentes, como por exemplo o telhado que tem uma placa de lã de rocha entre dois painéis de chapa, 

a equação 3 deve ser utilizada (38). 

𝑄$'( = 𝐴 ∗
(𝑇3 − 𝑇56)
𝐿8
𝑘8
+ 𝐿9𝑘9

+ ⋯
	 

 

3 

 

Sendo: 

- k: coeficiente de condutividade térmica (kW/m2K);  

- A: área (m2); 

- L: espessura (m); 

- 𝑇3: temperatura da superfície (K);  

- 𝑇56: temperatura do meio (K);  

- q: potência térmica trocada (kW) 
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Tabela 3: Temperatura média mensal diurna do solo e ambiente (39) 
 

A temperatura média diurna foi estimada como sendo a média entre a temperatura média e a 

temperatura máxima (40).  

 

Tabela 4: Coeficientes de condutividade térmica, espessura e área dos revestimentos da área não 

produtiva (40) 

Adicionando a carga térmica inerente ao funcionamento de um escritório (proveniente de 

computadores, iluminação, pessoas) foi possível estimar a necessidade de aquecimento ou 

arrefecimento.  

Os escritórios e a zona de vending do edifício 1 estimou-se que tenham, em conjunto, uma permanência 

média de 40 pessoas (número médio de ocupantes ao longo do dia) e 280 lâmpadas T5 de 14W e 20 

T5 de 28W. Considerou-se que em média cada colaborador emite cerca de 60W (40), que a fração 

energética luminosa e térmica de uma lâmpada é de igual valor (50%) de e que um computador e ecrã 

emitem em conjunto 100W (40). Assim, as equações  4, 5 e 6 apresentam os cálculos para a potência 

térmica emitida pela iluminação, pessoas e computadores. 

Setúbal 
Temperatura do solo  

[Cº] 
Temperatura ambiente  

[Cº] 

Janeiro 17.9 9.9 

Fevereiro 17.6 11.3 

Março 17.6 13.2 

Abril 19.1 17.1 

Maio 19.4 19.5 

Junho 19.5 26.2 

Julho 21.0 29.3 

Agosto 21.3 29.5 

Setembro 21.3 23.1 

Outubro 21.4 20.2 

Novembro 19.8 13.7 

Dezembro 19.5 11.3 

 

Isolamento/revestimento Condutividade 
Térmica [w/m.K] 

Espessura  
[m] 

Área  
[m2] 

Parede de tijolo 0,8 0,3 337 
Pavimento cimento 1 0,18 740 

Janelas de vidro 1 0,02 130 
Telhado chapa 50 0,0005 510 

Telhado isolamento em lã de rocha 0,04 0,18 510 
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𝑄%$'* = #𝑙𝑎𝑚𝑝 ∗ 𝑙𝑎𝑚𝑝 4 

 

Sendo: 

- 𝑞%$'*: potência térmica emitida pela iluminação (kW);  

- #𝑙𝑎𝑚𝑝: número de lâmpadas; 

- 𝑙𝑎𝑚𝑝: potência unitária das lâmpadas (kW) 

 

𝑄+ = #𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 ∗ 60𝑊 5 

Sendo:  

- 𝑞+: potência térmica emitida pelas pessoas (kW);  

- #𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠: permanência média de pessoas nas áreas não produtivas. 

 

𝑄*, = #𝑝𝑐 ∗ 100𝑊 6 

Sendo:  

- 𝑞*,: potência emitida por computadores (kW); 

- #𝑝𝑐: número de computadores. 

De forma a calcular a energia libertada, foi necessário estimar o tempo de utilização dos equipamentos 

de escritório e iluminação. Esse tempo foi calculado assumindo que os escritórios funcionam 48 

semanas por ano e 8h por dia, o que perfaz 1920h/ano. Foi considerado que a iluminação se encontra 

sempre ligada. Utilizando a equação 7 obtém-se assim a energia que o sistema de climatização tem 

que suprimir. 

𝐸"LM' = 𝑄"#"$% ∗ 𝑡 7 

Sendo:  

- 𝐸"LM'	: energia térmica libertada para meio (kWh); 

- 𝑄"#"$% : potência térmica total (kW); 

- t (h). 

A energia final consumida pelo sistema de climatização para dar resposta às necessidades térmicas 

da zona não produtiva é dada pela equação 8. 
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𝐸,%5'$"5O$çã# =
𝐸"LM'
𝐶𝑂𝑃

	 
8 

Sendo: 

- 𝐸,%5'$"5O$çã#: energia final consumida pelo sistema de climatização (kWh);  

- 𝐸"LM': energia térmica libertada para meio (kWh);  

- 𝐶𝑂𝑃: coeficiente de desempenho do equipamento de climatização. 

Como eficiência foram assumidos coeficientes de desempenho de aquecimento (COP1) e arrefecimento 

(COP2) de 2,8 e 2,2 respetivamente para as unidades de climatização (41). Nota para o facto de a 

temperatura da zona produtiva ter sido considerada igual à dos escritórios, ou seja, 22 Cº. Esta 

consideração levou a que não houvesse trocas de calor entre as paredes que separam a zona produtiva 

da não produtiva. 

O que se propõe para otimizar a climatização das áreas em questão é um sistema de gestão central 

do sistema de climatização, que seja definido e acompanhado pelo gestor de energia da fábrica. 

Sistema esse que define a temperatura de setup dos equipamentos e a intensidade de funcionamento. 

Assim sendo as unidades passariam a funcionar automática e uniformemente. Este tipo de sistema, 

que por norma está incluído num software mais complexo de gestão de edifícios, gera poupanças 

superiores a 20% em edifícios com esta tipologia (31). Um sistema exclusivamente para gestão de 

climatização tem um custo de aproximadamente 3 000€, considerando o número de unidades de 

climatização existentes nas instalações em análise. 

Foi ainda considerada a troca das lâmpadas por LEDs. A forma de cálculo de redução energética para 

esta solução encontra-se no capítulo 4.3.1.1. De realçar que na área não produtiva a iluminação só 

está ligada 8h/dia, como referido anteriormente, e não 24h/dia, como na área produtiva. 

 

4.2. Aquecimento de águas sanitárias 

Para analisar se o sistema de aquecimento de águas sanitárias em vigor é adequado às necessidades 

e eventualmente propor alterações ou até uma substituição de equipamentos, é fundamental 

compreender os ciclos de utilização de água quente, nomeadamente o tempo de utilização de água 

quente e tempo entre períodos de utilização. Sabendo que a fábrica apresenta 3 turnos diários durante 

a semana, o tempo máximo de restabelecimento do sistema, ou seja, o tempo máximo em que os 

tanques dos termoacumuladores têm que ter novamente água quente em grande quantidade é inferior 

a 8 horas. Foi assumido que os termoacumuladores instalados apresentam uma eficiência de 85%. 

Durante o período de medição, que teve a duração de 1 mês, foi registado um consumo de água quente 

médio por turno de 650L, tendo havido picos de utilização de 800L/turno. Este procedimento deve ser 

repetido várias vezes por ano de forma a diminuir a incerteza das várias leituras. Se possível, deverá 

também ser medida a temperatura de entrada da água no sistema de aquecimento. Durante este 
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período o setpoint de temperatura esteve sempre regulado a 60 Cº. Neste caso, por não ter sido 

possível medir a temperatura de entrada da água, esta foi assumida como sendo 5 ºC inferior à 

temperatura ambiente (41).  

Tendo dados sobre o caudal de água utilizado, a diferença entre a temperatura de entrada e saída e 

ainda a eficiência global do equipamento, foi possível estimar a potência necessária para aquecer a 

água, como indicado na equação 9 (42) . 

𝑄$U3 = 	
𝑐* ∗ 𝜌 ∗

𝑉"XM6#
∆	𝑡 ∗ ∆	𝑇
𝜂

 
9 

Sendo:  

- 𝑄$U3: potência térmica trocada (kW);  

- 𝑐*: calor específico (kJ/kg.K);  

- 𝜌: massa volúmica (kg/m3);  

- 𝑉"XM6#: volume de água consumido em cada turno (m3);  

- ∆	𝑡: duração de um turno (s);  

- ∆	𝑇: variação da temperatura da água (K);  

- η: eficiência do equipamento 

A massa volúmica e o calor específico variam com a temperatura, tendo sido obtidas em tabelas de 

termodinâmica (42) a uma temperatura igual à média aritmética entre a temperatura de entrada e saída 

da água.  

A fábrica opera a 19 turnos semanais (3 de 2a a 6a e 2 no sábado e domingo) e considerou-se que são 

necessárias 8 horas para repor por completo a água quente no sistema. Deste modo, no período de 

um ano, o sistema fará cerca de 950 loops de reposição de água, para um total de 7600 horas anuais 

de aquecimento de água. Desta forma, através da equação 10 é calculada a energia consumida pelo 

sistema AQS. 

𝐸$U3 = 	𝑄$U3 ∗ 𝑡$U3 

 

10 

Sendo: 

- 𝐸$U3:	energia consumida pelo sistema de aquecimento de águas sanitárias (kWh);  

- 𝑄$U3:  potência térmica trocada (kW); 

- 𝑡$U3: tempo de aquecimento das águas sanitárias (h) 
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Substituindo o sistema de aquecimento atual por um sistema composto por uma bomba de calor do 

tipo ar-água, a eficiência do sistema passa de 85% para cerca de 300% (COP1=3). Quando 

anteriormente 1 kW de potência elétrica resultava em 0,85 kW de potência térmica, passaria agora a 

gerar 3 kW de potência térmica. 

Figura 13: Ciclo simplificado de uma bomba de calor (43) 

Este sistema, utilizado em diversas aplicações onde haja necessidade de aquecimento ou 

arrefecimento, utiliza a energia térmica do meio ambiente para aquecer ou arrefecer o fluido circulante 

(44). Neste caso em particular, como é necessário aquecer água, utiliza-se a energia térmica do ar 

ambiente para aquecer o fluido na sua passagem pelo evaporador. 

O sistema foi o escolhido perante outras alternativas, como o solar térmico, devido ao perfil de consumo 

da fábrica. Em instalações com produção de calor é também possível reaproveitar esse desperdício 

energético para aquecer as águas sanitárias. Uma opção comumente adotada é a instalação de um 

permutador de calor nos compressores com o objetivo de aquecer as águas sanitárias, ao mesmo 

tempo funcionando como sistema de arrefecimento paralelo do compressor. Para isso é conveniente 

que os balneários não se encontrem demasiado distantes dos compressores, o que não se verifica na 

Continental, daí não ser considerada esta solução.  

Foram analisados alguns sistemas e o custo máximo esperado da instalação de um sistema com 

capacidade de aquecer 800L de água quente em 8h, visto que este foi o valor máximo medido, ronda 

os 5000€. Optou-se por projetar um sistema que aquecesse a água durante o maior período possível, 

de modo a diminuir a dimensão e o custo do mesmo.  

 

4.3. Área produtiva 

Quanto aos equipamentos existentes na área produtiva foi necessário fazer uma primeira distinção 

entre máquinas CNC e os demais equipamentos. Seguidamente, uma vez que por norma os 

equipamentos produtivos são os maiores consumidores de uma unidade industrial, foi feito um estudo 

de consumo energético por equipamento o mais detalhado possível. Este ponto tem especial 
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importância pois o consumo energético associado às CNC varia substancialmente de máquina para 

máquina, de acordo com o número de estações que têm, tempo de maquinação e até mesmo com o 

tipo de peça produzida. 

