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Resumo 

 

O acelerado crescimento populacional e económico verificado à escala global tem sido 

suportado por um aumento continuo no consumo de energia primária e emissões de gases com 

efeito de estufa (GEE). A resposta às necessidades crescentes é ainda conseguida sobretudo 

com recurso a combustíveis fósseis, cuja utilização apresenta consequências cada vez mais 

reconhecidas para o ambiente. Ademais, as reservas limitadas e distribuição geográfica não 

uniforme deste tipo de recursos, resulta em que países de reduzida produção endógena sejam 

energeticamente dependentes no exterior e da conjuntura internacional, situação que limita a 

própria competitividade económica, e que carateriza Portugal.  

É assim de grande importância a transformação eficiente e gestão racional da energia 

utilizada. Diretamente incidente nestas questões, as auditorias de energia são uma ferramenta 

importante, consistindo num procedimento de análise das condições de utilização de energia 

numa dada instalação, com o objetivo de identificar medidas para racionalização dos consumos 

energéticos. 

Na presente dissertação é apresentada a metodologia seguida, expostos os resultados, e 

descritas as soluções identificadas/estudadas durante a execução de uma auditoria energética a 

uma instalação real, inserida no setor industrial de matérias plásticas em Portugal. Nas 

condições previstas no Decreto-Lei n.˚68-A/2015, de 30 de abril, a auditoria energética é 

obrigatória, pois a instalação verificou, no ano civil anterior, um consumo anual de energia 

primária de 1 464,5 toneladas equivalente de petróleo (tep). 

Foi ainda definido um conjunto de medidas para implementação nos anos subsequentes, 

com obrigatoriedades também previstas nos termos do Decreto-Lei referido, que constitui o 

Plano de Racionalização dos Consumos Energéticos (PREn). Relativamente às soluções 

definidas, destaca-se uma medida de recuperação térmica, incidente na central de vapor da 

instalação, que foi essencial para contemplar, e até superar, as metas legais de redução nos 

valores dos três indicadores de eficiência energética da instalação. 

Apesar do considerável investimento inicial para efetivação das medidas definidas, o 

período global para retorno do investimento é reduzido significando que, após esta fase inicial, 

o saldo financeiro associado será positivo, e a proporcionar poupanças monetárias 

consideráveis para empresa auditada, bem como reduções nos consumos energéticos e emissões 

de GEE que atendem aos interesses ambientais. 
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Abstract 

 

The increased pace of world population and economic growth has been supported by a 

steady increase in primary energy consumption and greenhouse gas emissions (GHG). The 

growing needs are still mainly attended with fossil fuels, whose use has increasingly recognized 

environmental repercussions. Moreover, the limited reserves and uneven geographical 

distribution of this type of resources means that countries with low endogenous production are 

energetically dependent in the foreign context, a situation that limits its economy, which marks 

the condition in Portugal. 

It is thus of great importance an efficient transformation and smart management of the 

energy used. Directly addressing these issues, energy audits are an important tool, consisting of 

a procedure in which the conditions of energy use in a given facility are analyzed, with the 

objective of identifying solutions to rationalize energy consumptions. 

In this master thesis, the methodology is presented, the results are shown, and described 

the solutions identified/studied during the execution of an energy audit to a real facility, 

included in the plastic materials industrial sector in Portugal. Under the conditions set out in 

Decree-Law no. 68-A / 2015, of April 30th, the energy audit is mandatory, as the installation 

verified, in the previous civil year, an annual primary energy consumption of 1 464.5 tonnes of 

oil equivalent. 

A set of solutions for application in subsequent years was defined, also obliged under 

the previously referred Decree-Law, constituting the Energy Consumption Rationalization 

Plan. Regarding the solutions defined, stands out a heat recovery solution identified for the 

facility’s steam plant, which was essential to contemplate, and even overcome, the legal targets 

of reduction in the values for three energy efficiency indicators associated with the installation. 

Despite the considerable initial investment to enact the defined solutions, the overall 

expected return on investment is low meaning that, after this initial phase, the associated 

financial balance is positive, and providing significant monetary savings to the audited 

company, as well as reductions in energy consumption and GHG emissions that meet 

environmental interests. 
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1 Introdução  

 

Nota: Ao longo deste documento é adotada, de forma recorrente, a terminologia 

“consumos energéticos”, para a facilitar a compreensão na leitura e estar coerente com o 

disposto na legislação portuguesa. Todavia, à luz da 1ª Lei da Termodinâmica, tal é incorreto, 

com a designação mais acertada a ser “transformação de energia”. 

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular “Dissertação”, do 5º 

ano do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica (MIEM) – especialização em Energia 

Térmica, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), para conclusão do 

ciclo de estudos.  

O tema central desta dissertação são as metodologias para realização de auditorias 

energéticas e planos de racionalização dos consumos energéticos, com o título específico: 

“Execução de Auditorias de Energia”.  

A temática enquadra-se com os conteúdos em que incide o curso de Engenharia 

Mecânica e o ramo da Energia Térmica, tendo sido proposto pelo orientador na FEUP, o 

Professor Doutor Clito Félix Alves Afonso. 

O trabalho prático foi desenvolvido nas instalações da empresa Auditene, bem como 

foram realizadas visitas presenciais à empresa consumidora intensiva de energia que constitui 

o caso de estudo deste projeto, e a outras não incluídas na descrição deste relatório. 

 

1.2 O Projeto de Auditorias de Energia na Empresa Auditene 

A Auditene é uma empresa que exerce atividades nos campos de engenharia mecânica 

e engenharia eletrotécnica, que está sediada na rua de Brito Capelo n.º 825, 4450-068 

Matosinhos. 

Fundada em 1989, a Auditene teve como objetivo inicial a realização de auditorias 

energéticas e os respetivos planos de racionalização de consumos energéticos, obrigatórios pela 

legislação vigente para as empresas/instalações consumidoras intensivas de energia. 

Em 1991, face às crescentes solicitações do mercado, a empresa evoluiu naturalmente 

para a área de projetos, sendo esta atualmente a sua principal atividade, em conjunto com a 

realização de auditorias energéticas. Os serviços especializados prestados pela empresa são a 

consultoria técnica, auditoria energéticas, estudos de viabilidade, engenharia básica, engenharia 

de detalhe, licenciamentos e projetos chave na mão. 

Desde 1992, integra o grupo Iperforma, constituído por um conjunto de empresas 

especializadas em áreas complementares à Auditene, de entre as quais se destacam o 

desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia civil, consultoria, gestão, fiscalização 

de obras e gestão de património. 

O empenho da Auditene em dar resposta ao número crescente de clientes com auditorias 

energéticas obrigatórias previstas pela legislação vigente, mais concretamente instalações 

industriais consumidoras intensivas de energia, levaram a que fosse proposto este projeto, na 

medida de promover a continuidade e competitividade da empresa nesta área de especialidade. 
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1.3 Objetivos do projeto 

 

Com este trabalho pretende-se, inicialmente, uma compreensão do funcionamento do 

Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE), que prevê a realização 

obrigatória e periódica de auditorias energéticas a instalações consumidoras intensivas de 

energia.  

O principal objetivo é que sejam explorados os procedimentos e metodologias para 

execução de auditorias energéticas, através da colaboração ativa e presencial em casos reais, 

clientes da empresa Auditene. É também uma finalidade o estudo de medidas para 

racionalização/gestão dos consumos energéticos destas instalações, através da identificação de 

potenciais para economia/gestão dos consumos energéticos e de soluções técnicas viáveis para 

o concretizar, com posterior elaboração dos Planos de Racionalização dos Consumos 

Energéticos (PREn).  

Por fim, pretende-se uma instrução sobre os procedimentos para elaboração dos 

relatórios de acompanhamento, após a submissão do relatório da auditoria energética e 

respetivo PREn, designados por Relatórios de Execução e Progresso (REP). 

Assim, os principais objetivos sintetizam-se em: 

 Análise do Sistema de Gestão dos Consumos de Energia (SGCIE); 

 Exploração e desenvolvimento de procedimentos para a execução dos balanços 

de energia e massa nas instalações consumidoras intensivas de energia; 

 Avaliação da eficiência global dos processos associados à atividade industrial; 

 Identificação de oportunidades e estudo de soluções técnicas/concretas para 

racionalização dos consumos de energia no setor industrial; 

 Elaboração dos respetivos Planos de Racionalização dos Consumos Energéticos 

(PREn); 

 Instrução sobre os procedimentos para a elaboração de Relatórios de Execução 

e Progresso (REP), obrigatórios durante o período de vigência dos Acordos de 

Racionalização dos Consumos de Energia (ARCE); 

 Formação numa importante área de atividade da Engenharia Mecânica; 

 

1.4 Método seguido no projeto  

O trabalho desenvolvido, por incluir a realização de auditorias energéticas a instalações 

reais, dependeu, em certa medida, da disponibilidade das empresas proprietárias para facultar 

informação essencial e agendar visitas presenciais, bem como dos prazos legais para conclusão 

e submissão do relatório da auditoria/PREn à entidade supervisora.  

O planeamento global do projeto teve em linha de conta estes aspetos. 

Os trabalhos iniciaram-se com uma pesquisa prévia sobre a legislação nacional 

relacionada com gestão de energia e relativa ao Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de 

Energia (SGCIE), bem como uma análise da estruturação e informação disposta nos relatórios 

das auditorias elaborados pela empresa. Na segunda semana foi cumprida a primeira visita a 

uma instalação consumidora intensiva, precisamente o caso de estudo que é apresentado neste 

relatório.  

Durante o par de semanas seguintes, foram analisados e tratados os elementos 

recolhidos durante visita e enviados pelos responsáveis da instalação, paralelamente a uma 
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pesquisa em livros técnicos e informação online de fabricantes, relativa a aspetos funcionais 

dos principais equipamentos encontrados na instalação.  

No início do segundo mês foi realizada uma segunda visita presencial, todavia a uma 

instalação diferente, outro cliente da empresa. Nas duas semanas posteriores foram processados 

os dados recolhidos/recebidos, bem como foi prestado auxílio nos cálculos relativos a 

Relatórios de Execução e Progresso (REP), que se encontravam em processo de elaboração na 

altura. 

Cerca de dois meses após o início dos trabalhos, foi possível efetuar a segunda visita à 

instalação que é descrita neste relatório. O foco incidiu sobretudo na procura de oportunidades 

para racionalização dos consumos energéticos, com o subsequente desenvolvimento de folhas 

de cálculo, pesquisa de informação, e contacto com fornecedores, para avaliação de soluções 

concretas, nas semanas se sucederam. 

A redação do relatório da auditoria foi também conseguida em grande parte durante esta 

fase, de forma a cumprir os prazos de entrega estipulados pelo SGCIE. 

Nas últimas semanas de maio tiveram-se as reuniões finais com os responsáveis da 

instalação auditada, de forma a apresentar as principais conclusões da auditoria e todas as 

medidas estudadas, com a finalidade de definir qual o conjunto que viria a constituir o PREn.  

Após a conclusão e submissão do relatório e PREn no portal SGCIE, o foco passou a 

ser completo na escrita do presente documento, com uma exploração mais aprofundada de 

alguns tópicos da auditoria realizada, em especial das medidas inseridas no PREn, e uma 

reflexão geral sobre as tarefas levadas a cabo. 

A composição do presente relatório desenrolou-se gradualmente ao longo do semestre, 

paralelamente aos trabalhos supramencionados, à medida que foi efetuada a pesquisa de 

informação relevante e adquiridos os conhecimentos necessários, com o devido 

acompanhamento por parte do orientador da faculdade e do orientador na empresa. 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos principais, incluindo o capítulo 

introdutório, que termina no final desta secção. A exposição dos conteúdos segue uma lógica 

sequencial, procurando-se, de uma forma geral, contextualizar e fundamentar toda a informação 

que é apresentada. 

No capítulo 2, “Transformação, Consumos e Auditorias de Energia”, é efetuada uma 

revisão bibliográfica sobre as principais temáticas relacionadas o processamento, utilização e 

auditorias de energia, designadamente os seguintes tópicos: 

 Revisão de conceitos básicos de transformação de energia, aplicados no decorrer 

do trabalho; 

 Resumo do panorama global e nacional de consumos energéticos e emissões de 

GEE, com destaque para a importância da eficiência energética; 

 Síntese dos mecanismos de gestão da energia em Portugal, apresentação do 

Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE) e dos seus 

mais recentes dados estatísticos; 

 Apresentação do conceito e metodologia geral de uma Auditoria de Energia, dos 

Planos de Racionalização dos Consumos Energéticos (PREn), Relatórios de 

Execução e Progresso (REP) e das principais categorias de medidas transversais 

aplicáveis no setor industrial em Portugal; 
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No capítulo 3, “Apresentação da Auditoria de Energia – Caso de estudo real”, é 

apresentado o caso de estudo tratado, nomeadamente a auditoria realizada a uma instalação 

Consumidora Intensiva de Energia (CIE) real em Portugal, inserida no setor industrial de 

matérias plásticas, com a exposição dos elementos que caracterizam a instalação ao nível de 

processo produtivo, consumos energéticos, serviços e utilidades, bem como a metodologia 

seguida e os resultados decorrentes das repartições de consumos energéticos, e, por último, os 

três indicadores de eficiência energética associados à instalação. 