 

4.3.1. Equipamentos de suporte à produção 

Nos equipamentos de suporte à produção foi englobada a iluminação, o sistema de climatização e a 

exaustão do shopfloor.  

4.3.1.1. Iluminação 
Tal como indicado no capítulo 3.1, a área produtiva do edifício 1 tem uma potência luminosa instalada 

de 26 kW. Para calcular a redução de custos com uma possível alternativa tecnológica foi necessário 

saber o coeficiente de 𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠	(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎)	/	𝑊𝑎𝑡𝑡 das lâmpadas existentes e da alternativa 

a propor. Deste modo, através da equação 11, foi possível estimar a redução de potência, comparando 

lâmpadas com a mesma intensidade luminosa. 

∆𝐸5%X'56$çã# = (𝑃%$'* − 𝑃$%"LM6$"5`$) ∗ 𝑁%$'* ∗ 𝑡%$'*  11 

Sendo: 

 -	∆𝐸5%X'56$çã#: redução da energia de iluminação (kWh); 

- 𝑃%$'*: potência unitária das lâmpadas (kW); 

- 𝑃$%"LM6$"5`$: potência unitária das lâmpadas alternativas (kW); 

- 𝑁%$'*: número de lâmpadas; 

-	𝑡%$'*: tempo de iluminação (h). 

No caso em estudo, optou-se por substituir as lâmpadas T5 por equipamentos com a mesma 

intensidade luminosa em LED (45). Foi estimado um valor de 150 € por lâmpada e um coeficiente de 

𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠/	𝑊𝑎𝑡𝑡 duas vezes superior ao dos equipamentos existentes (45). 

Considerou-se ainda a instalação em paralelo com os LEDs ou, como solução única, de solar tubes 

(46), sendo instalado no teto, tal como na. Esta solução permitiria desligar parcialmente grande parte 

da iluminação na zona produtiva até mesmo em dias com alguma nebulosidade. 



 

28 
 

 
Figura 14: Pavilhão Industrial com solar tubes (47) 

 

 A redução de consumo energético associado a esta solução é calculada através da equação 12. 

∆𝐸b#%$McX(L = 𝑃%$'* ∗ 𝑁%$'* ∗ 𝑡3#% 12 

Sendo: 

 - ∆𝐸b#%$McX(L: redução de consumo energético com a instalação de solar tubes (kWh); 

 - 𝑡3#%: tempo de luminosidade elevada (h); 

As horas de sol mensais estão apresentadas na  

Tabela 6, que perfazem um total anual de 3057h. Devido à localização chave de parte da iluminação 

para o processo produtivo, não é possível desligar todas as iluminárias. Dessa forma considerou-se 

que apenas 50% da iluminação pode ser desligada (iluminárias do teto). Para que fosse possível 

desligar 50% da iluminação artificial da área produtiva do edifício 1 em dias de sol, estimou-se que 

seriam necessárias 20 unidades com pelo menos 70 cm de diâmetro (48). De acordo com orçamentos 

pedidos, cada unidade apresenta um custo de cerca de 1000€ com a instalação incluída. 

 

4.3.1.2. Sistema de climatização 
Em relação ao sistema de climatização, deverá ser feito uma análise acerca da eficiência dos 

equipamentos e verificar se estes estão bem dimensionados. Se o sistema estiver subdimensionado a 

consequência imediata será um aumento de temperatura em dias mais quentes. Um sistema 

sobredimensionado é mais difícil de identificar sem recorrer a medições de carga dos equipamentos. 

 

4.3.1.3. Sistema de Exaustão 
O sistema de exaustão acoplado às máquinas CNC deverá ser inspecionado frequentemente, de forma 

a verificar se as válvulas à saída de cada equipamento estão a abrir e fechar nos momentos certos. Se 

as válvulas não fecharem quando o equipamento não está a operar, não haverá redução de potência 

nos exaustores. 
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4.3.2. Equipamentos produtivos  

Como referido acima, começou-se por desagregar o consumo das máquinas CNCs dos restantes 

equipamentos indispensáveis à produção. 

As CNC foram inicialmente agrupadas de acordo com as suas especificações e tipo de maquinação, 

tal como referido acima, com vista a simplificar as medições e consequente análise de dados. Foi 

medido o consumo energético de, pelo menos, uma CNC por grupo. Idealmente, para este tipo de 

equipamentos, deveriam ser feitas medições em períodos produtivos e não produtivos para que seja 

possível estimar a energia utilizada em cada uma das situações corretamente. Caso não seja possível 

fazer medições superiores a 2 dias por máquina, estas devem ser feitas preferencialmente num período 

produtivo, mas que ao mesmo tempo contenha paragens dos equipamentos. Executar medições que 

abranjam trocas de turno ou refeições dos operários pode ser uma opção interessante.  

Mais uma vez, é necessário ter em consideração que máquinas idênticas a produzir o mesmo produto 

podem apresentar consumos energéticos dispares. Desgaste de ferramentas, motores com tempos de 

utilização diferentes ou mesmo setups ligeiramente distintos estão entre as possíveis causas para que 

isso aconteça.  

No caso em estudo foram considerados 4 grupos principais, como indicado na Tabela 5. Estes grupos 

foram criados tendo em conta sobretudo a forma de maquinação das CNC e o número mesas de 

maquinação cada uma delas possui. No caso das Hoffman, estas máquinas possuem um conjunto de 

“carros” que sobem e descem fazendo rasgos nas peças.  As BAs são máquinas uniestacionais mais 

avançadas e com output superior às tradicionais uniestacionais. 

 

 

Tabela 5: Distribuição das CNC por tipo 

O consumo energético de algumas máquinas pertencentes a linhas semiautónomas foi medido em 

conjunto com toda a linha. É por isso necessário indicar que máquinas pertencem a cada uma das 

linhas: 

• LS1: 1 Hoffman + 1 Poliestacional 

• LS2: 1 Hoffman + 1 Poliestacional 

• LC1: 2 Poliestacionais 

• LC2: 4 BA’s + 2 Uniestacionais + 1 Hoffman 

• LC3: 1 Poliestacional + 2 Uniestacionais 

• LC4: 2 Poliestacionais  

Uma vez que o sistema de agrupamento de máquinas apena se focou nas CNC individualmente e não 

nas linhas semiautónomas, foi também necessário compreender as semelhanças entre algumas delas. 

 Hoffmans BA’s Poliestacionais Uniestacionais 

Número 4 4 8 14 
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A LS1 e LS2 apresentam layouts e máquinas CNC semelhantes, onde são fabricadas peças idênticas 

com o mesmo tipo de maquinação. A LC1, LC3 e LC4 apresentam também algumas semelhanças, 

apesar de terem layouts e maquinaria distinta.  

No presente caso, por ser demasiado moroso medir todas as linhas e todas as máquinas, foram feitas 

medições a pelo menos uma máquina de cada grupo, tal como indicado. Foram efetuadas medições a 

algumas linhas, o que permitiu extrapolar os valores registados para as suas semelhantes. O mesmo 

foi feito para os equipamentos que operam de forma independente de outros, extrapolando assim os 

valores registados para as máquinas do mesmo grupo. A Figura 15 mostra o gráfico obtido com uma 

das medições efetuadas aos equipamentos produtivos. Neste caso, consistiu na máquina que existe 

em maior número na fábrica, uma STAMA, equipamento de pequenas dimensões, do tipo uniestacional. 

É possível distinguir os momentos em que a máquina esteve em produção (por exemplo entre as 15.45-

16.45) e os momentos em que a mesma esteve parada (por exemplo entre as 16.45-17.05).  

 

Figura 15: Medição da potência utilizada pela Stama 6 

Foram também utilizados valores obtidos em análises feitas em 2015, como o diagrama de carga 

apresentado na Figura 16. Foi verificado que os equipamentos a que foram feitas essas medições não 

sofreram alterações de maior desde esse período. Continuam também a maquinar o mesmo tipo de 

produto e o layout em que operam manteve-se inalterado. Todas as medições aos equipamentos 

produtivos contemplaram tanto períodos produtivos como não produtivos, tal como era vital que 

acontecesse. 
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Figura 16: Diagrama de Carga da LS1 ao longo de uma semana em 2015 

Neste caso ainda se distingue com maior clareza os períodos produtivos do não produtivos, uma vez 

que a potência de funcionamento se situa entre os 70 kW e os 80 kW em tempo produtivo e entre os 

5 kW e 10 kW para o caso não produtivo. 

Para que fosse possível estimar o consumo energético num determinado período mais alargado das 

CNCs enquanto estas estão em modo produção ou em standby, como por exemplo de todo o ano, foi 

necessário recorrer ao registo produtivo. Com estes dados foi possível obter um cumulativo de horas 

produtivas e não produtivas de cada máquina. Associando esses valores à potência média medida 

durante os testes foi possível calcular a energia consumida em cada um dos períodos, através das 

equações 13 e 14: 

𝐸*M#d 	= 𝑃*M#d 	∗ 𝑡*M#d		 13 

 

𝑁𝐸*M#d = 𝑁𝑃*M#d 	∗ 𝑁𝑡*M#d 14 

Sendo:	

- 𝐸*M#d : Energia em período produtivo 𝑘𝑊ℎ ; 

- 𝑁𝐸*M#d: Energia em período não produtivo 𝑘𝑊ℎ ;	 

- 𝑃*M#d: potência média em período produtivo 𝑘𝑊 ;  

- 𝑁𝑃*M#d: potência média em período não produtivo 𝑘𝑊 ;  

- 𝑡*M#d: tempo produtivo (h); 

- 𝑁𝑡*M#d: tempo não produtivo (h); 
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Foi assumido que os equipamentos, quando estão em período não produtivo, nunca estão em total 

shutdown, ou seja, consomem sempre energia de acordo com as medições realizadas.  

Teoricamente as máquinas deveriam estar em shutdown quando não se está a produzir, mas isso nem 

sempre é possível. É por isso necessário compreender o processo produtivo, e as paragens a que cada 

uma está mais sujeita (49). Apenas depois de se fazer um levantamento sobre quando é possível 

desligar determinado equipamento se estará em posição de desenvolver uma estratégia de shutdown 

alargada (50).  

Tal como apresentado no capítulo 3.2, o tempo não produtivo divide-se em paragens programadas e 

paragens não programadas. Dentro das paragens não programadas verificou-se que as avarias e as 

trocas de produto são os principais responsáveis pelo tempo de paragem dos equipamentos. Sempre 

que possível, deverá ser feito uma seleção onde se excluam da análise variáveis pouco relevantes, de 

forma a simplificar o processo em estudo. Neste caso, os dados recolhidos facilitaram esta filtragem, 

uma vez que 2 tipos de paragens (entre 13) são responsáveis pela grande maioria do tempo não 

produtivo. Estas, juntas, representam cerca de 80% do tempo total de paragens não programadas 

superiores a 30min.  

As paragens foram ainda agrupadas de acordo com a duração, de forma a ser possível descartar as 

mais curtas, pois são pouco interessantes para o procedimento em causa. Deverá, com base nos dados 

obtidos e no funcionamento dos equipamentos, ser estabelecida uma duração de paragem a partir da 

qual o equipamento entra em shutdown, uma vez que não é aconselhável operacionalmente que se 

faça um shutdown completo a um equipamento para uma paragem de poucos minutos. Após alguma 

discussão com a equipa de manutenção, chegou-se ao consenso de desligar os equipamentos em 

paragens superiores a 60 min. Este limite é um compromisso entre desligar o maior número de vezes 

os equipamentos para maximizar a poupança energética, com as reais possibilidades operacionais de 

executar constantes paragens aos equipamentos. Esta decisão foi fundamentada com base nos dados 

recolhidos e apresentados no capítulo 3.2, que foram agregados na Figura 9. 

Dada a importância de compreender as especificidades de cada tipo de paragem em cada uma das 

máquinas, estudou-se a frequência e a dimensão de cada paragem. Estes dados foram uma das bases 

para a decisão de desligar os equipamentos antes de ser executada a paragem. A Figura 17 está 

associada à frequência das paragens superiores a 60 min, ou seja, ao rácio entre o número destas e o 

número total de paragens. Esta informação permite, à priori, saber a probabilidade que um determinado 

tipo de paragem tem de vir a ser superior a 60 minutos. 
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Figura 17: Percentagem de cada tipo de paragem superior a 60 min 

Por exemplo, com a observação da Figura 17, sabe-se que todas as paragens por falta de operador na 

linha LS1 e todos os testes na linha LS2 foram superiores a 60 minutos, sendo por isso aconselhável 

que se desligue os equipamentos antes de uma paragem deste tipo nos respetivos equipamentos. 

A Figura 18 representa a percentagem do tempo correspondente a paragens superiores a 60 min, em 

cada tipo de intervenção, funcionando assim como um complemento ao gráfico anterior. Esta análise 

complementa a apresentada na Figura 17 na medida que, ao contrário da anterior, depende da duração 

das paragens. Por exemplo, observa-se na Figura 17 que apenas cerca de 60% das paragens por falta 

de operador na linha LC1 são superiores a 60 minutos. Contudo, mais de 90% do tempo das paragens 

por falta de operador na LC1 é devido a paragens superiores a 60 minutos. 

 

 

Figura 18: Percentagem de tempo correspondente a paragens superiores a 60 min 
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Na Figura 19 está representado o peso que cada tipo de paragem tem, ou seja, a percentagem de 

energia consumida (considerando apenas paragens superiores a 60 min) com cada tipo de intervenção. 

Apesar de ser apresentada em último, esta análise é talvez a mais relevante no momento de ser tomada 

uma decisão sobre quando desligar um equipamento, uma vez que reflete a energia consumida em 

período não produtivo.  

 

Figura 19: Peso energético de cada tipo de paragem 

Alguns casos com impacto energético pequeno podem continuar a ser interessantes para o shutdown 

dos equipamentos. O exemplo dado anteriormente, acerca da paragem por falta de operador na LS2, 

demonstra que apesar do seu consumo energético relativo ser baixo, todas as paragens que 

sucederam foram superiores a 60 minutos, estando por isso em condições ótimas para o shutdown. 

A Figura 20 representa o perfil das paragens da LC3, combinando as 3 curvas num só gráfico. 

 

Figura 20: Tipos de paragens da LC3 
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A amarelo está representada a análise da Figura 19. A curva laranja representa a análise da Figura 18 

Por fim, a linha azul representa a análise da Figura 17.  

A análise conjunta das 3 curvas indica o potencial de poupança energética em cada uma das diferentes 

paragens. Por exemplo, um valor elevado em todas as curvas, tal como acontece nas trocas de produto 

da LC3, significa que: a maioria das paragens é superior a 60 min (linha azul); a maioria do tempo 

parado corresponde a paragens superiores a 60 min (linha laranja); a elevada importância deste tipo 

de paragem no consumo energético não produtivo (linha amarela); assim sendo, antes de qualquer 

troca de produto, deverá ser tomada a decisão de se colocar o equipamento em standby total ou parcial, 

de acordo com a necessidade de algum sistema para a execução da tarefa. Um caso distinto é, por 

exemplo, a paragem devido a falta de material. Embora a linha laranja apresente um valor de 30%, 

uma vez que em termos energéticos (linha amarela) este tipo de paragem não tem qualquer 

repercussão e que a probabilidade de à priori se estar perante uma paragem superior a 60 minutos ser 

baixa (linha azul), seria pouco eficaz energética e operacionalmente desligar os equipamentos antes 

deste tipo de paragem.  

Em cada equipamento deverá haver um guia que indique que ação deve ser tomada consoante o tipo 

de paragem, mas em última instância terá sempre que haver uma decisão humana. Antes de cada 

paragem o operador deverá seguir o fluxo de trabalho da Figura 21. 

 

Figura 21: Fluxo de trabalho do Shutdown 

Primeiro deve ser identificado o tipo de paragem. Seguidamente o guia daquele equipamento terá 

informação sobre se este deverá entrar em shutdown ou não, antes de começar a operação em causa. 

Nos casos de paragens com mais variabilidade de duração, cabe ao operador tomar uma decisão com 

base na sua experiência e no tipo de operação em causa. Deve ser feito um histórico deste tipo de 

ocasiões de forma a diminuir a incerteza em relação às mesmas, ajudando assim o operador a tomar 

a decisão correta. Esta é uma das fases mais críticas, pois há muitas ocorrências que é extremamente 

difíceis estimar a sua duração. 

Por uma questão de simplicidade e facilidade de implementação, numa fase inicial, apenas se 

aconselhou o shutdown dos equipamentos para “avarias” e “trocas de produto”. Foi ainda sugerido que 
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apenas se proceda ao shutdown das linhas produtivas, deixando os equipamentos independentes para 

uma segunda fase de implementação. 

De salvaguardar que esta análise não contabiliza paragens programadas. Estas, por sua vez, 

apresentam a particularidade de contemplarem operações de manutenção de longa duração, o que é 

propício à implementação dos procedimentos de shutdown de longa duração. Não foi, no entanto, 

possível ter acesso aos registos detalhados de paragens programadas. Também não foi possível obter 

com exatidão a necessidade de utilização de cada sistema, como por exemplo hidráulicos, ar 

comprimido ou emulsão, por parte do equipamento, enquanto estas manutenções são efetuadas. 

Sempre que não há necessidade de produzir com um determinado equipamento, é considerado que o 

equipamento se encontra em paragem programada, o que mais uma vez é propício a um total shutdown 

dos equipamentos. Desta forma, foi assumido que sempre que um equipamento se encontre em 

paragem programada este deve estar em shutdown. 

Após estimar a energia consumida com este modelo, foi necessário fazer uma análise crítica 

comparando os valores obtidos com os da energia consumida por todo o edifício, ou toda a área 

produtiva para despistar possíveis erros grosseiros. Os valores que servem de comparação foram 

retirados da plataforma da EDP, onde são apresentados os consumos de determinado ponto de 

transformação em intervalos de 15min. Um exemplo dos dados facultados pela EDP é a Figura 22. 

 

Figura 22: Diagrama de Carga edifício 1 

A Figura 22 corresponde ao período de paragem parcial da fábrica que ocorreu na primeira semana de 

agosto de 2017. Durante essa semana o edifício 1 apenas laborou durante o primeiro e segundo turno 

e em condições especiais, uma vez que apenas cerca de metade dos equipamentos produtivos se 

encontravam a operar. Durante o terceiro turno nenhum equipamento esteve em produção ou mesmo 

em reparação, não havendo assim necessidade de quaisquer dos seus sistemas estarem operacionais. 
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Analisando o gráfico verifica-se que durante o terceiro turno a potência utilizada foi cerca de 50% dos 

valores registados em primeiro e segundo turno. Estes dados revelaram o grande potencial de 

poupança energética existente em períodos não produtivos e a urgência de ser posto em prática um 

procedimento que vá de encontro a este problema. De notar que foi observado que nem a iluminação 

geral do shopfloor do edifício 1, nem a iluminação específica de cada equipamento foram desligadas 

durante o período em causa. 

 

4.3.3. Ar comprimido  

Uma vez que este tipo de sistema é por norma um grande consumidor energético, qualquer pequena 

melhoria no funcionamento do sistema terá um impacto relevante no consumo energético de uma 

fábrica.  

Para analisar o sistema de ar comprimido deverá começar-se por compreender a situação atual, isto é, 

fazer um levantamento dos equipamentos instalados (tipo de compressores: VSD-Variable speed drive 

ou carga/vazio) e em seguida recolher dados de um período alargado de funcionamento. Tal como 

referido anteriormente, apesar do sistema de produção de ar comprimido estar dentro do edifício 2, 

todo o sistema foi analisado uma vez que este é horizontal ao funcionamento de ambos os setores da 

fábrica.  

Sempre que não for possível aceder aos dados do sistema de ar através de um sistema de gestão de 

ar, como acontece com o setup atual dos compressores na Continental, deverão ser feitas as seguintes 

medições:  

• Potência utilizada pelo sistema, quando possível dissociando os compressores dos restantes 

componentes como secadores e ventilação; 

• Pressão na rede (poderá ser medida com um pressostato no buffer-tanque); 

• VFR: volumetric flow rate (caudal de ar à saída dos compressores).  

Esta última, se não for possível recolher através do software do compressor ou sistema de gestão, 

deverá ser obtida com recurso a um caudalímetro instalado preferencialmente à saída do compressor. 

Com estas componentes poderão calcular-se os coeficientes kWh/m3 ou kw/(m3/min), o que permite 

uma comparação direta com outros sistemas de ar comprimido.  

Uma vez que deixou de ser possível obter os dados de energia diretamente do software de gestão, 

foram feitas duas medições energéticas ao compressor Atlas VSD 200 com a duração de uma semana 

cada. A primeira medição foi feita numa semana de produção normal, enquanto que a segunda foi 

realizada numa semana de produção parcial. Obtiveram-se os dados do perfil de carga e pressão do 

na rede nas duas situações mais comuns: produção e não produção. Por motivos operacionais não foi 

possível obter o VFR neste teste, uma vez que não foi instalado um caudalímetro à saída do 

compressor. 
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Através das curvas obtidas com as medições de potência foi possível traçar um perfil do comportamento 

do sistema ao longo de um determinado período. Assim, o perfil de carga obtido conjuntamente com a 

evolução da pressão ao longo do período de medição permitiram uma primeira verificação acerca do 

comportamento do sistema. Se este estiver sub ou sobre dimensionado, sendo a segunda mais 

frequente, isso será detetado com a análise de um dos gráficos, ou da análise conjunta do perfil de 

pressão e carga. Na Figura 23 é possível verificar um período onde o compressor Atlas Vsd 200 se 

encontrou a trabalhar deficientemente por estar sobredimensionado para o consumo de ar em causa. 

Neste caso este fenómeno foi facilmente identificável apenas com o diagrama de carga, uma vez que 

o compressor entrou em shutdown diversas vezes de forma a não ultrapassar a pressão máxima de 

rede.  

 

Figura 23: Diagrama de carga do compressor VSD sobredimensionado  

Uma forma de dar resposta aos fenómenos de sobredimensionamento de compressores está 

associada à possibilidade de permutar entre máquinas, assim que a necessidade de ar diminui 

consideravelmente. No caso da Continental Palmela, se todos os compressores estiverem ligados ao 

mesmo sistema de gestão de ar comprimido, seria possível evitar situações como esta. Foi estimado, 

com base no funcionamento das instalações, que durante um ano haja cerca de 240h em que a 

necessidade de ar é praticamente nula. Durante este período é aconselhável que seja o compressor 

Kaeser 90 a operar, e não o Atlas. 

Uma das análises realizadas está relacionada com a quantificação de fugas de ar. Para tal foi 

necessário medir a potência utilizada e o VFR num período onde a utilização de ar foi nula, ou seja, 

num momento em que nenhum equipamento consumidor de ar esteve a operar. As máquinas CNC, 

pela sua dimensão, apresentam muitas ramificações do circuito de ar comprimido, o que aumenta a 

probabilidade de fugas (20). Equipamentos como passadeiras, tapetes e assopradores de peças 

também apresentam habitualmente fugas.  