No capítulo 4, “Medidas e Plano de Racionalização dos Consumos Energéticos”, é feita 

uma descrição individual de todas as medidas estudadas, no âmbito da auditoria, para 

racionalização dos consumos energéticos, com exposição detalhada das circunstâncias e 

métodos de cálculo para o conjunto de medidas que constituem o PREn, e as 

poupanças/reduções previstas com a sua implementação. 

No capítulo 5, “Conclusões e perspetivas de trabalhos futuros”, é feita uma reflexão 

sobre a globalidade do trabalho realizado, apontadas as principais conclusões relativamente à 

instalação auditada, bem como sobre os desafios encontrados durante a execução da auditoria, 

findando com a identificação de possíveis trabalhos futuros. 
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2 Transformação, Consumos e Auditorias de Energia 

 

O presente capítulo inicia-se com uma revisão geral da transformação de energia, e o 

modo como a sua utilização/consumo tem evoluído ao longo dos anos, a nível mundial e 

nacional. É destacado o papel central da eficiência energética para o cumprimento de metas 

ambientais, através da exposição de estatísticas elucidativas, bem como da importância da 

integração de fontes de energia renováveis. Posteriormente, é contextualizado o cenário atual 

da gestão da energia em Portugal, sendo explorado o funcionamento do Sistema de Gestão dos 

Consumos Intensivos de Energia (SGCIE) e apresentada a respetiva legislação reguladora. No 

último subcapítulo, apresenta-se o conceito de auditoria energética, expõem-se as principais 

fases/etapas genéricas de execução, terminando com a exploração das principais categorias de 

medidas transversais para racionalização de consumos energéticos no setor industrial em 

Portugal. 

2.1 Transformação de Energia 

 

A energia é algo omnipresente nas atividades e fenómenos do quotidiano, indispensável 

para realização das mais simples tarefas como a comunicação oral, até aos processos industriais 

mais complexos. Associada a tudo que nos rodeia, existem diversas formas de energia que são 

utilizadas para satisfazer as necessidades da sociedade.  

No seu estado mais primordial, designa-se por energia primária, representando a 

energia disponível em recursos naturais antes de qualquer processamento (i.e., combustíveis 

fósseis, biomassa, radiação solar, etc). Estas são as verdadeiras fontes ou origens de energia, 

que alimentam qualquer atividade/processo. 

 No entanto, antes de serem utilizadas, é comum sujeitar as formas de energia primária 

a processos de transformação, de forma a se obterem novas formas que sejam mais apropriadas 

ou convenientes para uso (i.e., combustíveis refinados do petróleo, energia elétrica produzida 

em barragens/aerogeradores/painéis fotovoltaicos, cogeração numa célula de combustível 

alimentada a gás natural, etc). Subsequentemente, as novas formas de energia, derivadas do 

processo de transformação, passam então a denominar-se por energia secundária.  

Por fim, a forma de energia que chega ao utilizador final para servir as suas 

necessidades, após passagem por um processo de transformação ou não, passa a designar-se de 

energia final. Trata-se do estado comercial da energia, que é medida nos contadores, quer duma 

habitação doméstica, posto de serviços ou instalação industrial (Águas 2009). 

Desde o reconhecimento/identificação de uma determinada forma de energia primária 

até à sua utilização sob a forma derivada de energia final, resulta sempre a passagem por 

diversas etapas, às quais estão inevitavelmente associadas perdas ou desperdícios energéticos. 

Tais perdas resultam de ineficiências associadas aos processos, de descuidos por parte dos 

utilizadores ou ainda de limitações impostas pela Segunda Lei da Termodinâmica (i.e., 

rendimento de Carnot em ciclos térmicos), quando não existe recuperação do calor rejeitado 

para o ambiente. Para além dos desperdícios que ocorrem durante a transformação e consumo, 

podem ainda ser relevantes as perdas durante a extração e transporte dos recursos (i.e., 

combustíveis fósseis) ou transmissão de energia (i.e., energia elétrica em linhas de transporte).  

Assim, e por definição, a quantidade de energia primária é sempre superior à quantidade 

de energia final derivada/associada, pois à última foram subtraídas todas as perdas e/ou 

degradações decorrentes dos processos de transformação e transporte/transmissão.  
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Adicionalmente, é ainda comum fazer-se referência à energia útil de um processo, que 

está diretamente relacionada com o rendimento ou eficiência dos equipamentos consumidores, 

constituindo a quantidade de energia que efetivamente serve um processo ou atividade de forma 

proveitosa. 

Na Figura 1, apresenta-se um esquema que ilustra genericamente o processo de 

transformação de energia, com a designação das formas de energia em cada etapa, perdas 

associadas, e ainda exemplos de utilização final. 

 

 

Figura 1 – Transformação de energia e utilização final, adaptado de (Comission 2009) 
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2.2 Energia, Emissões e Eficiência 

2.2.1 Panorama Global 

O acelerado crescimento populacional e económico verificado a nível mundial tem sido 

suportado por um aumento continuo no consumo de energia primária. Em 2018, foi registada 

uma variação anual de 2,3%, o ritmo mais intenso desde o início da década. Este valor superou 

o anterior máximo de 1,9%, que tinha sido verificado precisamente no ano anterior, e equivale 

praticamente ao dobro da média contabilizada desde 2010. Tal resultado deriva de um 

crescimento substancial da economia mundial em 2018, mas também de necessidades 

excecionalmente acentuadas de aquecimento e arrefecimento durante as respetivas estações 

solsticiais, resultado de extremos meteorológicos anómalos verificados em algumas partes do 

mundo, estimando-se que, isoladamente, o último fator tenha sido responsável por quase 20% 

do aumento total (IEA 2019).  

As variações anuais absolutas do consumo de energia primária global, observadas ao 

longo da presente década estão ilustradas graficamente na Figura 2, com a contribuição 

individual de cada forma de energia em 2018. As variações são quantificadas em megatoneladas 

equivalentes de petróleo (Mtep em português, Mtoe em inglês). 

 

 

Figura 2 - Variações anuais absolutas do consumo de energia primária global entre 2011 e 2018, com 

repartição por forma de energia em 2018 (IEA 2019) 

 

Os sucessivos incrementos do consumo energético global observados são 

principalmente atribuíveis às economias emergentes, em que o crescimento explosivo de 

população e atividade económica é inevitavelmente acompanhado por necessidades energéticas 

crescentes. Os três países com maior consumo global de energia primária, por ordem 

decrescente: China, EUA e Índia, verificaram variações anuais significativas, com 3.5%, 3.7% 

e 4.0%, respetivamente. Na Europa, o acréscimo foi de apenas 0,2% em 2018 (IEA 2019). 

Relativamente à distribuição pelas formas de energia consumidas, o gás natural 

constituiu a parcela mais significativa, representando aproximadamente 45% do aumento total, 

seguindo-se as fontes de energia renováveis (FER), com cerca de 25%. A resposta ao aumento 

de necessidades foi atingida em 70% com recurso a combustíveis fosseis, o que revela a elevada 

dependência mundial neste tipo de formas de energia (IEA 2019). 

Em termos de consumos absolutos, o cenário apresenta ainda proporções mais notáveis.  
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Na Figura 3 é observável a comparação entre a distribuição dos consumos de energia 

primária a nível mundial por forma de energia, em 2000 e 2018.  

 

 

Figura 3 – Distribuição energética global: 2000 vs 2018; criado a partir da base de dados de (IEA 2019) 

 

Relativamente aos combustíveis fósseis, apenas se verificou redução do peso do 

petróleo na distribuição energética global relativamente ao ano de 2000, com o carvão e gás 

natural a tornarem-se formas de energia mais relevantes. Efetivamente, os combustíveis fósseis 

constituíram 80,5% do consumo total de energia primária em 2018, um aumento de 0,3%.  

A dependência neste tipo de recursos é insustentável a médio/longo prazo por um 

conjunto de razões importantes, começando pela sua natureza não renovável. Uma implicação 

secundária deste facto é que com o esgotamento das reservas mais facilmente acessíveis, os 

custos prospeção e exploração subam inevitavelmente, que aliado ao aumento na procura, se 

repercutam num aumento global do custo da energia (Pinho 2017).  

Por outro lado, constata-se que ocorreu uma evolução positiva na contribuição das FER, 

que ascendeu até 14,5%, o que representa um crescimento de 1,5%. Quanto ao consumo total 

de energia primária, o acréscimo foi de aproximadamente 43% num período de 18 anos (IEA 

2019).  
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Com a informação até agora apresentada, apenas é possível uma apreciação do balanço 

global entre os efeitos que impulsionam aumentos dos consumos energéticos e dos fatores que 

contrariam esta tendência. 

De entre os últimos, destacam-se as melhorias de eficiência energética, alcançadas nas 

diversas etapas de transformação da energia. Para avaliar a evolução deste parâmetro a nível 

mundial, é necessário considerar outros aspetos para além do consumo energético total já que, 

tal como referido, este tendo vindo a aumentar como consequência do rápido crescimento na 

procura. Assim, utiliza-se um indicador/parâmetro que relaciona o consumo de energia primária 

com o Produto Interno Bruto (PIB) de uma dada economia, mais concretamente através do seu 

quociente. Este indicador denomina-se de Intensidade Energética (IE), sendo explorado em 

maior detalhe em secções posteriores. 

 Na Figura 4 apresenta-se a evolução anual da Intensidade Energética referente à 

economia mundial, com e sem a China. 

 

Figura 4 - Variação anual da Intensidade Energética a nível mundial, entre 2011 e 2017 (IEA 2018) 

Constata-se que em ambos os casos as tendências são contrárias à do consumo 

energético, tendo se registado sucessivas reduções anuais. De notar ainda a contribuição 

positiva da China, que enquanto o maior consumidor de energia primária do mundo, atingiu 

sempre reduções superiores à média do conjunto dos restantes países a partir de 2012 (IEA 

2018).  

Todavia, apesar da redução da Intensidade Energética apontar para uma melhoria 

continua de eficiência energética a nível mundial, existem ainda outros fatores que devem ser 

considerados. Como principal exemplo, a transição de atividade económica associada ao setor 

da indústria (elevada IE) para o setor dos serviços (baixa IE) é inerentemente contabilizada 

através deste indicador. Por outras palavras, a redução da Intensidade Energética global pode 

também derivar do crescimento de setores económicos capazes de gerar o mesmo valor 

monetário enquanto consomem menos energia primária do que atividades industriais e que, 

portanto, não reflete necessariamente uma melhoria de eficiência energética nos processos 

existentes (IEA 2018).  

De facto, para conseguir uma apreciação mais correta do progresso mundial ao nível de 

eficiência energética, é necessário recorrer a uma análise de decomposição. Essencialmente, 

são considerados três fatores principais que definem as variações no consumo de energia: 

crescimento da atividade, reestruturação da atividade e evolução da eficiência energética (IEA 

2018).  

Na Figura 5 apresenta-se a contribuição individual dos fatores referidos na variação do 

consumo energia final entre 2000 e 2017, considerando agora os países membros da 

International Energy Agency (IEA), onde se inclui Portugal, e as principais economias do 
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panorama mundial (IEA 2018). A unidade considerada na quantificação energética é ExaJoule 

(EJ). 

 

 

Figura 5 - Análise de decomposição do consumo de energia final dos países membros da IEA e 

principais economias mundiais, entre 2000 e 2017 (IEA 2018) 

 

Entre 2000 e 2017, o aumento do consumo de energia final seria de aproximadamente 

65%, em oposição ao valor de 33% observado, não fossem as melhorias de eficiência 

energéticas alcançadas ao longo dos anos. Tal resultou numa poupança energética, em igual 

período, equivalente ao consumo energético final da Índia e Japão combinados. Este resultado 

é bastante mais pronunciado do que a restruturação da atividade, que apenas representou uma 

redução de aproximadamente 10%. Apesar de efetivamente se verificar uma importância 

crescente de setores caraterizados por baixa IE, o seu efeito positivo é contrariado por 

repercussões adversas do lado consumidor, tais como a adoção de maiores habitações e 

veículos, resultado dos progressos no nível de vida das populações (IEA 2018). 

 

Ao nível de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) associadas a consumos 

energéticos, o historial é também de uma escalada praticamente ininterrupta. Em 2018, a 

variação anual fixou-se nos 1,7%, o ritmo mais intenso desde 2013, com o valor anual absoluto 

a ascender até um máximo histórico de 33,1 GtCO2e (giga toneladas equivalentes de dióxido 

de carbono) (IEA 2019). 

Na Figura 6 está ilustrada a evolução dos valores de emissões de GEE a nível mundial, 

com repartição das emissões associadas ao consumo de carvão e emissões associadas aos 

restantes combustíveis fosseis. 
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Figura 6 - Evolução anual das emissões de GEE globais associadas ao consumo de combustíveis fósseis 

(IEA 2019)  

 

Apesar da estagnação nos valores entre 2014 e 2016, fruto de progressos significativos 

ao nível de eficiência energética e adoção de tecnologias de baixo carbono que resultaram numa 

redução do consumo de carvão durante o mesmo período, os valores anuais tendo vindo a subir 

desde então. Verificou-se ainda um incremento das emissões associadas ao consumo de carvão, 

que pela primeira vez superaram a marca de 10 GtCO2e. Em 2018, registou-se uma 

concentração média de CO2 na atmosfera de 407.4 ppm, um valor muito acima dos níveis pré-

industriais, quando os valores médios variavam entre 180 ppm e 280 ppm (IEA 2019). 

Tais resultados justificam-se com o aumento do consumo global de energia primária, 

pelas razões anteriormente apresentadas, e são principalmente atribuíveis à atividade das 

economias asiáticas, continente onde se situam grande parte das centrais termoelétricas 

alimentadas a carvão (IEA 2019). 

Todavia, o indicador que relaciona as emissões de GEE com o consumo de energia 

primária, denominado de Intensidade Carbónica (IC), tendo vindo a diminuir a nível global 

(IEA 2019). Tal significa uma redução de emissões de GEE associadas ao consumo de um 

determinado valor de energia. Este indicador é também alvo de análise e utilização em secções 

seguintes. 

Na Figura 7 apresenta-se a variação anual global de emissões de GEE associadas a 

consumos energéticos entre 2017 e 2018, bem como os principais fatores que contribuíram para 

evitar um crescimento maior, com desagregação das parcelas individuais. 
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Figura 7 - Variação anual global de emissões de GEE asssociadas a consumos energéticos e emissões 

evitadas em 2018 (IEA 2019) 

 

Melhorias ao nível de eficiência energética voltaram a ser o fator preponderante em 

2018, constituindo cerca de 40% do total de emissões evitadas, todavia menos significativo do 

que 2017, quando a contribuição foi 40% maior em valor absoluto. Seguiu-se a contribuição 

das FER, com progressos liderados pela China e Europa, e com grande parte da transição para 

estas fontes de energia a ocorrer no setor energético. Finalmente, de notar ainda que apesar do 

consumo acrescido de carvão mencionado, ocorreu também uma ligeira transição desta forma 

de energia para o gás natural (com menor fator de emissões, tCO2e/tep), o que permitiu evitar 

um crescimento adicional de 15% no total de emissões (IEA 2019). 

Comparativamente ao ano de 2000, o aumento do total de emissões foi de 

aproximadamente 57% em 2017. Na totalidade deste período, o papel desempenhado pelas 

melhorias ao nível de eficiência energética foi o fator singular preponderante (IEA 2018).  

De seguida, é feita uma análise análoga ao panorama verificado em Portugal. 
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2.2.2 Panorama em Portugal 

A situação em Portugal é particularmente caracterizada por uma elevada dependência 

energética no exterior (DE).  

A Figura 8 ilustra a evolução anual deste parâmetro entre 2008 e 2017, com o valor real 

em cada ano e um valor para um aproveitamento anual médio das FER (DE Normalizada). 

 

 

 

Figura 8 - Evolução anual da dependência energética global de Portugal entre 2008 e 2017 (DGEG 

2019a) 

Constata-se que os valores de dependência energética global continuam ainda elevados, 

com a média dos últimos dez anos a situar-se ligeiramente abaixo de 80%, registando-se em 

2017 o valor real mais elevado desde 2010 (DE), e mais elevado desde 2013 em termos 

normalizados (DE Normalizada) (DGEG 2019a).  

O relatório anual da fatura energética portuguesa de 2018 revelou que, no mesmo ano, 

o saldo importador de produtos energéticos foi de 4.927 milhões de euros, representando um 

aumento de 28,2% face a 2017 (DGEG 2019b). Apesar desta subida ser em parte atribuível a 

uma subida dos preços de importação, este é precisamente o efeito negativo duma dependência 

energética elevada, em que se fica à mercê da conjuntura internacional, que num ano como 

2018 se traduz em custos significativos. Relativamente à importação de produtos petrolíferos e 

refinados, a dependência externa ascendeu a 78,9% em 2018, uma subida de 2,5% relativamente 

a 2017 (DGEG 2019b). 

A grande dependência energética de Portugal no exterior deriva, sobretudo, da 

inexistência de produção nacional de combustíveis fosseis como o petróleo ou gás natural, 

formas de energia que continuam a ter um peso substancial na distribuição energética nacional 

(DGEG 2018).  
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A Figura 9 mostra a evolução anual do consumo de energia primária em Portugal, com 

as parcelas individuais associadas a cada fonte de energia, e peso relativo das principais fontes 

em 2008 e 2017. 

 

 

 

Figura 9 - Evolução anual do consumo de energia primária em Portugal, por fonte de energia, entre 

2008 e 2017 (DGEG 2019a) 

Constata-se uma redução praticamente continua no consumo de petróleo, tendo-se 

verificado em 2008 o valor máximo até à data, representando a fatia maioritária do total nesse 

ano, com 51%. Em 2017 registou-se o valor absoluto mínimo e um peso de 39,8% na 
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distribuição energética. Tal redução encontra-se em linha com a tendência mundial, apresentada 

anteriormente. 

Todavia, no consumo de carvão verificou-se um aumento de 10% para 14,3%, apesar 

de algumas flutuações nos valores absolutos de consumo em anos intermédios. Uma vez que é 

utilizado para produção de energia elétrica centralizada, as necessidades de consumo de carvão 

dependem também da disponibilidade anual das fontes de energia renováveis (FER). 

Já o gás natural acabou por ascender até a um valor absoluto máximo em 2017, passando 

de um peso relativo de 17,0% em 2008 até 23,9% em 2017, acompanhando a evolução 

verificada a nível global. 

Outro efeito relevante para a distribuição energética anual, nomeadamente no contributo 

das fontes energéticas destinadas à produção de energia elétrica, encontra-se associado à 

disponibilidade anual dos recursos hídricos e eólicos, respetivamente designadas por 

hidraulicidade e eolicidade, uma vez que estas são as principais FER em Portugal, sendo a 

produção doméstica de energia dependente destes fatores (DGEG 2018). 

Na Figura 10 apresenta-se a evolução anual da capacidade instalada, total e repartida, 

em tecnologias produtoras de energia a partir das diversas FER. 

Já na Figura 11, é possível observar a produção anual de eletricidade a partir de FER, 

total e repartida. 

 A sigla PCH denota a produção em Pequenas Centrais Hídricas. 

 

Figura 10 - Evolução anual da capacidade instalada das diversas FER em Portugal, entre 2008 e 2017 

(DGEG 2019a) 

 



Execução de Auditorias de Energia 

16 

 

Figura 11 - Evolução anual da produção de energia elétrica pelas diversas FER em Portugal, entre 2008 

e 2017 (DGEG 2019a) 

 

Denota-se uma aposta continua em FER, com a capacidade instalada total a aumentar 

gradualmente desde 2008, de forma mais acentuada nos últimos três anos. No entanto, é 

possível constatar que a produção anual de eletricidade não foi necessariamente proporcional, 

com 2015 e 2017 a servirem de exemplo como anos em que a baixa hidraulicidade verificada, 

devido a condições de seca intensa que se fizeram sentir, afetaram de forma notável a produção, 

tendo-se registado em 2017 uma quebra de 27,4% na produção total face ao ano anterior. Para 

compensar esta redução, o consumo de carvão disparou nestes anos, tal como é possível 

constatar pelos valores anuais absolutos (Figura 9). Por outro lado, o total anual normalizado 

de produção renovável tem vindo a aumentar continuamente.  

 

 Relativamente a emissões de GEE, o histórico de Portugal a partir do início da década 

de 1990 pode ser divido em duas grandes fases: antes e depois de 2005. 

Na Figura 12 apresenta-se a evolução anual do total de emissões de GEE em Portugal, 

na situação em são considerados apenas as emissões associadas a consumos energéticos e no 

cenário em que se incluem também os efeitos de utilização dos solos e florestas - Land Use, 

Land-Use Change and Forestry (LULUCF). 
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Figura 12 - Evolução anual das emissões de GEE em Portugal associadas a consumos energéticos e 

LULUCF (MtCO2e) (DGEG 2019c) 

 

Numa primeira fase, ocorreu uma escalada continua nos valores anuais até 2005, ano 

em que foi atingido o pico histórico da curva, representando um aumento de 44% em 15 anos. 

Tal evolução está associada ao crescimento robusto da economia nacional alcançado durante o 

mesmo período. Após o ano de 2005, porém ainda antes da crise económica global que viria 

também a atingir Portugal em 2008, a tendência foi invertida através de esforços para limitação 

de emissões em todos os setores da economia e com a captação de carbono por reestruturação 

da floresta (LULUCF), iniciando-se assim uma trajetória de descarbonização nacional, em 

resposta aos compromissos assumidos no Protocolo de Quioto de limitar as emissões entre 

2008-2012 a níveis não superiores em 27% ao valor anual de 1990 (DGEG 2019c). 

Em anos mais recentes, com o início da recuperação económica em 2013, verificou-se 

nova subida no total de emissões, ainda que de forma ligeira. Porém, a situação agravou-se em 

2017, ano em que, como referido anteriormente, as condições de seca intensa levaram a uma 

produção hídrica muito abaixo do normal que resultaram num consumo inflacionado de carvão 

em centrais térmicas, e os incêndios devastadores que ocorreram em junho e outubro tiveram 

como consequência um saldo positivo de emissões no setor LULUCF, a primeira vez desde 

2005 e o valor máximo em todo o período apresentado (DGEG 2019c). 

Para apreciar a evolução de eficiência energética em Portugal, apresenta-se na Figura 

13 a variação da Intensidade Energética nacional, com valores deste parâmetro em três bases 

energéticas distintas: Primária, Final e Elétrica. 
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Figura 13 - Evolução do PIB e IE primária, final e elétrica entre 2007 e 2017 (DGEG 2019a) 

 

Denotam-se variações distintas nos valores de IE consoante a base energética, sendo 

muito mais acentuada e praticamente continua a redução associada ao consumo de energia final, 

no qual a redução em 10 anos foi de quase 16%, ao passo que na base de energia primária sitiou-

se nos 10%, e apenas de 3% associada ao consumo de energia elétrica. 

Relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços energéticos, a Diretiva 

n.º 2006/32/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta para ordem jurídica nacional 

pelo Decreto-Lei n.º 319/2009, estabeleceu como objetivo geral indicativo a obtenção de 

economias de energia de 9% no nono ano de aplicação da Diretiva (2016), por comparação com 

o período 2001-2005. Foi ainda introduzida a obrigação de os Estados-Membros apresentarem 

à Comissão Europeia planos de ação de Eficiência Energética. Neste contexto, foi aprovada 

pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 80/2008, entretanto revogada, o primeiro 

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética para o período de 2008-2015 (PNAEE 

2008), que contemplava um conjunto de medidas com o objetivo de alcançar até 2015, uma 

melhoria da Eficiência Energética equivalente a 9,8% do consumo final de energia (DGEG 

2018). 

A RCM n.º 20/2013, aprovou um novo PNAEE para o período 2013-2016 (Estratégia 

para a Eficiência Energética - PNAEE 2016). A maioria das medidas constantes no primeiro 

PNAEE tiveram continuação no segundo plano, por vezes com alteração das respetivas metas 

ou com a inclusão ou extinção de algumas ações previstas nessas mesmas medidas, em função 

do seu estado de implementação (DGEG 2018).  

No entanto, para o horizonte de 2020 e à luz da Diretiva n.º 2012/27/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, relativa a eficiência energética, o objetivo foi redefinido para um limite 

máximo ao consumo de energia primária em 2020 (com base em projeções do modelo PRIMES 

para a Comissão Europeia realizadas em 2007) equivalente a uma redução de 20% (24,0 Mtep, 
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excluindo usos não-energéticos), tendo sido posteriormente adotado por Portugal uma meta 

mais ambiciosa de redução de 25% (22,5 Mtep, excluindo usos não-energéticos). A evolução 

do consumo de energia primária sem usos não-energéticos, incluindo o consumo na aviação 

internacional (referência para aferir o cumprimento da meta de Eficiência Energética em 2020), 

evidencia que em 2017 o valor encontrava-se em linha com o valor de referência para Portugal, 

pelo que o país se encontra na trajetória para cumprir a meta prevista para 2020 (DGEG 2018). 

A Figura 14 apresenta a evolução do consumo total de energia primária em Portugal 

(CEP), bem como a respetiva meta de redução até 2020.  