Numa primeira fase optou-se apenas por retirar informação do software de gestão do ar comprimido 

acerca das condições do sistema, num dia em que não houve produção. Os dados recolhidos com o 

software Air Sigma no dia 16/04/2017, em que a fábrica esteve parada totalmente, permitiram 



 

39 
 

quantificar o caudal de fugas presentes no sistema de ar comprimido. Neste dia ainda operavam os 

compressores MH160 e o Kaeser90. Com acesso ao software de gestão de ar comprimido, foi ainda 

possível verificar a potência que foi utilizada com essas mesmas fugas: 

• Caudal de 10 m3/min em fugas; 

• 64 kW de potência média;  

• 35% da energia consumida pelo sistema; 

• 560 000 kWh consumidos ao longo do ano; 

• 7% da energia total consumida em toda a fábrica; 

Devido aos elevados valores de fugas no sistema de ar comprimido foi realizado um teste no dia 

22/09/2017 com dois objetivos: 

• Verificar se o caudal de fugas medido em abril se mantinha constante; 

• Desagregar esse caudal entre fugas no anel de distribuição e os equipamentos. 

Isolando determinados setores do anel de ar comprimido durante a execução do teste de fugas, foi 

possível associar as fugas aos respetivos setores. Se existir a possibilidade de se isolar as máquinas 

do ramal de ar comprimido (por exemplo com uma válvula antes da entrada de ar na CNC), poderão 

ser obtidas as fugas no interior das máquinas. Desta forma obtém-se o caudal de fugas correspondente 

ao anel (fugas nas condutas) de forma direta e das máquinas (fugas internas nos equipamentos) 

através da equação 15. Este procedimento poderá ser alargado também aos restantes componentes 

consumidores de ar comprimido, conseguindo assim uma desagregação total entre as fugas nas 

condutas e as fugas associadas diretamente aos consumidores de ar.  

𝑣hXi$3	LUX5*$'L6"#3 = 𝑣hXi$3	"#"$53	– 	𝑣hXi$3	$6L% 15 

Sendo:  

- 𝑣hXi$3	LUX5*$'L6"#3: o caudal de fugas relativo às tubagens e equipamentos pneumáticos a 

jusante da válvula de admissão de ar dos equipamentos (m3/min);  

- 𝑣hXi$3	"#"$53: caudal de fugas de todo o sistema de ar comprimido da fábrica (m3/min);  

- 𝑣hXi$3	$6L%: caudal de fugas relativo às tubagens e equipamentos pneumáticos a montante 

da válvula de admissão de ar dos equipamentos (m3/min). 

Simultaneamente ao cálculo do caudal de fugas nos equipamentos, através da equação 16, foi obtida 

a potência utilizada pelos compressores que suporta as fugas totais, dos equipamentos e do anel. 

𝑃	hXi$3	LUX5* = 	𝑃hXi$3	"#"	– 	𝑃hXi$3	$6L% 16 

  
  

Sendo: 
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- 𝑃	hXi$3	LUX5*: potência utilizada pelos compressores para suportarem exclusivamente as fugas 

de ar dos equipamentos (kW);  

- 	𝑃hXi$3	"#": potência utilizada pelos compressores para suportarem todas as fugas do sistema 

de ar comprimido (kW);  

- 	𝑃hXi$3	$6L%: potência utilizada dos compressores para suportarem exclusivamente as fugas de 

ar do anel de distribuição de ar (kW). 

Para se conseguir ter acesso ao VFR e consequentemente contabilizar as fugas de ar existentes no 

sistema, ligaram-se os dois compressores antigos num período sem qualquer consumo de ar e 

registaram-se os valores de potência e caudal através do software. Uma vez que na Continental todos 

os equipamentos produtivos dos dois edifícios têm válvulas de admissão de ar, foi possível restringir o 

fornecimento de ar aos mesmos fechando as válvulas. A análise desses dados permitiu desagregar as 

fugas dos equipamentos das fugas do ramal de fornecimento de ar. Este teste complementar foi muito 

relevante uma vez que tornou possível quantificar a poupança energética atingida se os equipamentos 

fecharem automaticamente as válvulas de admissão de ar quando não estão a laborar.  

𝐸hL,+#	dL	`á%`X%$3 = 𝑃hXi$	6#3	LUX5*$'L6"#3 ∗ 𝑡3+X"d#l6 17 

  

Sendo: 

- 𝐸hL,+#	dL	`á%`X%$3: Energia poupada quando as válvulas de admissão de ar são fechadas 

(kWh); 

-	𝑃𝑓𝑢𝑔𝑎	𝑛𝑜𝑠	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠: potência utilizada pelos compressores para suportarem 

exclusivamente as fugas de ar dos equipamentos (kW); 

-	𝑡𝑠ℎ𝑢𝑡𝑑𝑜𝑤𝑛: tempo em que os equipamentos não têm necessidade de ar comprimido (h). 

 

Um ponto de elevada importância que é necessário frisar está relacionado com a necessidade de 

efetuar manutenções regulares a todo o sistema de válvulas, cilindros e junções no sistema de ar 

comprimido dentro dos equipamentos, tal como é feita, por exemplo, com os sistemas hidráulicos das 

máquinas.  

De acordo com vários especialistas em ar comprimido (20) (25), um sistema de ar comprimido bem 

dimensionado e com manutenção adequada, não deverá apresentar mais que 15% de fugas em relação 

ao total de ar produzido. No sistema estudado as fugas representam mais de 35% do caudal de ar total, 

valor que ultrapassa em 20 pontos percentuais o que é pretendido. O primeiro objetivo definido é reduzir 

10 pontos percentuais em relação ao valor atual de fugas, fazendo uma inspeção a todos os 

componentes pneumáticos dos equipamentos consumidores de ar. Esta primeira revisão geral deverá 

ser o mais minuciosa possível, podendo ser feita pelas equipas de manutenção da maquinação e 

montagem, aproveitando as manutenções planeadas para esse efeito. Após ser atingido o valor de 
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25% de fugas, deve-se continuar a melhorar a a eficiência do sistema até que este se aproxime dos 

15% de caudal, que é o valor de referência. Deverá ser incorporado nos procedimentos já existentes 

de manutenção preventiva dos equipamentos, a revisão aos componentes pneumáticos, 

sistematizando assim o processo. 

Foi proposto ainda a instalação de electroválvulas na admissão de ar de todos os equipamentos, para 

que quando estes entrem em shutdown, a válvula corte automaticamente o fornecimento de ar aos 

mesmos. Um conjunto de electroválvulas para os equipamentos produtivos em toda a fábrica terá um 

custo inferior a 10000€. 

Outra especificação de extrema importância do sistema de ar comprimido é a pressão a que a rede 

opera. A maioria dos cilindros e restantes dispositivos em unidades industriais tem uma pressão mínima 

de funcionamento de 6 bar (21). Como qualquer aumento de pressão na rede tem custos associados 

elevados (20) (5), é desejável manter a pressão na rede o mais baixo possível, aproximando-se sempre 

que possível dos 6 bar. Como todos os sistemas reais (não teóricos) apresentam perdas de carga 

(variação de pressão desde o ponto de admissão ao ponto de descarga) é necessário “produzir” ar com 

uma pressão à saída dos compressores sempre superior à pressão mínima admissível nos 

equipamentos. Devem ser feitos testes com o objetivo de se atingir a pressão mínima de ar que os 

compressores terão que produzir, sem interferir no processo produtivo. Isso pode ser feito baixando 

progressivamente a pressão do compressor e verificando ao longo desse período se os equipamentos 

não foram afetados pelo decréscimo de pressão. Deve ser dada maior atenção aos processos no final 

do anel, pois é o local onde as perdas de carga são superiores e aos equipamentos mais sensíveis a 

alterações da pressão na rede, como por exemplo sistemas de cilindros pneumáticos mais antigos. 

Neste caso, verificou-se que a perda de carga máxima existente no circuito de abastecimento de ar é 

inferior a 0,7 bar no final do anel. Com a entrada em funcionamento do Atlas VSD 200, baixou-se a 

pressão da rede em 0,3 bar (de 8,3bar para 8,0bar) uma vez que as oscilações de pressão da rede 

diminuíram visivelmente.  

Para estimar a potência requerida aos compressores para diversas pressões na rede distintas, foi 

necessário calcular a eficiência global do compressor. A eficiência global foi definida como o rácio da 

potência do compressor caso se estivesse perante uma compressão isentrópica, com a potência real 

medida. A equação 18 é utilizada para gás perfeito e calores específicos constantes (42): 

𝑇#X" = 𝑇56 ∗
𝑝#X"
𝑝56

pq8
p

 
18 

Sendo:  

- 𝑇#X": temperatura de saída do gás do elemento compressor num ciclo ideal (K); 

- 𝑇56: temperatura de entrada do gás no elemento compressor (K);  

- 𝑝#X": pressão de saída do gás do elemento compressor (bar);  
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- 𝑝56: pressão de entrada do gás no elemento compressor (bar); 

- 𝑘: 𝑘 = ,r
,s

, rácio de calores específicos do gás; o gás em questão neste caso é ar, logo 𝑘 =

1,4. 

Recorrendo a tabelas de entalpia e gás perfeito (42), a partir da temperatura do gás obteve-se a 

entalpia. Assim sendo, com o caudal mássico obtido pelo sistema de gestão de ar, foi possível calcular 

a potência teórica dos compressores recorrendo à equação 19. 

𝑃	,#'*	5dL$% = 	𝑚 	∗ (ℎ#X" − ℎ56) 19 

  
 

Sendo: 

- 𝑃	,#'*	5dL$%: potência exigida aos compressores para um determinado caudal e pressão de 

ar num ciclo de gás ideal (kW);  

- 𝑚	: caudal mássico de gás médio pi
3

;  

- ℎ#X":	entalpia do gás à saída do elemento compressor a uma temperatura 𝑇#X" 	
pv
pi

; 

-	ℎ56:	entalpia do gás à entrada do elemento compressor a uma temperatura 𝑇56 	
pv
pi

 

Uma vez que a potência real dos compressores foi obtida através das medições feitas e dos dados 

retirados do software de gestão de ar, com a equação 20 obtém-se a eficiência global dos 

compressores: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎	𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 	
	𝑃z#'*	5dL$%	
𝑃z#'*	ML$%	

 
20 

Sendo: 

 - 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎	𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙: rácio entre a potência ideal e a potêncai real dos compressores; 

 - 𝑃z#'*	5dL$%	: potência exigida aos compressores para um determinado caudal e pressão de 

ar num ciclo de gás ideal (kW); 

 - 𝑃z#'*	ML$%	: potência real dos compressores (kW). 

Após calcular a eficiência global do sistema, esta será utilizada para fazer o caminho inverso, ou seja, 

para estimar a potência real dos compressores para outras pressões de rede a partir da potência ideal. 

Há ainda que corrigir o valor do caudal mássico quando se realizam estas estimativas, uma vez que 

este varia com a alteração de pressão segundo a equação 21. O caudal volumétrico é constante, pois 

só depende do consumo de ar dos equipamentos pneumáticos, sendo então a variação de caudal 
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mássico consequente da variação da massa volúmica do ar. A temperatura do ar comprimido na 

entrada dos equipamentos é aproximadamente a temperatura ambiente. 