 

 

Figura 14 - Evolução anual do consumo de energia primária e meta estabelecida para 2020 (DGEG 

2019a) 

 

No âmbito da Diretiva 28/2009/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

abril, foi introduzida a obrigatoriedade dos países membros da UE de submeterem um plano de 

promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis. Portugal preparou e 

apresentou em 2010 o seu primeiro Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 

(PNAER), no qual se comprometeu a atingir os objetivos estabelecidos na Diretiva, 

nomeadamente através do estabelecimento da meta global de 31,0% de FER no consumo final 

bruto de energia (CFBE) (DGEG 2019c). 

Portugal tem vindo a registar um bom progresso no cumprimento dos objetivos para 

2020. Em 2017, a incorporação de fontes de energia renovável no consumo final bruto 

energético situou-se nos 28,1%, uma variação de -0,3% relativamente ao valor registado em 

2016, e 0,8% acima da trajetória indicativa, cerca de 90% da meta estabelecida por Portugal 

para 2020 (DGEG 2019c).  
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2.3 Gestão da Energia em Portugal - SGCIE 

 

2.3.1 Resumo da legislação vigente 

 

Tal como descrito anteriormente, o contexto energético nacional caracteriza-se por uma 

elevada dependência externa e grande potencial para redução de consumos energéticos e 

emissões de GEE. 

Assim, e no âmbito da Estratégia Nacional para a Energia, foi publicado o Decreto-Lei 

n.º 71/2008, de 15 de abril, que regulamenta o SGCIE – Sistema de Gestão dos Consumos 

Intensivos de Energia. Este Sistema resultou da revisão do RGCE – Regulamento de Gestão 

dos Consumos de Energia, uma das medidas constantes do Plano Nacional de Ação em 

Eficiência Energética, sendo a sua operação gerida pela Agência para Energia (ADENE) e 

supervisionada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).  

O SGCIE aplica-se a instalações que verifiquem um consumo de energia primária igual 

ou superior a 500 toneladas equivalentes de petróleo no ano civil imediatamente anterior 

(tep/ano), então designadas de instalações consumidoras intensivas de energia (CIE) (SGCIE 

2019).  

No entanto, ainda que verifiquem a condição de instalação CIE, são excluídos do âmbito 

de aplicação do SGCIE os seguintes casos: 

 Instalações de cogeração juridicamente autónomas e empresas de transporte ou 

com frotas próprias consumidoras intensivas de energia; 

 Edifícios abrangidos pelo Sistema de Certificação Energética de Edifícios 

(SCE), conforme disposto no Decreto-lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, nas 

suas sucessivas alterações, exceto nos casos em que estes edifícios se encontrem 

integrados na área de uma instalação CIE; 

Instalações com consumo energético inferior a 500 tep/ano ou os edifícios sujeitos ao 

regime do SCE podem, de forma voluntária, aplicar o SGCIE. 

Na Figura 15 apresenta-se o esquema que resume a abrangência e obrigatoriedades 

legais do SGCIE, em conjugação com o âmbito de aplicação do Sistema de Certificação 

Energética de Edifícios (SCE). 
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Figura 15 - Fluxo de obrigatoriedades legais do SGCIE conjugadas com o SCE (SGCIE 2019) 

O SGCIE prevê que as instalações CIE abrangidas realizem, periodicamente, auditorias 

energéticas que incidam sobre as condições de utilização de energia e promovam o aumento da 

eficiência energética, incluindo a utilização de fontes de energia renováveis. Prevê, ainda, a 

elaboração e execução de Planos de Racionalização dos Consumos de Energia (PREn) que 

contemplem objetivos mínimos de eficiência energética.  

No seguimento deste Decreto-Lei e nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º do 

mesmo, com o Despacho n.º 17313/2008, de 26 de junho, foram publicados os fatores de 

conversão para tonelada equivalente petróleo (tep) de teores em energia de combustíveis 

selecionados para utilização final, bem como dos respetivos fatores para cálculo da Intensidade 

Carbónica pela emissão de gases com efeito de estufa, referidos a quilograma de CO2 

equivalente (kgCO2e). Nos termos da alínea b) da mesma secção, o Despacho n.º 17449/2008, 

de 27 de junho, delineou os elementos a considerar na realização de auditorias energéticas, na 

elaboração dos planos de racionalização do consumo de energia (PREn) e nos relatórios de 

execução e progresso (REP) (SGCIE 2019). 

Mais tarde, a Lei n.º 7/2013 veio aprovar o regime de acesso e exercício das atividades 

de realização de auditorias energéticas, de elaboração de planos de racionalização dos 

consumos de energia (PREn) e de controlo da sua execução e progresso, nomeadamente 

mediante a emissão de relatórios de execução e progresso (REP), no âmbito do SGCIE e de 

aplicação do regulamento da gestão do consumo de energia para o setor dos transportes, 

aprovado pela Portaria n.º 228/90, de 27 de março, alterando o Decreto-Lei n.º 71/2008. 

O Decreto-Lei n.º 68-A/2015 estabeleceu ainda disposições em matéria de eficiência 

energética e cogeração, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2012/27/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa à eficiência energética, 

que altera as Diretivas nos 2009/125/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
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outubro de 2009, e 2010/30/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, 

e revoga a Diretiva n.º 2004/8/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro 

de 2004, e 2006/32/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2006. No âmbito 

da transposição da diretiva europeia, este decreto-lei procedeu ainda a alterações nos seguintes 

documentos nacionais: a) Decreto-Lei n.º 71/2008; b) Decreto-Lei n.º 23/2010; c) Decreto-Lei 

n.º 141/2010; d) Decreto-Lei n.º 39/2013; e) Decreto-Lei n.º 118/2013 (MAOTE 2015).  

Na Figura 16, apresenta-se um resumo de toda a legislação nacional diretamente 

incidente ou relacionada com a gestão de consumos energéticos.   

 

 

Figura 16 - Resumo da legislação nacional relacionada com a gestão de energia (SGCIE 2019) 
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2.3.2 Relatório síntese do SGCIE de 2018 

 

Na Figura 17 apresenta-se a distribuição, a nível distrital, das instalações Consumidoras 

Intensivas de Energia (CIE) registadas no Sistema de Gestão de Consumidores Intensivos de 

Energia (SGCIE) até final do ano civil de 2018, considerando apenas os sete distritos com maior 

número de registos. 

 

 

Figura 17 - Distribuição das instalações CIE registadas nos sete distritos principais do território 

português (SGCIE 2018) 

 

Verifica-se uma predominância de registos nas regiões Norte e Centro do país, 

destacando-se o distrito de Aveiro com o maior número (193) até final de 2018, seguindo-se os 

distritos de Braga (176), Lisboa (175) e Porto (174) (SGCIE 2018). 

Na Figura 18 apresenta-se a evolução do número total de instalações registadas no 

SGCIE desde 2008, ano em que foi publicado o Decreto-Lei que regulamenta este sistema. É 

feita distinção por escalão de consumo, inferior a 1000 tep/ano ou igual/superior a 1000 tep/ano, 

e ainda identificados os sete principais setores de atividade abrangidos, com os respetivos 

números de instalações em 2018. 
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Figura 18 - Evolução anual do número de instalações CIE registadas, com distribuição por escalão de 

consumo, e pelos sete principais setores de atividade em 2018 (SGCIE 2018) 

 

Verifica-se que no início do período da amostra houve um rápido aumento de registos, 

com uma triplicação do total num período de apenas 5 anos, entre 2008 e 2013. Desde então, o 

número de registos anuais tem vindo a desacelerar gradualmente.  

Dadas as condições e termos de aplicação do SGCIE anteriormente apresentados, 

justifica-se a predominância clara de instalações industriais na totalidade das instalações CIE 

abrangidas em 2018, apenas com o setor do comércio a retalho a surgir também nesta lista, e 

destacando-se a indústria alimentar e indústria têxtil com liderança notória no número de 

registos. 

Relativamente à distribuição dos consumos de energia primária (tep) pelas formas de 

energia mais utilizadas em Portugal, apresentam-se, na Figura 19, os valores relativos ao ano 

histórico de 2018, que representam o consumo total em igual período das instalações registadas 

no SGCIE. 
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Figura 19 - Consumo total de energia primária (tep) em 2018 das instalações registadas no SGCIE por 

forma de energia (SGCIE 2018) 

Destacam-se a energia elétrica e gás natural como as duas formas de energia mais 

consumidas pelas instalações CIE em termos de energia primária, representando, 

respetivamente, 34,9% e 26,5% do consumo total, cujo peso combinado ascende a 61,4% 

(SGCIE 2018). Presente em todas as instalações, a contribuição predominante da energia 

elétrica é já uma realidade e com tendência a tornar-se cada vez mais relevante devido à 

crescente eletrificação do setor industrial. Quanto ao gás natural, trata-se do combustível mais 

utilizado para alimentar caldeiras de vapor, de água quente ou de termofluido, tendo vindo a 

substituir outros combustíveis mais poluentes utilizados para o mesmo efeito, nomeadamente o 

fuelóleo e o gasóleo/diesel.  

Tal como referido anteriormente, o SGCIE prevê que as instalações CIE abrangidas 

levem a cabo um programa de gestão de consumos energéticos, prevendo a realização periódica 

de auditorias energéticas, cuja descrição se inicia de seguida. 
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2.4 Auditorias de Energia 

 

2.4.1 Definição, Enquadramento e Âmbito de Aplicação 

 

“«Auditoria energética», um procedimento sistemático através do qual se obtém um 

conhecimento adequado sobre as características de consumo energético de um edifício ou de 

um conjunto de edifícios, de frotas, de uma atividade ou de uma instalação industrial ou 

comercial ou de serviços públicos ou privados, se identificam e quantificam as economias de 

energia com boa relação custo-eficácia;” (MAOTE 2015). Esta é a definição sucinta 

apresentada no Decreto-Lei n.º 68A/2015 da legislação portuguesa, o mais recente documento 

jurídico incidente sobre a matéria de eficiência energética e cogeração. 

 Por outras palavras, a realização de uma auditoria energética consiste em inicialmente 

efetuar um levantamento geral aos consumos energéticos de uma dada instalação, com uma 

análise posterior mais detalhada das áreas/setores que apresentam potencial para melhorias de 

eficiência energética e/ou gestão de energia mais racional, culminando na identificação de 

soluções concretas, denominadas por medidas de racionalização de energia/consumos 

energéticos, que proporcionam reduções dos indicadores de eficiência energética da instalação, 

de forma a contemplar as metas mínimas/legais neste aspeto. 

No entanto, importa frisar que do facto de não existirem duas instalações iguais decorre 

o mesmo para as auditorias energéticas, ao que não é assim possível extrapolar um 

procedimento ou metodologia integral de aplicação válida para todos os casos. Desta que, em 

certa medida, cada auditoria energética seja em certa medida uma nova experiência (Afonso 

2014, Pinho 2017). 

Assim, a auditoria energética trata-se de um procedimento que leva ao encontro 

interesses distintos, ao criar um elo de ligação entre os interesses dos operadores das instalações 

auditadas, que vêm potenciais benefícios a nível financeiro e/ou do desempenho/gestão do 

processo produtivo, e os interesses energéticos/ambientais associados à redução de consumos 

e emissões de GEE (Afonso 2014). 

Relembra-se que, relativamente ao âmbito/campo de aplicação das auditorias 

energéticas obrigatórias, o SGCIE abrange as instalações que verifiquem um consumo de 

energia primária igual ou superior a 500 toneladas equivalentes de petróleo no ano civil 

imediatamente anterior (tep/ano), então designadas de instalações consumidoras intensivas de 

energia (CIE). No entanto, para efeitos do âmbito de aplicação do SGCIE é considerada apenas 

a energia adquirida pela instalação, excluindo-se, portanto, o consumo de recursos energéticos 

endógenos ou renováveis não adquiridos (SGCIE 2019).  

A conversão do consumo global de energia final duma instalação em consumo de 

energia primária equivalente/correspondente, é indispensável para contabilizar o valor 

qualitativo das diferentes formas de energia utilizadas e, assim, permitir uma comparação de 

desempenhos energéticos com sentido prático (Pinho 2017). A legislação portuguesa propõe a 

conversão em toneladas equivalentes de petróleo (tep), um método simples e expedito, cujos 

fatores de conversão e expressões de cálculo foram publicados no Despacho n.º 17313/2008, 

de 26 de junho, para principais formas de energias utilizadas em processos industriais, 

disponíveis no Anexo A.  

Existe ainda uma distinção entre dois escalões de consumo total de energia primária: 

inferior a 1000 tep/ano ou igual/superior a 1000 tep/ano. As obrigatoriedades no cumprimento 

de metas e implementação de medidas apresentam valores distintos para os dois escalões, 

expostos mais à frente.  
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2.4.2 Metodologia geral 

 

Como referido anteriormente, não existe uma metodologia plena para auditorias 

energéticas que seja aplicável a todos os casos. Todavia, existe um conjunto de etapas/pontos 

transversais que são essenciais levar a cabo.  

Numa abordagem teórica, uma auditoria energética pode ser diferenciada em duas 

grandes fases de execução: a macro auditoria e a micro auditoria (Pinho 2017).  

Na presente secção é feita uma caracterização individual das duas fases, apresentando-

se as etapas fundamentais de cada. 

 

Macro auditoria 

 

Esta primeira fase consiste, essencialmente, numa recolha extensiva de informação 

relativa à instalação em análise. É efetuada uma análise de cariz global, em que foco incide nos 

pontos que caracterizam a instalação em termos de consumos energéticos, processo produtivo 

e equipamentos consumidores de energia. 

Assim, nesta primeira fase, será necessário recolher a seguinte informação: 

 

 Relatório histórico dos consumos da instalação, por formas de energia 

consumidas, com as respetivas evoluções mensais, incluindo eventuais 

consumos de combustíveis ou até de energia elétrica por parte da frota 

automóvel que serve a empresa. Toda esta informação é extraída com a análise 

das respetivas faturas energéticas, relativas ao ano de referência da auditoria, 

sendo obtidas por solicitação às entidades fornecedoras dos serviços, por análise 

de registos de contagens ou ainda por balancetes efetuados pela própria 

empresa. Se estiverem disponíveis, registos dos consumos por setores ou 

departamentos da instalação deverão ser obtidos, de forma a numa fase 

posterior facilitar as partições/distribuições de consumos.  

 

 Descrição do processo produtivo, valores mensais das produções por produto 

final, bem como os horários/períodos de funcionamento de cada setor 

produtivo, e ainda o número de funcionários. Deverá ainda ser calculado o 

Valor Acrescentado Bruto (VAB) da empresa em questão, por solicitação e 

consulta dos elementos disponíveis na Informação Empresarial Simplificada 

(IES), com cálculo de valores individuais de VAB por produto final, se 

exequível. 

 

 Identificação e listagem dos equipamentos consumidores de energia ao longo 

da instalação, com registo das principais características técnicas. Inclui-se um 

levantamento de toda a iluminação existente. Desta forma, obtém-se um resumo 

dos principais consumidores energéticos, facilitando a posterior identificação 

dos equipamentos que apresentam maiores consumos e/ou potencial de 

poupanças energéticas. 

 

 Histórico dos Graus-dias da localidade onde se situa a instalação da empresa, 

bem como as suas principais dimensões e tipo de construção. Este conjunto de 
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dados será essencial caso seja efetuada uma análise das cargas térmicas do 

edifício associadas à climatização e ventilação (Pinho 2017). 

 

Utilizando este conjunto de informação como ponto de partida, são depois criadas 

tabelas e gráficos que a sintetizam, facilitando a sua análise e compreensão. Todos os consumos 

das diversas formas de energia, quer venham expressos sob forma de energia final (i.e., faturas 

de eletricidade em MWh) ou massa/volume (i.e., faturas de gás natural em kNm3), são 

convertidos em consumo de energia primaria equivalente, pelo já referido método das toneladas 

equivalentes de petróleo (tep).  

As tabelas e gráficos produzidos servem de base para a fase seguinte, em que é efetuada 

uma análise mais concentrada/focada em pontos específicos da instalação, nomeadamente 

através do estudo dos setores críticos, e numa análise mais aprofundada, as aplicações ou 

equipamentos com maior potencial de poupanças energéticas. Porém, antes de se avançar, é 

necessário garantir a exatidão dos dados recolhidos, de forma a que a fase seguinte esteja 

assente em informação acertada.  

De seguida, são caracterizadas as generalidades da segunda fase, a micro auditoria.  

 

Micro auditoria 

 

Partindo da informação compilada na macro auditoria, a análise passa então a 

concentrar-se nas áreas (setores e aplicações) com maior potencial de poupanças energéticas. 

Com o campo de análise mais circunscrito, os levantamentos que se seguem devem ser 

bastante detalhados, recolhendo-se, de uma forma geral, toda a informação disponível 

relativamente à evolução de potência absorvida pelos equipamentos, registando-se valores 

médios, máximos e mínimos, com eventual identificação e caracterização dos diversos perfis 

de funcionamento, consoante as necessidades momentâneas dos processos produtivos. Devem 

procurar-se esquemas elétricos existentes e elaborados diagramas/esquemas que ilustrem as 

ligações de tubagens/condutas (i.e., redes de ar comprimido ou de vapor).  

No caso de equipamentos consumidores de energia elétrica, são habituais as medições 

de potência/consumo recorrendo a aparelhagem adequada. Se existirem contadores de quadros 

elétricos parciais, deve também proceder-se à leitura dos registos, de forma a se obterem valores 

de consumos energéticos ao longo de períodos mais extensos, idealmente durante todo o ano 

de referência. A leitura de contagens facilita a repartição dos consumos por equipamento e 

permite evitar extrapolações de consumos anuais. Porém, noutra perspetiva, as medições 

efetuadas permitem complementar as contagens existentes, na medida em que, conhecendo-se 

as horas anuais de funcionamento de um equipamento ou uma estimativa razoável, será possível 

comparar a extrapolação do consumo anual com os valores das contagens, e assim avaliar o 

grau de oscilação ou sazonalidade dos consumos, ou na eventualidade de discrepâncias 

consideráveis entre contagens e estimativas, reconhecer que certas considerações são 

desajustadas ou ainda, em casos mais raros, detetar anomalias durante as medições ou nas 

contagens. 

No caso de equipamentos em que existam consumos e/ou trocas de energia térmica são 

efetuados balanços energéticos e mássicos, sendo para tal necessário definir os estados 

termodinâmicos de cada fluxo (através da temperatura, pressão, estado saturado, etc) e 

determinar os caudais em jogo, quer sejam fluidos de trabalho, matérias-primas ou produtos 

finais. Adicionalmente, devem determinar-se rendimentos operativos dos geradores de energia 

térmica, que caso não seja exequível por um método direto, recorrem-se a medições aos 
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gases/fumos de exaustão, utilizando uma sonda e analisador capazes de medir a temperatura e 

composição, determinando o rendimento pelo método indireto das perdas (indicado pelo 

SGCIE). 

Durante esta fase, à medida que são realizadas medições, lidas contagens, efetuados 

balanços energéticos, etc, adquire-se, gradualmente, uma compreensão mais profunda da 

instalação em mãos. Porém, associado ao estudo das diversas problemáticas, surgem diversas 

questões técnicas e funcionais que, por vezes, transcendem os conhecimentos da equipa 

auditora, sendo boa prática o contacto com as empresas fornecedoras de equipamentos ou 

serviços, e ainda questões sobre a própria instalação que requerem clarificação por parte do 

pessoal da empresa (Pinho 2017). 

 Após a conclusão de todas as avaliações consideradas essenciais, a repartição dos 

consumos energéticos já pode ser feita com bastante segurança, começando a ter-se uma ideia 

melhor definida das áreas com maior potencial de intervenção (Pinho 2017). 

Segue-se a fase mais importante e, essencialmente, o objetivo da auditoria energética: a 

identificação de soluções/medidas para racionalização de consumos energéticos.  

Naturalmente, as medidas que são estudadas devem procurar reduzir ao máximo os 

consumos da respetiva área ou equipamento onde incidem. No entanto, para além do potencial 

para poupanças, é necessário ter em linha de conta outros fatores relativos à implementação das 

medidas: investimento inicial, períodos de retorno do investimento (determinados com base no 

investimento inicial e nas poupanças alcançadas), dificuldades técnicas de implementação, 

relações indiretas com outros setores da instalação que possam resultar em agravamento de 

consumos, efeitos adversos para o processo produtivo durante e após a sua implementação, etc. 

Todos estes fatores condicionam a viabilidade de concretização das medidas, pelo que é sempre 

vantajoso o estudo de diversas medidas ao longo das diferentes áreas da instalação, com o 

intuito de compor um leque de potenciais soluções que maximize as chances de sucesso. 

Portanto, é também essencial o envolvimento continuo do pessoal da empresa, não só 

pela sua contribuição com informação relativa ao funcionamento da empresa/instalação, mas 

também para garantir que acompanham o trabalho que é realizado pela equipa auditora e, 

principalmente, garantir que nas discussões relativas à implementação das soluções/medidas 

propostas, os responsáveis compreendam plenamente os resultados que podem ser alcançados 

(Pinho 2017). 

Na Figura 20 apresenta-se uma lista de pontos que resume as etapas mais importantes a 

ter em conta durante a realização de uma auditoria energética. 
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Figura 20 - Pontos principais para execução de uma auditoria energética (SGCIE 2019) 

 

No final deste processo, é então selecionado, após aprovação dos responsáveis da 

empresa, o conjunto das medidas/soluções que irão ser implementadas para redução de 

consumos energéticos.  

O conjunto de medidas selecionadas constitui então o Plano de Racionalização dos 

Consumos Energéticos (PREn), sendo expostos, de seguida, os procedimentos, prazos e 

obrigatoriedades para a sua elaboração e cumprimento.  
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2.4.3 Plano de Racionalização dos Consumos Energéticos (PREn) 

 

O Plano de Racionalização dos Consumos Energéticos (PREn), conforme definido no 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 71/2008, deve estabelecer metas relativas aos seguintes indicadores 

de eficiência energética: Intensidade Energética (IE), Consumo Específico (CE) e Intensidade 

Carbónica (IC). As definições dos três indicadores são as seguintes (SGCIE 2019): 

 

 Intensidade Energética - quociente entre o consumo total de energia 

(considerando apenas 50% da energia resultante de resíduos endógenos e de 

outros combustíveis renováveis) e o Valor Acrescentado Bruto (VAB) das 

atividades empresariais diretamente ligadas a essas instalações industriais. A 

unidade mais comum deste indicador é kgep/€; 

 

 Consumo Específico - quociente entre o consumo total de energia 

(considerando apenas 50% da energia resultante de resíduos endógenos e de 

outros combustíveis renováveis) e o volume de produção. A unidade mais 

comum é kgep/unidade de produção; 

 

 Intensidade Carbónica - quociente entre o valor das emissões de gases de 

efeito de estufa resultantes da utilização das várias formas de energia no 

processo produtivo e o respetivo consumo total de energia; A unidade mais 

comum é kgCO2e/kgep ou tCO2e/tep; 

 

Na Figura 21 apresenta-se um resumo dos três indicadores de eficiência energética. 

 

 

Figura 21 - Indicadores de eficiência energética utilizados para estabelecer metas no PREn (SGCIE 

2019) 
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Apesar da definição dos indicadores referir à globalidade da instalação, apenas em 

instalações com produção de um único produto final, o cálculo dos valores é exclusivamente 

efetuado desta forma. Nas instalações CIE multiprodutos, determinam-se também valores 

individuais dos três indicadores para cada produto final, sendo para tal necessário efetuar uma 

repartição do VAB (Intensidade Energética), das produções (Consumo Específico), das 

emissões de GEE (Intensidade Carbónica) e, naturalmente, dos consumos de energia primária 

(para cálculo dos três indicadores). No entanto, verifica-se em diversas situações que não é 

possível uma desagregação fidedigna do VAB, ao que, nestes casos, é apenas calculado o valor 

do indicador Intensidade Energética referente à produção global (DGEG 2008). 

Posteriormente, as metas para melhoria/redução dos indicadores são estabelecidas em 

relação aos valores dos indicadores associados a cada produto final. As metas estão sujeitas a 

valores mínimos, definidos consoante o escalão de consumo em que se insere a instalação 

abrangida pelo SGCIE.  

Para o escalão inferior, que compreende as instalações com um consumo global de 

energia primária inferior a 1000 tep/ano, será necessário incluir no PREn um conjunto de 

medidas que, no mínimo, prevejam, relativamente aos valores verificados no ano de referência 

da Auditoria: 

 

 Redução de 4% nos indicadores Consumo Específico e Intensidade Energética 

 Manutenção do indicador Intensidade Carbónica 

 

Relativamente ao escalão superior, que compreende as instalações com um consumo 

global de energia primária igual ou superior a 1000 tep/ano, é necessário contemplar: 

 

 Redução de 6% nos indicadores Consumo Específico e Intensidade Energética 

 Manutenção do indicador Intensidade Carbónica 

 

As reduções dos indicadores são calculadas considerando os valores a preços constantes 

do VAB relativos ao ano de referência, no caso da Intensidade Energética, e os valores de 

produções expectáveis, no caso do Consumo Específico (DGEG 2008). No entanto, a situação 

mais comum passa por considerar constantes as produções anuais e o VAB, relativamente ao 

ano de referência da auditoria.  

Desta forma, as metas para os indicadores Consumo Específico e Intensidade Carbónica 

podem ser traduzidas numa redução no consumo de energia primária, em valor absoluto (tep). 

Para no mínimo garantir a manutenção do indicador Intensidade Carbónica, que pela sua 

definição não permite estipular metas de redução em consumos energéticos, é necessário 

encontrar medidas que prevejam maiores poupanças nas formas de energia com fator de 

emissões mais elevado (FE, tCO2e/tep), justamente para diminuir o peso relativo destas na 

distribuição energética, e deste modo o valor global do indicador. 