𝑚*9 = 𝑚*8 ∗
𝜌9
𝜌8

 21 

  

Sendo: 

- 𝑚*9: caudal mássico a uma pressão 𝑝9
pi
3

; 

- 𝑚*8: caudal mássico a uma pressão 𝑝8 
pi
3

;  

- 𝜌9: massa volúmica do ar a uma pressão  𝑝9 e uma temperatura ambiente pi
'{ ;  

- 𝜌8: massa volúmica do ar a uma pressão 𝑝8 e à temperatura ambiente pi
'{  

A massa volúmica do ar pode ser calculada assumindo que se trata de um gás perfeito, através da 

equação 22 (42). 

𝜌 =
𝑝 ∗ 𝑀
𝑅 ∗ 𝑇

 
22 

Sendo: 

- 𝜌: massa volúmica do gás pi
'{ ;  

- 𝑝: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜	𝑑𝑜	𝑔á𝑠	 𝑃𝑎 ; 

- 𝑅: Constante de gás perfeito �
�.'#%

;  

- 𝑀:	massa molar do gás ( pi
'#%

); 

- 𝑇: temperatura do gás (K) 

Como forma de simplificar, e uma vez que a temperatura do ar depois deste ser arrefecido no 

compressor não se altera significativamente com a variação de pressão de saída, obtém-se a equação 

23: 

𝜌9
𝜌8
=
𝑝9
𝑝8	

 23 

 

Uma vez que a eficiência global pode ser decomposta em eficiência isentrópica, eficiência mecânica e 

eficiência volumétrica, seria necessário saber como variam cada uma delas para que fosse possível 

estimar de forma mais precisa a potência real do compressor. Dado que a eficiência mecânica e a 

volumétrica, juntas, dependem da velocidade de rotação do compressor e do rácio de pressão (41), é 

muito provável que estas apresentem diferentes valores para diferentes rácios de pressão. 

Consequentemente, uma vez que este método de cálculo assume que a eficiência global é constante 
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para diferentes rácios de pressão, está sujeito a erros difíceis de quantificar. Contudo, como é mais 

provável que o valor conjunto dessas eficiências suba com o decréscimo de pressão e de velocidade 

de rotação, característico de uma redução de pressão na rede, a estimativa será conservadora (41). É 

também importante analisar a evolução da temperatura do ar na sala uma vez que a eficiência dos 

compressores é afetada pela mesma. Por esse motivo devem ser realizadas várias medições ao longo 

do ano para garantir maior fiabilidade aos resultados. 

De notar que a existência de um sistema de controlo dos compressores não só facilita bastante o 

continuo acompanhamento do funcionamento dos equipamentos, como também recolhe 

automaticamente os dados necessários durante os testes de fugas.  

 

4.4. Sistema fotovoltaico 

Para se otimizar uma instalação fotovoltaica em autoconsumo, e com isso diminuir o tempo de 

amortização do investimento, é necessário compreender o modo como é consumida a energia no local. 

O primeiro passo consiste em recolher informação sobre a potência média que as instalações 

necessitam durante o dia, pois é quando há luz solar. Estes dados deverão ser o mais pormenorizados 

possível, para que se consiga calcular a potência média utilizada em cada mês do ano. O detalhar dos 

dados de potência ao longo do ano é relevante uma vez que de mês para mês há grandes variações 

de horas de luz entre eles. A  

Tabela 6 representa as horas de luz ao longo do ano para o concelho de Palmela, no distrito de 

Setúbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Horas de luz por mês em Palmela (37) 

A energia produzida pelo sistema fotovoltaico pode ser calculada através da equação 24. 

Setúbal Horas de Luz Solar 
janeiro 183 

fevereiro 185 

março 226 

abril 270 

maio 313 

junho 342 

julho 360 

agosto 335 

setembro 270 

outubro 220 

novembro 186 

dezembro 167 



 

45 
 

𝐸3#%$M 	= 𝑃563"$%$d$ ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑒	𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 ∗ 𝑡%XO	 24 

  

Sendo: 

- 𝐸3#%$M: quantidade de energia produzida pelo sistema fotovoltaico (kWh);  

- 𝑃563"$%$d$: potência instalada de pico de painéis fotovoltaicos (kW); 

- 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑒	𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜: quociente médio entre a potência real e teórica ao longo do dia;  

- 𝑡%XO: número de horas de luz num determinado período de tempo (h). 

O Coeficiente de Desempenho varia um pouco ao longo do ano, sendo cerca de 0,7 nos meses de 

maior luminosidade e 0,6 nos meses de inverno (51).  

Se a potência da instalação fotovoltaica ultrapassar alguma vez a potência de funcionamento da fábrica, 

será necessário calcular a receita financeira proveniente do excedente de energia injetada na rede. 

Para isso é necessário estimar caso a caso o preço de venda à rede da energia excedente, visto que 

a tarifa não é fixa. Em 2016 o preço médio da energia ativa injetada na rede foi de 0,041 €/kWh (52). A 

redução de custo associada à venda de energia à rede foi calculada com a equação 25: 

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 	𝐸𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡 ∗ 0,041 25 

  

 

	𝐸56vL," = 	𝑃d5h ∗ 𝑡d5h 26 

 

Sendo:  

 - 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎: a venda de energia (€) 

- 	𝐸56vL," ∶ energia injetada na rede (kWh);  

- 𝑃d5h:	diferencial de potência entre a debitada pelo sistema fotovoltaico e a utilizada pelas 

instalações (kW); 

- 𝑡d5h: tempo associado ao diferencial de potência (h). 

Dado que o valor a que energia é vendida à rede é muito inferior ao valor a que é adquirida, um sistema 

em autoconsumo bem dimensionado deve evitar que a energia não seja totalmente consumida no local. 

Uma vez que o tarifário de eletricidade da fábrica apresenta uma taxa sobre potência utilizada no 

período de pontas, foi calculada a poupança alcançada em função da potência de painéis fotovoltaicos 

instalados através da equação 27. 

𝑅𝐶𝐸𝑃 = 	 𝑡3** ∗ 𝑃Lh** ∗ 365 27 

Sendo:  
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- 𝑅𝐶𝐸𝑃: redução do custo anual da taxa sobre utilização de potência elétrica em período de 

pontas (€); 

-	𝑡3**: custo da taxa de utilização de potência elétrica em pontas ( €
��.���

);  

- 𝑃Lh**: potência média anual de produção elétrica fotovoltaica em período de pontas (kW); 

Juntando a poupança conseguida por via da redução de energia ativa comprada à rede, com a redução 

da taxa de potência e mais-valia da energia injetada (caso aconteça), obteve-se a redução de custo 

elétrico total com a instalação do sistema. De notar que, para calcular o payback do investimento, foi 

considerado um preço de 0,85€/W para instalações superiores a 100 kW (53). 

Como foi descrito no capítulo 3, o edifício 1 consumiu cerca de 4 950 MWh de agosto de 2016 a agosto 

de 2017. Assumindo que a necessidade energética na fábrica é constante ao longo do dia, a potência 

média necessária ronda os 560 KW. Esse valor representará o teto máximo da instalação fotovoltaica, 

uma vez que não é desejável produzir energia que não seja consumida localmente. Como a fábrica de 

Palmela reduz bastante a sua produção durante o mês de agosto, a potência média utilizada durante 

esse mês ronda o 400 kW, tendo mesmo alguns dias com valores inferiores a 200 kW. Por essa razão, 

uma vez que o objetivo é injetar o mínimo possível de energia na rede, optou-se por avaliar uma 

instalação de 200 kWp. 

 

4.5. Comparação e hierarquização de 
propostas 

Serão utilizados os seguintes indicadores para quantificar os impactes das propostas de melhoria 

anteriormente apresentados: 

• Consumo Específico (kgep/unidade produzida) 

• Intensidade Energética (kgep/VAB) 

• Intensidade Carbónica (tonCO2e/tep) 

• Payback simples/composto (anos) 

O consumo específico é o indicador de desempenho mais direto e que oferece uma maior sensibilidade 

em relação à otimização energética conseguida. No entanto, este indicador apresenta alguma 

fragilidade quando usado na comparação entre diferentes indústrias, uma vez que é pouco 

representativo da eficiência global do processo produtivo. 

O indicador Intensidade Energética é o rácio entre a energia utilizada e o Valor Acrescentado Bruto. O 

VAB corresponde ao valor de produção menos o valor de matérias primas e custos intermédios. Este 

rácio apesar de não ser tão intuitivo numa perspetiva local, possibilita uma comparação coerente entre 

diferentes tipos de indústria. 
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A intensidade carbónica define a quantidade de dióxido de carbono e outros gases causadores de efeito 

de estufa que é lançada para a atmosfera, por quantidade de energia consumida. Indústrias que 

consumam exclusivamente eletricidade e em que esta provenha inteiramente da rede elétrica, estão 

totalmente dependentes do seu fornecedor de energia, no que toca a intensidade carbónica. Para 

calcular a produção de CO2 e com base na energia final em kWh, a conversão utilizada foi  0,47 

kgCO2e/kWh (54). 

Estes 3 indicadores são referentes à energia primária consumida. 

As propostas de melhoria de eficiência energética que culminam na redução do consumo energético, 

afetam os indicadores de consumo específico e intensidade energética, não tendo impacto na 

intensidade carbónica uma vez que este estudo incide apenas sobre energia elétrica. Por outro lado, 

propostas que contemplam a produção de energia renovável, como o fotovoltaico ou eólico, afetam 

todos os indicadores. Isso acontece, pois, apesar de não haver uma redução na energia final 

consumida, há alteração na estrutura do consumo de eletricidade e uma redução da energia primária. 

O fator de conversão de energia primária para final, associado ao rendimento global da rede elétrica é 

40% (54). Daí se depreende que para cada 1 unidade de energia final são necessárias 2,5 unidades 

de energia primária. Uma vez que para energia renovável produzida e consumida localmente é 

assumido um rendimento de 100%, ou seja, que toda a energia primária é convertida em energia final, 

considera-se que há uma redução de energia primária.  

O cálculo do payback para qualquer investimento que se pretenda realizar, não só é uma prática 

horizontal ao tecido empresarial, como muitas vezes é o principal critério para a execução, ou não, de 

um projecto. O payback simples representa o tempo que é necessário até todo o investimento ser 

recuperado, sem qualquer taxa de atualização. O payback composto/atualizado tem em consideração 

a variação do valor do dinheiro no futuro. Neste estudo optou-se por utilizar o payback simples, para 

não ser necessário estimar a taxa de inflação, uma vez que esta variou bastante nos últimos anos. O 

payback simples foi calculado através da equação 28. 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘	 𝑎𝑛𝑜𝑠 = 	
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	[€]

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 €
𝑎𝑛𝑜

 
28 

 

Embora este indicador não apresente qualquer relação com redução do consumo de energia, será 

considerado pois permite uma análise crítica da viabilidade económica de cada proposta. 
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5. Resultados 
Numa fase inicial, este trabalho focou-se na quantificação de consumos em diversas áreas da fábrica 

e consequente interpretação desses dados. Posteriormente foi feita uma seleção das áreas a atuar, 

propondo-se medidas e práticas que aumentassem a eficiência de utilização dos recursos. Neste 

capítulo é feita uma análise detalhada das medidas propostas e apresentado o impacto que as mesmas 

teriam caso fossem implementadas. 

Através da utilização do sistema de monitorização de consumo de eletricidade da EDP, foi possível ter 

acesso à energia consumida num determinado período de tempo. Estes dados permitem a comparação 

direta com os valores obtidos nas medições e estimativas efetuadas. A Figura 24 é um exemplo do 

perfil de consumo energético ao longo do mês de setembro, segundo o software de recolha de dados 

da EDP. 

 

Figura 24: Diagrama de Carga do Edifício 1 

A fábrica produziu cerca de 4,4 milhões de travões de agosto de 2016 até ao mesmo período de 2017, 

tendo sido consumido 4 950 MWh apenas no edifício 1. A esse valor acresce 70% do consumo da 

unidade de ar comprimido, pois é aproximadamente esta a percentagem de ar consumida pelo edifício 

1. Este valor foi retirado da auditoria do ISQ, não havendo dados suplementares que confirmem o 

mesmo. Assim sendo, obtém-se um consumo final de 6 220 MWh durante esse mesmo período. 

Os valores de energia consumida no edifício 1 desde o início de 2017 até dia 31 de julho do mesmo 

ano, obtidos com a aplicação da metodologia previamente apresentada, foram comparados com os 

valores associados ao contador elétrico do ponto de transformação do edifício 1. Os valores fornecidos 

pelo software de contabilização energética da EDP são apresentados na  
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Tabela 7. De notar que nestes valores não foi considerado o ar comprimido por este se encontrar no 

edifício 2. 

Energia consumida no Edifício 1 [MWh] 

EDP edifício 1 3 056  

Medições e metodologia  3 335 
 

Tabela 7: Comparação dos resultados obtidos com valores medidos pela EDP 

O valor atingido com as medições e extrapolações realizadas representa um desvio de 9% da energia 

consumida segundo os contadores de energia elétrica da EDP. Tendo em conta que a iluminação, 

exaustão e climatização do edifício 1 têm um peso combinado de aproximadamente 17%, seria 

expectável que o peso energético dos equipamentos produtivos rondasse os 80%. Contudo, através 

das medições e extrapolações efetuadas, estimou-se um consumo de 2 796 MWh para o mesmo 

período de tempo por parte dos equipamentos produtivos. Esse valor representa 91% do consumo 

energético medido pela EDP, o que supera em 11 pontos percentuais o esperado inicialmente. Os 

equipamentos de suporte à produção, sobretudo a iluminação e exaustão, funcionam quase sempre no 

mesmo regime e em períodos conhecidos. Dessa forma, uma vez que a incerteza de cálculo desses 

equipamentos é menor, o desfasamento registado na  

Tabela 7 deverá ser da responsabilidade da metodologia associada aos equipamentos produtivos. A 

instalação de novos equipamentos produtivos que não foram medidos poderá ser uma das razões para 

este desfasamento, embora a principal causa deva estar associada a erros nas extrapolações feitas. 

Uma das principais fontes de erro deverá ser o facto de as extrapolações terem sido realizadas 

assumindo que os equipamentos nunca se encontram em shutdown, ou seja, que sempre que não 

estão a produzir consomem energia. Outra causa de erro deverá ser a extrapolação do modo de 

operação entre equipamentos semelhantes. Assumir que um equipamento se comporta sempre da 

mesma forma ao longo do tempo também acarreta erros. Linhas produtivas diferentes por mais 

idênticas que sejam, não se comportam da mesma maneira. Para isso contribuem: o diferente tempo 

de utilização das ferramentas, o diferente estado dos motores e bombas de hidráulico, entre outros. A 

mesma linha ou máquina também altera o seu comportamento ao longo do tempo pelas mesmas 

razões, pelo que mais uma vez assumir que o seu modo de funcionamento é constante ao longo do 

tempo está longe representar a dinâmica real dos equipamentos.  

5.1. Área não produtiva 

5.1.1. Escritórios e restantes áreas não produtivas  

Após serem feitos os cálculos da necessidade térmica das zonas não produtivas do edifício 1, chegou-

se aos resultados da Tabela 8, onde valores positivos correspondem a arrefecimento enquanto que os 

negativos a aquecimento. 
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Tal como indicado na metodologia, considerou-se que o sistema de climatização apresenta um COP1 

(aquecimento) de 2,8 e um COP2 (arrefecimento) de 2,2, dadas as características dos equipamentos 

existentes. Agregando estes valores de desempenho aos dados apresentados no capítulo anterior, 

obtém-se uma potência anual média de climatização de 3,2 kW. De recordar que este valor não 

corresponde à potência real utilizada nas instalações, mas sim a uma estimativa da potência requerida 

aos equipamentos para que estes suprimam as necessidades térmicas das áreas não produtivas nas 

condições assumidas.  

O valor calculado de potência anual média é inferior ao estimado pelos auditores do ISQ, que foi de 

9kW. Contudo, uma vez que não foi possível obter informação acerca dos pressupostos feitos pelos 

auditores, não é possível comparar de forma fidedigna os dois resultados. Desta forma, para efeitos de 

cálculo de poupanças com a implementação de um sistema de gestão do sistema de climatização, foi 

tomado como correto o valor calculado através da metodologia do capítulo 4.1. 

Prevê-se que com a adoção de um sistema de controlo dos equipamentos de climatização, e tendo em 

conta os custos de investimento desta solução e os custos de operação do sistema de climatização, 

seja possível obter:  

• Redução de 0,6 kW de potência; 

• Redução de 1700 kWh/ano; 

• Poupança de 150 €/ano; 

• Payback em 20 anos. 

As principais fontes de erro no cálculo das necessidades térmicas devem estar associadas ao facto de 

todos os cálculos terem sido feitos assumindo regime estacionário; de terem sido desprezadas trocas 

térmicas com a zona produtiva; não se ter tido em consideração a circulação de ar consequente da 

abertura de portas e janelas; não se ter tido em conta os efeitos da radiação solar; à aleatoriedade com 

que se ligam e desligam os equipamentos de climatização; à temperatura ambiente nos escritórios por 

vezes ser diferente de 22 ºC. Por exemplo, no mesmo espaço de escritórios, em determinadas alturas, 

verificou-se que alguns equipamentos estavam em modo de aquecimento e outros em arrefecimento. 

Estando essas unidades internas ligadas à mesma unidade externa, essas definições não só são 

ineficientes termicamente, como em alguns casos a máquina externa chegou mesmo a parar. Outro 

 

Zona 
 

jan 
 

fev 
 

mar 
 

abr 
 

mai 
 

jun 
 

jul 
 

ago 
 

set 
 

out 
 

nov 
 

dez 

Escritório 

engenharia 

[kW] 

 

1,7 

 

1,7 

 

1,8 

 

2,3 

 

2,4 

 

2,8 

 

3,2 

 

3,3 

 

2,9 

 

2,8 

 

2,2 

 

2,0 

Escritório 1º 

andar e zona 

vending [kW] 

 

-3,1 

 

-2,3 

 

-1,2 

 

2,3 

 

4,0 

 

8,4 

 

11,3 

 

11,6 

 

7,4 

 

5,5 

 

0,4 

 

-1,3 

Tabela 8: Potência térmica necessária para a área não produtiva 
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dos casos constatados diz respeito ao Setup de temperatura pretendida pelas diferentes pessoas, que 

poderá não ser a opção mais racional em termos energéticos. Para além disso, a utilização dos 

equipamentos por parte dos ocupantes poderá resultar em rápidos aquecimentos/arrefecimentos, 

obrigando a máquina a picos de potência. 

Tal como na área produtiva, foi também proposto uma alteração de equipamentos de iluminação. Uma 

troca das lâmpadas existente por equipamentos com capacidade de iluminação semelhante, mas de 

tecnologia LED traria: 

• Redução de 2 kW de potência utilizada; 

• Redução de 5 800 kWh/ano; 

• Poupança de 515 €/ano; 

• Payback em 13 anos e 6 meses. 

O tempo para amortização do investimento é substancialmente superior ao do mesmo tipo de 

investimento na área produtiva, pois as áreas não produtivas funcionam apenas durante o primeiro 

turno. 

5.2. AQS 

A estimativa das necessidades de aquecimento de águas resultou numa energia consumida pelos 

termoacumuladores de 49 860 kWh/ano. Com a introdução da bomba de calor seriam obtidos os 

seguintes benefícios: 

• Redução de 35 760 kWh/ano;  

• Poupança de 3 177€/ano; 

• Payback inferior a 1 ano e 8 meses.  

 

5.3. Área produtiva 

As áreas produtivas são o grande consumidor em qualquer instalação industrial. Desta forma foi feita 

uma análise mais detalhada em comparação com a área não produtiva. Com exceção do sistema de 

ar comprimido, todas as análises e propostas que se seguem dizem respeito ao edifício 1. 

 

5.3.1. Equipamentos de suporte à produção 

Por equipamentos de suporte à produção são designados aqueles que, em caso de avaria, não 

afetam de imediato a produção peças. Seguidamente são apresentados os resultados para as 

diversas medidas analisadas para estes equipamentos. 
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5.3.1.1. Iluminação LED 

Tendo em conta os valores de potência instalada da iluminação, medidos pelos auditores da ISQ 

durante a auditoria por estes realizada, e assumindo a substituição das lâmpadas T5 por equivalentes 

em LED, seria possível: 

• Reduzir em 50% a potência de iluminação instalada; 

• Reduzir 110 000 kWh/ano de consumo elétrico; 

• Poupar cerca de 9 790 €/ano; 

• Obter um payback em 4 anos e 6 meses. 

 

5.3.1.2. Iluminação natural 

A introdução de solar tubes com o objetivo de utilizar iluminação natural de forma a desligar 50% da 

iluminação elétrica em dias de sol resultaria: 

• Reduzir 44 000 kWh/ano de consumo elétrico; 

• Poupança de 3 916 €/ano; 

• Obter um payback em 5 anos e 8 meses. 

Caso este investimento fosse feito em paralelo com a substituição das lâmpadas T5 para LED, a 

poupança associada aos solar tubes reduzir-se-ia para metade, e consequentemente o payback 

duplicaria. 

 

5.3.2. Equipamentos produtivos  

5.3.2.1. Consumo energético em diferentes períodos 

operacionais 

Agregando os dois conjuntos de dados, medições energéticas e registos de produção, como indicado 

no capítulo Equipamentos produtivos,obteve-se o consumo energético em tempo produtivo e não 

produtivo. Tal como apresentado Figura 25, constatou-se que 19% do consumo dos equipamentos 

produtivos acontece quando as máquinas não estão a produzir, ou seja, quando não estão a gerar valor 

à empresa.  
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Figura 25: Consumo energético dos equipamentos produtivos do edifício 1 

Seguindo o modelo apresentado, obteve-se um valor médio mensal de 400 MWh de energia consumida 

pelos equipamentos produtivos, dos quais 77 MWh correspondem a energia consumida em períodos 

não produtivos. Dentro da energia consumida em períodos não produtivos, 44 MWh correspondem a 

paragens programadas e 33 MWh às não programadas.  

A Figura 26 permite verificar que a grande maioria da energia consumida por parte dos equipamentos 

produtivos é proveniente das linhas semiautónomas, sendo estas responsáveis por mais de 80 % da 

energia total consumida. Assim sendo, os mecanismos de poupança energética deverão sempre ter 

em especial atenção estes equipamentos.  

 

Figura 26: Consumo energético dos equipamentos produtivos 
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Com a análise dos registos produtivos, verificou-se que há um número muito grande de ações diárias 

em cada equipamento quando estes não se encontram em paragem programada. A distribuição do 

número total de paragens não programadas está representada na Figura 8, no capítulo 3.2. Este facto 

levou a que fosse necessário estabelecer um tempo limite de paragem, a partir do qual se coloca os 

equipamentos em shutdown, de forma a filtrar as paragens mais curtas. 

A Figura 27 demonstra que 86% do tempo não produtivo é referente a paragens programadas ou 

superiores a 60min, o que indicia um potencial elevado para os equipamentos produtivos estarem 

desligados, e consequentemente serem obtidas poupanças energéticas significativas. 