A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 68A-2015 veio uniformizar o período de tempo 

para o qual é elaborado o PREn, sendo atualmente este período de oito anos independentemente 

do escalão de consumo. No entanto, relativamente às medidas que constituem o PREn, existem 

imposições nos prazos para completar a sua implementação, novamente com distinção por 

escalão, no caso de medidas com um reduzido Período de Retorno do Investimento (PRI, 

payback simples). Adicionalmente, os prazos para entrega do relatório da auditoria e PREn 

diferem (SGCIE 2019). 

Para o escalão inferior, que compreende as instalações com um consumo global de 

energia primária inferior a 1000 tep/ano, é obrigatória, nos primeiros três anos de vigência do 
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PREn, a implementação de todas as medidas com um PRI inferior ou igual a três anos. O 

relatório da auditoria e PREn devem ser apresentados à ADENE até dezasseis meses após o 

registo da instalação no Portal SGCIE.  

Para o escalão superior, que compreende as instalações com um consumo global de 

energia primária igual ou superior a 1000 tep/ano, é obrigatória, nos primeiros três anos de 

vigência do PREn, a implementação de todas as medidas com PRI inferior ou igual a cinco 

anos. O relatório da auditoria e PREn devem ser apresentados à ADENE até oito meses após o 

registo da instalação no Portal SGCIE. 

A implementação das restantes medidas terá de ocorrer até ao final dos oito anos de 

vigência.  

Todas as medidas incluídas no PREn deverão ser identificadas por uma descrição breve, 

bem como indicadas, no relatório da auditoria, as modificações a efetuar ou novos 

equipamentos a adquirir, quantificando as reduções de consumo decorrentes, o respetivo 

programa de implementação e o impacto na redução dos indicadores de eficiência energética 

da instalação (DGEG 2008).  

Na Figura 22 apresenta-se uma lista de pontos que resume as principais etapas e 

considerações a ter em conta durante a realização de um Plano de Racionalização dos Consumos 

Energéticos. 

 

 

Figura 22 – Pontos principais para elaboração do PREn (SGCIE 2019) 
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Após o carregamento online do relatório da auditoria e do PREn, no portal do SGCIE, 

encontra-se terminado o processo da auditoria energética e de apresentação de medidas de 

racionalização de consumos energéticos. Após aprovação, é celebrado, com a DGEG, um 

Acordo de Racionalização dos Consumos Energéticos (ARCE), estando associado ao seu 

cumprimento o beneficio de incentivos financeiros na implementação de equipamentos e 

sistemas de gestão/monitorização dos consumos de energia, e isenções no imposto sobre 

produtos petrolíferos e energéticos em alguns combustíveis (aprovados e definidos no Decreto-

Lei n.º 73/2010, de 21 de junho, Artigo 89.º) (SGCIE 2019).  

Dado que o ARCE vigora durante um período de oito anos, é necessário acompanhar o 

processo de implementação, de forma a garantir um cumprimento atempado das medidas 

propostas e, no final do ARCE, das metas mínimas/legais. Para o efeito, é também obrigatória 

a elaboração de Relatórios de Execução e Progresso (REP) até ao final do período de vigência 

do ARCE. De seguida, sintetizam-se as obrigatoriedades e prazos para elaboração destes 

relatórios.  
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2.4.4 Relatórios de Execução e Progresso (REP) 

 

Esta fase constitui o acompanhamento na execução do PREn, sendo obrigatória a 

apresentação à ADENE de Relatórios de Execução e Progresso com periocidade bienal, até 30 

de abril do ano seguinte ao biénio de referência, resultando num total de 4 relatórios até ao final 

do ARCE (SGCIE 2019).  

Para a suportar a elaboração dos relatórios, e nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei 

n.º 71/2008, o operador da instalação CIE fica responsável por manter um registo atualizado, 

que permita verificar, periodicamente, os desvios em relação às metas estabelecidas (DGEG 

2008). 

Em cada um destes relatórios deve ser apresentado o estado individual de 

implementação das medidas até a data, referindo quais já se encontram concretizadas, bem 

como as que ainda não iniciaram efetivação. No caso de medidas em progresso/parcialmente 

implementadas, deve ser considerado um valor intermédio (entre 0% e 100%) que traduza o seu 

grau de implementação. Desta forma, é possível determinar a percentagem global de 

implementação do PREn, através da razão entre as poupanças (tep/ano) já alcançadas com as 

medidas total ou parcialmente efetivadas e poupança total prevista após conclusão do ARCE. 

No caso de medidas não implementadas durante o prazo previsto, é obrigatória a sua 

substituição por novas medidas que, no mínimo, prevejam uma redução idêntica no consumo 

energético. Novas medidas, identificadas no decorrer do ARCE, poderão ser acrescentadas ao 

PREn a qualquer altura, com a devida submissão previa à ADENE.  

São também calculados os valores atualizados dos três indicadores para o ano de 

referência do REP. Para tal, é necessário apurar os novos valores anuais de consumos 

energéticos da instalação e efetuar novas repartições por produto final. No que toca ao indicador 

Intensidade Energética, é aplicado ao parâmetro Valor Acrescentado Bruto (VAB) um deflator 

para converter o(s) valor(es) verificado(s) no ano de referência do REP para uma base de preços 

constantes, relativamente ao ano de referência de auditoria. Os valores oficiais dos deflatores 

são disponibilizados no Portal SGCIE (SGCIE 2019). Relativamente ao cálculo do indicador 

Consumo Específico, atualizam-se as produções com os valores verificados no ano de análise. 

Quanto à Intensidade Carbónica, determinam-se os novos valores de emissões de GEE a partir 

das formas de energia consumidas e respetivos fatores de conversão. 

 Com estes dados, é possível comparar os valores atualizados e as metas intermédias 

para cumprimento da trajetória de redução, em que se consideram apenas as medidas com data 

prevista de implementação até ao último ano em análise. Analogamente, calculam-se os desvios 

de cada indicador sobre as respetivas metas finais, após cumprimento integral do PREn e, de 

maior importância ainda, os desvios às metas mínimas/legais, servindo estes valores, quando 

calculados no último REP, como referência para determinar se penalidades por incumprimento 

do ARCE são aplicáveis à empresa operadora da instalação. 

Eventuais desvios às metas estabelecidas devem ser acompanhados por uma descrição 

que justifique os valores, bem como as ações que foram, estão a ser, ou serão tomadas para 

correção dos mesmos. De igual modo, a substituição de medidas no PREn deve ser 

acompanhada por uma justificação plausível (SGCIE 2019). 

No final do período de oito anos, eventuais penalidades ou coimas a aplicar por 

incumprimento do ARCE são também determinadas relativamente às metas estabelecidas para 

cada produto final, no caso de instalações CIE multiprodutos. As penalidades ou coimas são 

sempre aplicadas considerando os desvios à meta legal/mínima (de 4% ou 6%), e não às metas 

estabelecidas no PREn. 
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No REP final, relativo aos últimos dois anos de vigência do ARCE, deve ser apresentado 

um balanço global relativo à execução do PREn, com comentários sobre o cumprimento das 

metas/desvios verificados e grau de implementação do PREn. 

De forma a sintetizar todo o processo até aqui descrito apresenta-se, na Figura 23, um 

esquema que sintetiza a cronologia geral de obrigações do SGCIE, com diferenciação nos 

prazos e metas para os dois escalões de consumo global de energia primária: < 1000 tep/ano ou 

≥ 1000 tep/ano.  

 

 

 

Figura 23 – Cronologia e metas do Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE 

2019)  



Execução de Auditorias de Energia 

37 

2.4.5 Medidas transversais 

 

Por medidas transversais entendem-se ações que promovam a eficiência energética e/ou 

gestão mais racional da energia e sejam aplicáveis à generalidade das instalações, 

independentemente do seu setor de atividade. 

Na Figura 24 apresenta-se o total de economias de energia previstas nos Planos de 

Racionalização de Energia (PREn) aprovados em 2018, com distribuição das reduções 

associadas aos dois tipos de medidas: medidas transversais e medidas setoriais. De salientar 

que, apesar das poupanças estarem quantificadas na unidade de tep/ano, a base considerada é 

do lado do consumidor, tratando-se, portanto, de energia final, consumida ao nível da 

instalação. 

 

 

Figura 24 - Distribuição das poupanças de energia final previstas nos PREn aprovados em 2018, por 

tipo de medidas (SGCIE 2018) 

 

Constata-se, que as medidas transversais representam 90% das poupanças energéticas 

previstas nos planos aprovados, evidenciando a sua importância para atingir as metas de 

redução, e a necessidade de um conhecimento extensivo, por parte dos auditores, sobre a grande 

variedade de medidas existentes.  

Dentro da globalidade das medidas transversais, é possível identificar algumas 

categorias de medidas que são implementadas de forma mais recorrente, providenciando as 

maiores poupanças energéticas e/ou financeiras e reduções substanciais de emissões de GEE. 

Na Tabela 1 estão identificadas as principais categorias de medidas transversais na 

indústria nacional, incluídas na globalidade dos PREn aprovados em 2018, com os valores 

associados de potencial de redução de consumos (novamente na base de energia final), período 

de retorno do investimento (PRI), custo de redução/implementação por poupança conseguida, 

emissões de GEE evitadas e o número de instalações em serão efetivadas. 
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Tabela 1 – Principais categorias de medidas transversais incluídas nos PREn aprovados em 

2018 (SGCIE 2018) 

 

 

Num total de 15 categorias identificadas e uma categoria que engloba um conjunto de 

medidas não especificadas (“Outros”), destacam-se claramente algumas que preveem 

benefícios mais significativos. 

Na Tabela 2 apresentam-se as cinco categorias de medidas transversais com maior 

potencial de redução de consumos de energia final (tep/ano), enquanto a Tabela 3 expõe as 

cinco categorias com maiores reduções de emissões de GEE previstas (tCO2e/ano), em ambos 

os casos com a contribuição relativa de cada categoria para o total global de poupanças/reduções 

previstas. 

 

Tabela 2 - Top 5 das categorias de medidas transversais com maiores poupanças de energia final em 2018 

 

 

Categoria tep/ano % Global

1 Recuperação de calor 30 544 22,5%

2 Outros 22 306 16,4%

3 Sistemas de combustão 14 956 11,0%

4 Isolamentos térmicos 12 540 9,2%

5 Monitorização e controlo 11 808 8,7%

Total 92 154 67,9%

Poupanças em energia final



Execução de Auditorias de Energia 

39 

Tabela 3 - Top 5 das categorias de medidas transversais com maiores reduções de emissões de GEE em 

2018 

 

 

Ao nível de poupanças de energia final (tep/ano), surgem com maior notoriedade as 

medidas incidentes em recuperação de calor, representando cerca de 22,5% do total global. Tal 

pode ser justificado com o facto de ainda existirem, em diversos processos industriais, 

caudais/fluxos rejeitados a elevadas temperaturas com pouco ou nenhum aproveitamento do 

seu potencial térmico.  

Sem contabilizar o conjunto de outras medidas não especificadas, seguem-se as medidas 

incidentes em sistemas de combustão e depois os isolamentos térmicos. Ambas as categorias 

incidem no aumento de eficiência de processos que envolvam grandes quantidades de energia 

térmica, respetivamente na sua produção e transporte. Assim, verifica-se que, apesar da 

tendência crescente de eletrificação do setor industrial, os resultados dos PREn aprovados em 

2018 evidenciam o potencial que ainda existe para poupanças em energia térmica, com as três 

principais categorias de medidas a estarem inseridas nesta área.  

No entanto, de destacar ainda as medidas de monitorização e controlo. Esta categoria 

de medidas tende a ser cada vez mais relevante, com a crescente integração de 

controladores/autómatos no âmbito industrial, visando um funcionamento mais 

eficiente/racional de uma vasta gama de equipamentos (Comission 2009, Magueijo et al. 2010). 

Relativamente à redução em emissões de GEE (tCO2e/ano), o cenário é ligeiramente 

distinto. Medidas para recuperação de calor continuam a ser categoria especificada com maior 

redução prevista, no entanto agora em menor valor do que a categoria “Outros”, e com menor 

peso percentual no total do que anteriormente. Surgem agora na lista medidas incidentes em 

iluminação eficiente e sistemas de compressão que, portanto, resultam em reduções no consumo 

de energia elétrica. Tal deriva do maior fator de emissões associado ao consumo de energia 

elétrica (emissões de GEE/consumo energético), pois neste são contabilizadas as emissões 

geradas na produção da eletricidade e, consequentemente, o rendimento do processo de 

transformação, analogamente ao que se efetua na conversão em energia primária equivalente 

(valor considerado é η=40%, em acordo com o disposto no Anexo II da Diretiva 2006/32/CE). 

De seguida, são apresentadas as principais soluções concretas/técnicas para cada uma 

das quatro categorias de medidas especificadas com maiores poupanças energéticas, 

nomeadamente: 

 

 Recuperação de calor 

 Sistemas de combustão 

 Isolamentos térmicos 

 Monitorização e controlo 

Categoria tCO2e/ano % Global

1 Outros 86 886 16,3%

2 Recuperação de calor 78 375 14,7%

3 Sistemas de combustão 64 142 12,0%

4 Iluminação eficiente 58 515 11,0%

5 Sistemas de compressão 48 240 9,1%

Total 336 158 63,1%

Redução em emissões de GEE
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Recuperação de calor 

 

A recuperação de calor perdido/rejeitado constitui um processo que tem como objetivo 

o aproveitamento de energia térmica até então desperdiçada. 

A energia térmica rejeitada pode ser recuperada a partir de diversas fontes, sendo as 

mais comuns (Comission 2009, Magueijo et al. 2010): 

 

 Gases de combustão (i.e., caldeiras); 

 Efluentes quentes ou frios; 

 Ar de exaustão (i.e., compressores); 

 Produtos quentes/frios e desperdícios do processo produtivo; 

 Circuitos de refrigeração (i.e., água de arrefecimento, óleo hidráulico, etc); 

 Calor de condensação e/ou subarrefecimento, rejeitado em ciclos térmicos; 

 

Todavia, antes de se proceder à identificação de potenciais fontes de recuperação, é 

primeiramente necessário encontrar uma aplicação para o calor a recuperar. Efetivamente, será 

inútil o investimento de recursos na avaliação e estudo de sistemas de recuperação de calor se 

não existir um uso viável/conveniente para a energia economizada. Para tal, é importante avaliar 

não só a quantidade de calor em jogo, mas também o nível de qualidade da energia disponível, 

o seu nível exergético (i.e. temperatura da fonte). Adicionalmente, a implementação duma 

estratégia de recuperação de calor deve ter em conta todos os outros fatores relacionados, pelo 

que é crucial uma análise cuidadosa da dependência de outros equipamentos, para além dos 

caudais/fluxos diretamente em jogo, de forma a garantir que as economias alcançadas com a 

recuperação energética não resultam em gastos noutras aplicações/setores, ou que pelo menos 

as poupanças sejam superiores a estes (Pinho 2017). 

As tecnologias ou métodos mais comuns na indústria para efetuar recuperação de calor 

são (Comission 2009, Magueijo et al. 2010): 

 

 Permutadores de calor – transferência direta do calor, no estado em que se 

encontra; 

 Bombas de calor – troca de calor fazendo uso de um ciclo térmico, em que o 

calor é enviado para um meio a temperatura mais elevada; 

 Recompressão mecânica de vapor – compressão de vapor a baixa pressão (i.e. 

gerado após passagem num evaporador) com aproveitamento do calor latente 

dissipado durante a condensação, resultado do aumento de pressão; 

 Re-evaporação de condensados (vapor de flash) – descompressão de 

líquido/condensado a elevada pressão (i.e., vapor que condensa numa rede de 

distribuição), resultando na sua vaporização parcial. O vapor gerado é depois 

recuperado diretamente ou num permutador de calor; 

De destacar os permutadores de calor como o tipo de tecnologia mais comum. Estes 

equipamentos são concebidos para aplicações energéticas específicas e otimizadas, ao que a sua 

escolha deve ter em conta a gama de temperaturas operativas, bem como os caudais e 

propriedades físicas dos fluidos de trabalho. É possível efetuar recuperação de calor com fluidos 

no estado líquido ou gasoso. As bombas de calor permitem recuperação de energia associada 

a fontes de baixas temperaturas, ao aumentarem o seu nível térmico, o que constitui uma 

vantagem face aos permutadores de calor, que apenas possibilitam transferência de calor no 

sentido espontâneo de ocorrência. Por outro lado, requerem uma fonte de energia externa para 
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operarem, habitualmente energia elétrica para alimentar um motor e, regra geral, só permitem 

a elevação até temperaturas na ordem dos 140ºC. Com a recompressão mecânica de vapor 

ou, no processo inverso, a re-evaporação de condensados (vapor de flash), é aproveitado o 

calor latente da água ou outro fluido de trabalho, sendo tipicamente significativas as poupanças 

alcançadas devido às grandes quantidades de energia associadas à mudança de fase (Comission 

2009, Magueijo et al. 2010). 

 

Sistemas de combustão 

 

Os sistemas de combustão são tipicamente responsáveis por gerar grande parte da 

energia térmica, necessária para levar a cabo determinados processos produtivos. Assim, 

medidas relacionadas com estes sistemas visam aumentar a sua eficiência energética global. 

Nesta secção, para além de medidas incidentes em geradores de calor/energia térmica, são 

igualmente consideradas soluções para otimizar o funcionamento dos circuitos e equipamentos 

de distribuição de vapor, a forma de energia privilegiada para transporte de energia térmica em 

processos industriais (Comission 2009, Magueijo et al. 2010). 

Os principais tipos de geradores de calor são (Comission 2009, Magueijo et al. 2010): 

 Caldeiras/geradores de vapor, de água quente ou de termofluido; 

 Fornos para indústrias especificas (i.e. para cozedura e calcinação); 

 Secadores; 

 

Num sistema de combustão ideal, portanto com um rendimento energético de 100%, 

toda a energia libertada na queima do combustível é transferida para o processo que se pretende 

alimentar. Em sistemas reais, parte dessa energia é perdida ou desperdiçada de várias formas, 

tal como é aprofundado no capítulo seguinte, ao aplicar o método indireto das perdas a uma 

caldeira de vapor. 

Assim, uma forma evidente para aumentar o rendimento do sistema será de reduzir as 

perdas de energia. Atendendo ao modo como estas ocorrem, será possível atuar no sentido de: 

 Reduzir a temperatura e/ou caudal dos gases da combustão 

 Aumento da área ou taxa de transferência de calor; 

 Cedência de calor para pré-aquecimento do ar admitido, da água de 

reposição, ou de outro circuito apropriado; 

 Limpeza e manutenção das superfícies de transferência de calor para 

remoção de resíduos sólidos prejudiciais; 

 Ajuste do rácio ar/combustível, redução do excesso de ar para valores 

ótimos, função do combustível utilizado; 

 

 

 Reduzir as perdas térmicas por radiação e convecção 

 Aplicação de isolamentos térmicos adequados 

 Operação em regimes de carga elevados (redução das perdas em %) 

 

 Reduzir as perdas em purgas, escórias ou resíduos sólidos 

 Minimização da quantidade/caudal de purgas; 

 Recuperação da energia térmica das purgas; 

 Utilização de combustíveis que não produzam resíduos/escorias; 
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Para além dos geradores de energia térmica, é também relevante considerar os 

circuitos/tubagens de distribuição de fluidos de trabalho, bem como todos os equipamentos e 

dispositivos instalados ao longo da rede térmica. Tal como referido, o vapor é o veículo mais 

comum para o transporte de energia térmica em ambiente industrial, sendo as principais 

medidas de atuação: 

 

 Pré-aquecimento da água de compensação da caldeira; 

 Recirculação de condensados de linha e do processo para a caldeira; 

 Recuperação de vapor de flash; 

 Isolamento de tubagens de distribuição de vapor e de retorno de condensados; 

 Isolamento de válvulas, filtros, flanges, juntas de expansão, etc;  

 Eliminação de fugas de vapor e condensados; 

 

Isolamentos térmicos 

 

A aplicação ou melhoria de isolamentos térmicos em superfícies de transferência de 

calor significativa são medidas de implementação simples e investimento habitualmente 

reduzido, sendo assim merecedoras duma atenção imediata por parte das empresas (Magueijo 

et al. 2010). 

A aplicação de um material isolante resulta na diminuição da condutividade térmica da 

superfície, aumentado assim a resistência térmica do equipamento e reduzindo a transferência 

de calor para as imediações, quer seja cedência ou absorção de energia. Daqui resultam os 

seguintes benefícios (Comission 2009, Magueijo et al. 2010): 

 

 Redução dos custos de energia, ao minimizar perdas ou ganhos de calor; 

 Controlar a temperatura de um processo; 

 Controlar a mudança de fase (condensação ou vaporização); 

 Proteção de equipamentos e pessoas contra temperaturas extremas; 

 Proteção contra o fogo; 

 Isolamento acústico; 

 

De seguida, apresentam-se alguns dos equipamentos industriais mais comuns para 

aplicação de isolamentos térmicos: 

 Caldeiras; 

 Acumuladores/Reservatórios; 

 Tubagens de distribuição de vapor e retorno de condensados; 

 Tubagens de água quente ou fria, ou termofluido; 

 Coletores de distribuição; 

 Desgasificadores; 

 Permutadores de calor; 

 Válvulas; 

 Flanges; 

 Etc; 
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O isolamento de geradores de energia térmica, tomando como exemplo as caldeiras de 

vapor, permite reduzir significativamente as perdas de calor por radiação e convecção para o 

ambiente. Numa caldeira de vapor moderna com isolamento adequado, tais perdas representam, 

nos melhores casos, cerca de 1% do Poder Calorífico Inferior (PCI) do combustível, ao passo 

que em equipamentos antigos ou isolados de forma deficiente estas perdas podem atingir 10% 

do mesmo valor (Magueijo et al. 2010). 

Também nas redes de distribuição se conseguem poupanças importantes, devendo-se 

isolar praticamente todos os equipamentos nesta inseridos em que hajam perdas de calor 

significativas, com a exceção dos conjuntos de purga, que para funcionar corretamente não 

podem ser isolados termicamente (Pinho 2018). Particularmente no caso das tubagens, quando 

é efetuado o isolamento de grandes áreas expostas ao ambiente é possível atingir até 10% de 

economia do combustível consumido para gerar a energia térmica transportada na mesma 

tubagem (Magueijo et al. 2010). 

 Em todos os isolamentos, e para cada caso concreto, devem ser procurados valores de 

referência ou, em aplicações mais rigorosas, determinada a espessura de isolamento mais 

económica, já que por vezes a aplicação de uma espessura excessiva de isolamento, para além 

do custo acrescido, leva a um aumento da área de transferência que pode mesmo traduzir-se 

num aumento da transferência de calor (conceito de raio crítico de isolamento). 

 

Monitorização e controlo 

 

Dado a sua natureza transversal, a gestão de energia é um procedimento/estratégia 

continua que deve ser alvo de estudo e planeamento cuidado em qualquer empresa, já que é 

também importante para a sua competitividade. 

Medidas de monitorização e controlo têm como finalidade o acompanhamento e gestão 

dos consumos energéticos. Porém, sistemas modernos são também concebidos e 

implementados para otimização da produção, qualidade do produto e segurança dos operadores 

dos equipamentos (Magueijo et al. 2010). 

Apesar dos custos de implementação serem relativamente baixos, de forma a uma 

medida deste tipo ser bem-sucedida, é prioritário identificar as aplicações que mais poderão 

beneficiar da sua efetivação. Tais aplicações são denominadas por Centros de Custos, podendo 

consistir em equipamentos individuais, centrais técnicas inteiras, linhas de produção, ou até 

mesmo a globalidade da instalação (Magueijo et al. 2010). 

Uma vez definidos os Centros de Custos, são identificados e escolhidos os aparelhos de 

medição necessários. Com estes equipamentos, os consumos energéticos e/ou produções 

passam a ser medidos e registados numa base regular, sendo desta forma possível determinar 

valores de consumos específicos de energia (consumo/produção) e avaliar padrões.  

Através de uma monitorização continua dos consumos e produções, será possível 

estabelecer metas realistas para redução dos consumos, para além dos valores padrão, e com 

eventual a identificação de novas medidas que sejam passíveis de implementação. Os valores 

padrão e metas são atualizados consoante a evolução real verificada e sempre que as metas 

anteriormente propostas sejam atingidas. Esta técnica de monitorização, controlo e estipulação 

de metas, é conhecida por Monitoring and Targeting (M&T) (Magueijo et al. 2010). 

Na Tabela 4 apresentam-se algumas classes de sistemas de controlo e respetivos 

potenciais para economias de energia.   
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Tabela 4 - Classes de sistemas de controlo e potencial estimado para poupanças energéticas (Magueijo 

et al. 2010) 

 

 

O bom funcionamento de um sistema de gestão é dependente da quantidade e qualidade 

de informação que adquire, pelo que é essencial a instalação de sensores e transdutores de 

qualidade em vários pontos do processo. Sistemas modernos ou mais avançados já recorrem à 

inteligência artificial, redes neuronais e algoritmos baseados em regras heurísticas, garantindo 

um controlo otimizado de forma continua (Magueijo et al. 2010). 

Uma vez que os benefícios energéticos associados a sistemas de gestão são 

maioritariamente indiretos, tipicamente relacionados com a eficiência e qualidade da produção, 

é difícil uma quantificação exata dos mesmos. No entanto, resultados reais apontam para que 

sejam alcançáveis economias de energia total entre 5% e 15%, ou no caso de apenas incidirem 

em consumidores de energia elétrica, as reduções se situem entre 2% a 8% (Magueijo et al. 