 

Figura 27:Distribuição temporal do tempo não produtivo 

5.3.2.2. Consumo energético paragens não programadas 

Como anteriormente discutido, apesar de a grande maioria das paragens não programadas ser 

inferior a 60 min, as máquinas estão mais tempo paradas devido a paragens superiores a 60 min. 

Consequentemente o peso dessas paragens superiores a 60min faz-se sentir no consumo energético 

não produtivo, tal como mostra a Figura 28. 
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Figura 28: Consumo energético em tempo não produtivo 

Considerando que o potencial máximo de redução energética é igual à soma da energia consumida em 

paragem programada com a energia consumida nas paragens não programadas superiores a 60 

minutos, obtém-se que seria possível: 

• Reduzir o consumo energético, no máximo, em 760 MWh/ano. 

Tal como discutido no capítulo 4.3 se apenas se realizarem shutdowns aos equipamentos durante 

paragens do tipo “avarias” e “trocas de produto” nas paragens programas, obtém-se: 

• Redução do consumo energético em 680 MWh/ano; 

• Poupança de 60 500€/ano. 

De realçar que este valor apenas contempla paragens não programadas de linhas de produção, pelo 

que numa segunda fase de implementação seria possível chegar aos 700 MWh/ano de redução 

energética. 

Para esta proposta de melhoria não foi calculado payback uma vez que foi considerado que não é 

necessário realizar qualquer investimento. Com uma melhor coordenação entre a equipa de engenharia 

de produção com a equipa de manutenção deve ser possível sistematizar o procedimento de shutdown 

sem a necessidade de custos extra. 

 



 

56 
 

5.4. Ar comprimido 
5.4.1. Funcionamento do sistema de ar comprimido  

Todos os cálculos deste capítulo dizem respeito ao consumo de ar em toda a fábrica, estando por isso 

incluído o consumo de ar comprimido também do edifício 2. 

Como foi referido no capítulo 4.3, a introdução de um novo equipamento que não se encontra ligado 

ao sistema de controlo já existente fez com que tivessem que ser realizadas medições de potência ao 

mesmo. Como referido na metodologia, foram feitas medições em período produtivo normal e outras 

em período de paragem parcial, sendo as mesmas representadas na Figura 29 e Figura 30 

respetivamente.  

 

Figura 29: Atlas Copco em período produtivo 

Com o teste em período produtivo obteve-se uma potência média utilizada de 181 kW, o que constitui 

uma clara melhoria face ao consumo médio de 218 kW, medido no último mês de funcionamento do 

Setup anterior. Esta redução de aproximadamente 17% do consumo energético deveu-se 

essencialmente a 3 fatores: 

• Equipamento mais eficiente; 

• Redução de 0,3 bar de pressão da rede; 

• MH 160 e Kaeser 90 com funcionamento deficiente por falta de manutenção. 

O teste efetuado com o intuito de obter informação sobre o consumo de ar comprimido, durante 

períodos não produtivos, teve lugar durante uma semana em que a produção foi bastante reduzida 

durante os 2 primeiros turnos e nula no terceiro. Por esse mesmo facto, os dados registados durante o 

terceiro turno são os de maior importância, uma vez que não houve consumo de ar útil nesse período. 

Durante a semana em teste, a potência média foi de 89 kW, enquanto que no terceiro turno se situou 

nos 72 kW. Com a redução significativa do consumo de ar, o compressor principal, apesar de ser VSD, 
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em alguns períodos funcionou em modo carga/vazio, uma vez que não está projetado para responder 

a níveis tão baixos de consumo.  

 

 

Figura 30: Atlas Copco em período de produção parcial 

Na Figura 31 é possível verificar que durante o terceiro turno a pressão de ar na rede oscilou bastante, 

resultado do compressor Atlas ter que desligar constantemente para não ultrapassar o limite de pressão 

definido. Este tipo de funcionamento não só é indesejável para um compressor de velocidade variável, 

como também é ineficiente energeticamente. Se todo o sistema estivesse ligado ao sistema de gestão, 

este teria feito arrancar o compressor Kaeser 90 e esta situação teria sido evitada, poupando assim 

energia e o próprio compressor a esforços evitáveis. 

Dado que em situação idêntica se verificou através do software de gestão de ar que o compressor 

Kaeser 90 necessitava apenas de 50 kW para manter a rede a uma pressão estável, com a permuta 

entre os compressores obtém-se: 

• Redução de 22 kW durante o período de baixo consumo de ar; 

• Redução energética de 5 280 kWh/ano; 

• Sem necessidade de investimento; 

• Poupança de 470 €/ano. 
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Figura 31: Compressor Atlas Copco em funcionamento carga vazio 

Através das características técnicas do compressor (55) e dos dados adquiridos com os testes 

realizados, chegou-se ao valor limite de caudal de ar para a utilização do Atlas, sem que este entre em 

carga/vazio: 13 m3/min para uma pressão de 8 bar. Contudo, para caudais de ar inferiores a 23 m3/min, 

o compressor perde eficiência, não devendo por isso operar por longos períodos em valores inferiores 

a esse limite teórico. 

O compressor Atlas Copco VSD 200 deverá ser, portanto, conectado ao sistema de gestão de ar 

existente, não só para tornar possível a análise detalhada dos dados provenientes do sistema, mas 

também para que o sistema consiga fazer a gestão da utilização dos compressores. Um caso claro da 

necessidade de permuta entre o Atlas e o Kaeser acontece quando a necessidade de ar diminui 

abruptamente, tal como é patente nas duas figuras anteriores. Nestes casos o compressor maior não 

consegue operar constantemente, tendo que entrar em carga/vazio.  

 

5.4.2. Fugas de ar comprimido 

Com a execução do teste de fugas, verificou-se que o caudal de fugas de abril se manteve inalterado. 

Com o fecho de todas as válvulas de admissão de ar aos equipamentos durante parte do período do 

teste, foi possível quantificar o peso que as fugas de ar nos equipamentos têm em todo o sistema. De 

notar que para obter os dados através do sistema de gestão de ar comprimido foi necessário ligar o 

compressor mais pequeno, Kaeser 90. 

A Figura 32 representa o caudal de ar produzido em cada período de tempo. Entre as 22h e 20min do 

dia 22/09/2017 até às 05h do dia 23/09/2017 as válvulas de admissão de ar aos equipamentos 

estiveram fechadas. 
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Figura 32: Caudal de ar produzido pelo Kaeser 90 

Em circunstâncias normais o compressor trabalharia continuamente, o que não acontece na maior parte 

do tempo neste gráfico, estando constantemente em on/off. Isto acontece devido ao consumo muito 

reduzido de ar que se verificou quando os equipamentos estiveram isolados do anel de fornecimento 

de ar: 

• 0,7 m3/min de fugas de ar; 

• 6,8 kW de potência média; 

Com a análise destes dados verifica-se que 94% das fugas se encontram dentro dos equipamentos, 

devendo por isso ser essa a prioridade em termos de manutenções a efetuar.  

Um procedimento a implementar de imediato consiste em fechar as válvulas sempre que o equipamento 

não precisa de ar, por estar em standby ou estarem a ser realizadas operações em que a presença de 

ar comprimido seja dispensável. Este processo é muito simples e a maioria dos equipamentos 

produtivos tem apenas uma válvula de admissão, pelo que esta tarefa demora poucos segundos.  

Admitindo que apenas em paragem programada é possível fechar a admissão de ar, ou seja, em 28% 

do tempo e assumindo também que as linhas de montagem seguem a mesma distribuição temporal 

dos equipamentos do edifício 1 seria possível atingir:  

• Cerca de 2400 horas/ano em paragem programada; 

• Diferencial de potência requerida aos compressores de cerca de 57 kW (64-7 kW) ; 

• Redução energética superior a 140 000 kWh/ano; 

• Poupança de 12 460€; 
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Este valor de poupança energética permitiria a aquisição e instalação de electroválvulas em todos os 

equipamentos consumidores de ar sem esforço financeiro. Estes equipamentos fechariam 

automaticamente a admissão de sempre que não houvesse necessidade de ar comprimido ou que o 

equipamento entrasse em shutdown. Tal como indicado no capítulo 4.3, o custo de instalar 

electroválvulas em todos os equipamentos não ultrapassaria os 10 000€, pelo que seria altamente 

recomendável. Apesar de todo o processo poder ser feito manualmente, existe sempre alguma 

incerteza acerca do cumprimento do procedimento estabelecido, por parte do operador. Este 

investimento retira incerteza ao procedimento, tornando-o praticamente impercetível ao habitual 

funcionamento. 

Com a instalação das electroválvulas é possível implementar ainda uma rotina de software que sempre 

que for possível fechar a admissão de ar a pelo menos um setor de produção inteiro (maquinação ou 

montagem), guarda os dados da produção de ar do software Air Sigma e calcularia o nível de fugas 

naquele momento. Este automatismo poderá ser bastante interessante pois permitiria, de forma 

simples, verificar com regularidade a evolução do sistema de ar no que toca a fugas. Possíveis 

aumentos do nível de fugas seriam também detetados mais prontamente, facilitando depois a sua 

correção.  

Com a execução de uma manutenção periódica aos sistemas pneumáticos, assumiu-se que numa 

primeira fase as fugas se reduzem a 25% do caudal, obtendo-se: 

• Redução de 18,5 kW de potência exigida ao compressor; 

• Redução energética de 117 000 kWh/ano;  

• Poupança de 10 400 €/ano. 

Considerou-se que em 72% do tempo as máquinas precisariam de ar e assumiu-se mais uma vez que 

as linhas de montagem do edifício 2 também apresentam a mesma necessidade de ar. 

Foi feita a simulação para este valor de fugas (25%) uma vez que no final de 2016 era onde se situava 

o valor de fugas no sistema. Desde então esse valor subiu até aos 35%, onde a falta de manutenções 

rotineiras e renovação de alguns equipamentos pneumáticos teve influência. 

Numa segunda fase, assumindo os mesmos pressupostos, atingindo o valor de fugas de ar 

recomendado (15%), obtem-se em relação à situação atual: 

• Redução de 37 kW de potência exigida ao compressor (em relação ao valor base); 

• Poupança de 232 000 kWh/ano;  

• Poupança de 20 650 €/ano. 

Para o cálculo da redução de consumo energético e poupança económica será utilizado apenas o 

resultado da primeira redução de fugas, ou seja, é considerada a redução para para 25% de caudal de 

fugas. 
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5.4.3. Redução de pressão na rede de ar comprimido  

Seguindo o processo de cálculo apresentado na metodologia, foi obtido o impacto da redução de 

pressão no consumo energético das instalações. Sabendo que os equipamentos devem estar 

preparados para funcionar a 6 bar, a pressão deverá ser reduzida até aos 7 bar à saída dos 

compressores, garantindo assim que os requisitos pneumáticos são cumpridos. Desta forma garante-

se uma pressão de pelo menos 6,3bar no final do anel. A Figura 33 ilustra a evolução da potência 

necessária do compressor à medida que a pressão for sendo reduzida. 

 

Figura 33: Rácio entre pressão de ar e potência do compressor para o caudal médio da fábrica 

Deste modo obteve-se com a redução de 8 para 7 bar de pressão na rede: 

• Redução de 288 000 kWh/ano (excluindo a redução energética provocada pela diminuição das 

fugas); 

• Nenhum investimento necessário 

• Poupança de 25 630 €/ano. 

De realçar, tal como referido na metodologia, que esta descida de pressão deve ser feita gradualmente, 

por exemplo 0,1 bar/semana, de modo a ser possível responder a possíveis problemas de 

funcionamento de alguns equipamentos. Se se confirmar que alguns equipamentos não operam a 

100% à medida que se reduz a pressão, os componentes pneumáticos desses equipamentos devem 

ser de imediato reparados ou substituídos por equipamentos mais eficientes. Só após a resolução das 

situações deste tipo que ocorrerem se deve continuar a reduzir a pressão. 

 

5.5. Sistema fotovoltaico 
Tal como referido no capítulo anterior, a forma de exploração mais interessante economicamente é o 

autoconsumo. Na Tabela 9 estão apresentados os resultados obtidos com o sistema fotovoltaico. Para 

otimizar o retorno financeiro, toda a energia produzida deve ser consumida localmente, tal como 

explicado anteriormente. Para que tal seja cumprido, a potência instalada deverá ser inferior ao valor 

médio de potência utilizada durante o mês de agosto, uma vez que é o mês com menor consumo 
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energético. Como explicado anteriormente, em agosto de 2017 o edifício 1 apresentou uma média de 

potência utilizada de aproximadamente 400 kW, tendo havido 10 ocasiões superiores a 2 horas em que 

potência foi inferior a 200 kW. Das 10 ocasiões, 7 ocorreram durante a noite, pelo que não têm impacto 

na análise. Ora, sabendo que durante o ano há normalmente 10 dias em que a fábrica para totalmente, 

sendo por isso aí a potência também inferior a 200 kW, ao longo do ano em mais de 95% do tempo o 

edifício 1 necessita de mais de 200kW de potência. Por esse mesmo facto optou-se por propor esta 

potência para uma instalação fotovoltaica, que produziria cerca de 400 MWh de energia anuais. O 

estudo de viabilidade económica encontra-se na Tabela 9 para diferentes cenários de custo de 

investimento. 

 

Instalação fotovoltaica de 

200kW 
€/w 

Investimento 

inicial [€] 

IRR (TIR) 

[%] 

NPV (VAL) 

[€] 

Payback 

[anos] 

Preço da eletricidade 
constante ao longo do 

tempo 

0,8 160000 26 362 746,90 3,8 

0,85 170000 24 352 746,90 4,1	

1 200000 20 322 746,90 4,8	

Com um aumento do preço 

da eletricidade de 2%/ano   
0,85 170000 26 445 163,21 3,9 

 

Tabela 9: Estudo económico da instalação fotovoltaica 

Nota ainda para o facto de para além da redução da fatura de energia ativa, as taxas associadas ao 

consumo energético em horário de pontas também seriam reduzidas. 

Os valores atuais de mercado aproximam-se de 0,80 €/W, o que leva o investimento para períodos de 

retorno bastante interessantes. De realçar que considerando uma taxa de atualização do valor do 

dinheiro de 5%, o payback para o caso de 0,85 €/W é de 4 anos e meio. 

Optou-se por apresentar uma proposta de instalação fotovoltaica apenas para o edifício 1 por motivos 

de dimensão do investimento. 

 

5.6. Indicadores de desempenho 
Sendo a Continental Palmela um consumidor intensivo de energia, fica obrigada a cumprir 

determinadas metas energéticas. Essas metas foram definidas após a auditoria do ISQ, e incluem 

redução da intensidade energética, redução do consumo específico e manutenção dos valores de 

intensidade carbónica. Enquanto que os dois primeiros dependem da eficiência do processo industrial 

e de como são utilizados os recursos energéticos, a intensidade carbónica depende exclusivamente da 

rede elétrica, uma vez que a energia consumida é quase na sua totalidade energia elétrica. Isso leva a 

que, se não houver produção energética local, seja difícil controlar as oscilações deste índice de 



 

63 
 

desempenho. Por esse motivo, a instalação de um sistema fotovoltaico tem ainda mais importância, 

pois contribui para reduzir a intensidade carbónica. 

Os valores obtidos com a execução das propostas apresentadas são detalhadas na Tabela 10: 

 

Indicadores Energéticos 
 

Valores de 2015 

 

Meta a atingir 
em 2023 

 

Obtido com as 
propostas 

Intensidade Enegética  
[kgep/VAB] 

 

0,0641 
 

0,0603 
 

0,0508 

Consumo Específico  
[kgep/unidade] 

 

0,3345 
 

0,3144 
 

0,2649 

Intensidade Carbónica  
[tonCO2e/tep] 

 

2,1911 
 

2,1911 
 

2,0822 
 

Tabela 10: Resultado dos indicadores após implementação das medidas propostas 

Os valores da intensidade energética e consumo específico obtidos com as medidas propostas 

representam uma redução global de 20,8%, sendo este valor superior se apenas se considerar a 

energia consumida nas áreas analisadas (Tabela 11). De referir que a energia produzida pelo sistema 

fotovoltaico não é contabilizada como uma redução de energia final consumida, mas sim como uma 

forma limpa de produzir energia. Dado que o quociente de energia primária por energia final é 1, e não 

2,5 como indicado para a rede elétrica, a introdução deste sistema leva a uma redução de consumo de 

energia primária. 

A Tabela 11 apresenta uma comparação dos principais resultados obtidos para as diferentes medidas. 

De notar que para o cálculo da percentagem de consumo energético reduzido foi tido em conta a 

energia consumida no edifício 1 mais 70% da energia consumida pelos compressores ao longo do ano, 

visto que é aproximadamente este o peso do edifício 1 no consumo de ar total. Caso fosse considerada 

a energia total consumida na fábrica (edifício 1 e edifício 2), o consumo seria reduzido em 18,2%. 

 

Tabela 11: Resumo económico das medidas propostas 

  

Medidas propostas Redução de 
Custo [€/ano] 

 
Investimento Payback 

[anos] 

Consumo 
energético 

reduzido [%] [€] 
Área Produtiva 72 248 66 000 0,9 13,1 
Ar Comprimido 48 960 10 000 0,2 8,8 

Sistema fotovoltaico 41 950 170 000 4,1 6,3 
AQS 3 177 5 000 1,4 0,6 

Área Não Produtiva 665 10 000 13,3 0,1 

Total 167 000 261 000 1,5 28,9 
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6. Conclusões e trabalho futuro 
Este trabalho consistiu na otimização da situação energética de uma unidade industrial, que tem como 

principal atividade a produção de travões para automóveis ligeiros. Inicialmente foram recolhidos dados 

sobre o consumo energético da fábrica, que posteriormente foram analisados. Essa análise incidiu 

sobre 5 áreas principais: área produtiva, área não produtiva, ar comprimido, aquecimento de águas 

sanitárias e instalação fotovoltaica. Todas as áreas analisadas, exceto o sistema de ar comprimido, 

dizem respeito exclusivamente ao edifício 1. 

Em cada uma das áreas foi quantificado o seu consumo energético e foram estudadas possibilidades 

de melhoria energética. Dadas as restrições orçamentais da empresa, o estudo focou-se sobretudo em 

propostas com paybacks curtos, sendo que algumas destas propostas não apresentam necessidade 

de investimento, sendo apenas de cariz comportamental e procedimental.  

Na área produtiva verificou-se que em média as máquinas e linhas produtivas operam durante 58% do 

tempo, estando em paragem programada ou não programada durante 42% do tempo útil anual. Foram 

feitas medições de carga a vários equipamentos, em período produtivo e não produtivo, de forma a se 

caracterizar o consumo energético de cada equipamento. Após combinar os resultados das medições 

realizadas com o registo produtivo dos equipamentos, concluiu-se que 19% do consumo energético da 

área não produtiva está associada a períodos não produtivos. Este valor é consequência dos 

equipamentos não serem colocados em shutdown quando estão em paragem. Para calcular o potencial 

de poupança associado a um plano generalizado de shutdown de equipamentos em paragem, foi 

necessário filtrar todas as paragens não programadas, pois a grande maioria destas ocorrências são 

de curta duração. Baseado nos dados do registo produtivo e em constrangimentos operacionais, 

definiu-se que os equipamentos devem ser colocados em shutdown sempre que uma paragem não 

programada durará, à priori, mais de 60min. De forma a simplificar o procedimento, foi definido que 

numa primeira fase apenas se desligam os equipamentos antes de trocas de produto ou avarias. Este 

procedimento, que não requer investimento, gera uma poupança de 680 MWh/ano. 

O sistema de ar comprimido da Continental, como muitos outros, apresenta várias ineficiências 

energéticas. As mais importantes correspondem à excessiva pressão da rede e ao elevado nível de 

fugas de ar existentes. Foi estudada a redução da pressão na rede de 8 bar para 7 bar, tendo sido 

garantido que para esta pressão todos os equipamentos funcionam corretamente. Realizou-se um teste 

ao nível de fugas durante um período de paragem em toda a fábrica, onde se verificou que 35% do 

caudal médio de ar produzido é consumido por fugas. Durante o teste fecharam-se ainda todas as 

válvulas de admissão de ar aos equipamentos, o que originou uma redução do nível de fugas de 94%. 

Uma vez identificado que a grande maioria das fugas está localizada nos equipamentos, foi 

recomendado, para além da instalação de electroválvulas, a obrigatoriedade de manutenção periódica 

aos sistemas pneumáticos, tal como é realizada aos demais sistemas existentes nos equipamentos. A 

execução destas propostas leva a uma redução de consumo elétrico de pelo menos 550 MWh/ano.  
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Dada a localização geográfica da fábrica e de forma a diminuir a dependência energética das 

instalações do fornecedor elétrico, propôs-se a instalação de um sistema fotovoltaico de 200 kW. Este 

sistema, projetado para autoconsumo, produziria cerca de 6% da eletricidade consumida nas 

instalações. Estima-se que o retorno deste investimento seja obtido em aproximadamente 4 anos. 

Com a implementação das medidas propostas foi possível atingir um potencial de redução de consumo 

energético de 28,9%, o que corresponde a 1800 MWh/ano. A esta redução energética corresponde um 

decréscimo de 845 toneladas de CO2e emitidas para a atmosfera. As medidas propostas na área 

produtiva, no ar comprimido e na instalação fotovoltaica foram as principais responsáveis por estes 

resultados, sendo que juntas representam 28,7 % de redução energética ou 1760 MWh/ano. Com a 

execução das propostas, foi possível atingir vários checkpoints do Green Plant Label da Continental, 

ficando assim mais perto da certificação energética exigida pelo grupo alemão. Estes resultados 

permitiram ainda que os valores de intensidade energética, consumo específico e intensidade 

carbónica definidos pela ISQ a cumprir até 2023 fossem atingidos.  

Futuramente deverá ser feita uma desagregação minuciosa do consumo de ar, de forma a saber-se o 

caudal de ar comprimido consumido por cada equipamento. Deverão ainda ser instalados 

caudalímetros em algumas zonas do anel e na admissão de ar dos maiores consumidores para se 

obter um registo em tempo real, e por setores, de todo o sistema de ar comprimido.  

Devem ainda ser feitas medições energéticas mais longas aos equipamentos produtivos durante 

períodos com produção e sem produção, de forma reduzir o nível de incerteza das extrapolações. 

Conjuntamente, será importante estudar detalhadamente as paragens programadas de cada 

equipamento, de forma similar ao realizado para as paragens não programadas. 

Em relação às paragens não programadas, é necessário realizar um estudo estatístico em cada 

máquina, a cada tipo de paragem, de forma a que o operador disponha de mais informação sobre cada 

momento não produtivo. Com esta análise será possível aumentar a qualidade das decisões tomadas 

pelos operadores no momento de colocar, ou não, o equipamento em shutdown. 

Por último, deverá ser feito um estudo semelhante aos equipamentos produtivos do edifício 2 da fábrica. 
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