2010). 
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3 Apresentação da Auditoria de Energia – Caso de estudo real 

 

No presente capítulo é apresentada a auditoria de energia realizada a uma instalação 

CIE industrial, que constitui o caso de estudo real da presente dissertação. A exposição dos 

resultados e metodologia adotada segue a abordagem teórica das fases de macro auditoria e 

micro auditoria, apresentadas no capítulo anterior. Assim, inicialmente são apresentados os 

elementos gerais da empresa/instalação, bem como os valores anuais de produções e consumos 

energéticos. Ainda na fase da macro auditoria, são brevemente descritos os serviços de energia 

e utilidades existentes. Posteriormente, são descritos os procedimentos levados a cabo para 

realizar repartições de consumos por forma de energia, pelas áreas da instalação e por produto 

final. Por último, é analisada a evolução dos valores mensais dos indicadores de eficiência 

energética da instalação, bem como dos valores referentes à totalidade do ano de referência da 

auditoria. 

3.1 Macro auditoria 

3.1.1 Descrição geral e Processo Produtivo 

 

A empresa em questão dedica-se ao fabrico de peças em poliestireno expandido (EPS) 

e polipropileno expandido (EPP), estando incluída no setor de atividade “Indústria de borracha 

e de matérias plásticas”, e com a seguinte CAE/Designação: 22292 - Fabricação de Produtos 

Plásticos Não Especificados.  

 

Do processo produtivo resultam dois produtos finais: 

 

 Produto A; 

 Produto B; 

 

No ano de referência da auditoria, o regime de laboração da empresa, conforme indicado 

pelos responsáveis, foi o seguinte: 

 

 Administrativo: de Segunda a Sexta-feira (9h00 às 18h00)  

 Setor produtivo A: de Segunda a Sexta-feira (8h00 às 16h00)  

 Setor produtivo B: de Segunda-feira a Sábado (8h00 às 8h00)  

 

O número de dias para férias/paragens foram os seguintes: 

 

 Janeiro: 2 dias; 

 Agosto: 12 dias; 

 Dezembro: 10 dias; 

 

Assim, a instalação encontrou-se em funcionamento durante um total de 244 dias úteis 

no ano de referência. 
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Considerando os regimes de laboração apresentados, resultam os seguintes períodos de 

trabalho: 

 Administrativo: 2196 horas de trabalho anuais; 

 Setor produtivo A: 1952 horas de trabalho anuais; 

 Setor produtivo B: 5856 horas de trabalho anuais; 

 

O produto A é fabricado EPS, enquanto as peças relativas ao produto B são produzidas 

utilizando EPS e EPP. Para quantificação da produção são utilizados os quilogramas (kg) 

produzidos.  

O pessoal da empresa forneceu os valores reais das produções da instalação, sendo que 

na Figura 25 apresentam-se os valores mensais por produto final, enquanto a Figura 26 exibe a 

repartição anual do total de produções. 

 

 

Figura 25 - Produções mensais da instalação ao longo do ano de referência 

 

 

Figura 26 - Repartição das produções totais da instalação no ano de referência 

É possível constatar uma relativa regularidade nos valores mensais de produções, 

apenas com reduções mais significativas em meses como abril e agosto/dezembro, sendo que 

nos últimos a instalação teve períodos para férias. Relativamente às produções anuais, as 

parcelas dos dois produtos finais são quase idênticas, em que o produto A representa cerca de 

51,5% do total e o produto B os restantes 48,5%, apesar do período de laboração do setor 

produtivo B ser três vezes mais extenso. Em termos globais, a produção ascendeu a 

aproximadamente 1371,0 toneladas.  
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Os principais equipamentos existentes no setor produtivo A são uma máquina produtiva 

específica, uma máquina expansora e máquinas de corte por fio quente por onde os cubos 

passam e são cortados em placas. Estes equipamentos consomem eletricidade, vapor vivo, ar 

comprimido e ainda água fria pressurizada, para arrefecimento das máquinas produtivas. 

Para fabrico do produto B estão destacadas cerca de duas dezenas de máquinas 

produtivas específicas, duas máquinas expansoras e uma estufa. Estes equipamentos consomem 

eletricidade, vapor vivo, ar comprimido, vácuo e ainda água pressurizada, para arrefecimento 

das máquinas produtivas. 

  



Execução de Auditorias de Energia 

48 

3.1.2 Energia consumida 

 

A nível de energia consumida, a instalação utilizou três formas de energia distintas: 

energia elétrica, gás natural e gasóleo. 

 

 A energia elétrica foi usada para acionamento dos motores elétricos das diversas 

máquinas, na iluminação, climatização e escritórios. 

 O gás natural foi utilizado como combustível na caldeira de vapor, que é responsável 

por fornecer energia térmica ao processo produtivo. 

 O gasóleo foi unicamente consumido pela frota automóvel destacada para serviço da 

empresa. 

 

No Anexo B está disponível um esquema que sintetiza os fluxos de energia consumida 

na instalação (Figura 1). 

Por análise das faturas energéticas, foi possível a determinação, por forma de energia, 

dos respetivos consumos energéticos mensais e anuais, bem como o cálculo das emissões de 

GEE associadas, recorrendo aos fatores de conversão, apresentados mais à frente. 

 

Energia Elétrica 

 

Os consumos de energia elétrica são faturados por período horário/tarifário, que para o 

serviço contratado pela empresa em causa, são diferenciados quatro: ativa ponta, ativa cheias, 

ativa vazio e ativa super vazio (consultar ciclos semanais no Anexo C). Na Tabela 5 estão 

indicados os consumos mensais de energia elétrica ativa, valores que foram extraídos 

diretamente das faturas de eletricidade. 

Relativamente aos consumos de energia reativa, também apresentados nas faturas 

mensais, constatou-se que os valores foram sempre residuais.  

A Figura 27 revela a evolução mensal dos consumos totais de energia elétrica ativa ao 

longo do ano de referência da auditoria. 
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Tabela 5 - Distribuição mensal e anual dos consumos de energia elétrica por período horário 

 

 

 

Figura 27 - Evolução mensal dos consumos de energia elétrica durante o ano de referência 

 

Verificam-se apenas ligeiras flutuações nos valores totais mensais, excetuando os meses 

de agosto e dezembro que registam consumos significativamente mais baixos devido às 

paragens da fábrica.  No total anual, a fatia maioritária do consumo de energia elétrica ocorreu 

no período horário “Ativa Cheias”, o que decorre de este ser o período tarifário mais extenso e 

da instalação laborar continuamente durante os dias úteis.  

O consumo total de energia elétrica no ano de referência foi de 1 606,0 MWh, o que 

resulta numa média mensal de 133,8 MWh/mês, tendo sido adquirida com a um custo médio 

de 104,3 €/MWh (valor sem IVA). 

 

 

 

At. Po nta At. Che ia s At. Va zio At. Sup e r Va zio At. T o ta l Fa tura

kWh kWh kWh kWh kWh €

ja ne iro 30 683,0 72 699,0 20 601,0 21 908,0 145 891,0 15 294,6

fe ve re iro 27 004,0 66 949,0 22 105,0 21 885,0 137 943,0 14 166,4

ma rço 30 011,0 81 818,0 24 129,0 24 067,0 160 025,0 16 497,9

a b ril 15 767,0 71 238,0 23 091,0 20 605,0 130 701,0 13 761,3

ma io 20 031,0 90 253,0 24 668,0 22 669,0 157 621,0 16 359,3

junho 18 345,0 79 387,0 20 757,0 20 640,0 139 129,0 14 607,2

julho 18 372,0 86 564,0 32 252,0 25 142,0 162 330,0 16 422,3

a g o sto 11 187,0 50 281,0 13 401,0 13 312,0 88 181,0 9 356,6

se te mb ro 17 213,0 75 944,0 19 604,0 22 170,0 134 931,0 14 051,2

o utub ro 17 227,0 69 264,0 16 015,0 19 364,0 121 870,0 12 978,4

no ve mb ro 28 509,0 66 578,0 17 980,0 21 678,0 134 745,0 14 178,3

d e ze mb ro 16 847,0 43 567,0 18 675,0 13 520,0 92 609,0 9 827,4

T OT AL 251 196,0 854 542,0 253 278,0 246 960,0 1 605 976,0 167 500,9

% 15,6% 53,2% 15,8% 15,4% 100,0%

Ene rg ia  

Elé trica
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Gás Natural 

 

Relativamente ao gás natural, foram extraídos das respetivas faturas os consumos na 

unidade volúmica de normais metros cúbicos (Nm3). Nas faturas constam ainda os valores 

equivalentes de energia em kWh, que são determinados a partir do respetivo Poder Calorífico 

Superior (PCS), sendo disponibilizados também os seus valores médios mensais. Na Figura 28 

está representada a evolução mensal dos consumos em toneladas (ton), que foram determinados 

adotando um valor médio para a massa volúmica de 0,8404 kg/m3. 

 

 

Figura 28 - Evolução mensal dos consumos de gás natural durante o ano de referência 

 

Os valores mensais revelam oscilações suaves nos consumos de gás natural, apenas com 

os meses de agosto e dezembro a totalizarem quantias notavelmente menores, pelas razões 

apontadas anteriormente. A regularidade nos consumos justifica-se com a utilização exclusiva 

do gás natural para alimentar a caldeira de vapor, que por sua vez serve apenas o processo 

produtivo, o qual não é afetado significativamente por variações sazonais. 

O consumo total de gás natural no ano de referência foi de 975,0 ton, o que resulta num 

valor médio mensal de 81,3 ton/mês, tendo sido adquirido a um custo médio de 348,2 €/ton 

(valor sem IVA). 

 

Gasóleo 

 

A empresa forneceu ainda o mapa de compras de gasóleo, de onde se retiraram os 

consumos mensais, por veículo e totais, para o ano de referência. Os valores consultados 

referiam aos litros de combustível adquiridos, que foram convertidos em toneladas (ton), 

adotando para a densidade um valor médio de 832,5 kg/m3. A evolução mensal dos consumos 

de gasóleo apresenta-se na Figura 29. 
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Figura 29 - Evolução mensal dos consumos de gasóleo durante o ano de referência 

 

Novamente, constata-se regularidade nos valores com exceção nos meses em que se 

verificaram períodos prolongados de paragem (agosto e dezembro). 

O consumo total de gasóleo no ano de referência foi de 66,9 ton, o que resulta num valor 

médio mensal de 5,6 ton/mês, tendo sido adquirido a um custo médio de 1 217,9 €/ton (valor 

sem IVA). 

 

Consumo Global de Energia 

 

Analisados os consumos de todas as formas de energia adquiridas pela empresa, 

procedeu-se de forma a converter os valores para bases energéticas comuns, nomeadamente em 

energia final (GJ) e energia primária equivalente (tep), e ainda a calcular as emissões de GEE 

associadas (tCO2e). 

Os fatores de conversão adotados para as formas de energia consumidas, conforme o 

disposto no Despacho n.º 17313/2008 (Tabela 1 do Anexo A), encontram-se resumidos na 

Tabela 6. De notar que para os combustíveis, no caso presente o gás natural e o gasóleo, a 

conversão do consumo mássico (ton) para a base de energia final (GJ), considera os respetivos 

valores indicados de Poder Calorífico Inferior (PCI). 

 

Tabela 6 - Fatores de conversão em energia final, energia primária equivalente e emissões de GEE 

 

 

A Tabela 7 sintetiza as distribuições e valores mensais de consumos energéticos e 

emissões GEE ao longo do ano de referência da auditoria, enquanto a Tabela 8 apresenta as 

mesmas repartições e ainda da fatura energética relativamente aos valores totais anuais. 

 

 

Energ ia  e lé trica 3,6 GJ/MWh 0,215 tep/MWh 0,060 tep/GJ 2,186 tCO2e/tep

Gás na tura l 45,1 GJ/ton 1,077 tep/ton 0,024 tep/GJ 2,684 tCO2e/tep

Gasó leo 43,3 GJ/ton 1,034 tep/ton 0,024 tep/GJ 3,098 tCO2e/tep

Fatores de Conversão

Energ ia  p rimária Emissões de  GEEEnerg ia  fina l
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Tabela 7 - Distribuições mensais, por forma de energia e totais, de consumos energéticos e emissões de 

GEE  

 

 

Tabela 8 - Repartições anuais, por forma de energia, de consumos energéticos, emissões de GEE e 

fatura energética associada 

 

 

O consumo total da instalação em energia primária equivalente foi de 1 464,5 tep no 

ano de referência. Uma vez que este valor é superior a 500 tep, esta empresa é considerada um 

Consumidor Intensivo de Energia (instalação CIE) de acordo com a legislação em vigor 

(Decreto-Lei n.º 71/2008). 

A realização de auditorias energéticas é obrigatória com uma periodicidade de oito anos. 

Adicionalmente, por o valor de consumo total de energia primária exceder 1000 tep/ano, a 

instalação insere-se no escalão superior de consumos energéticos. Subsequentemente, todas as 

medidas identificadas com um período de retorno de investimento inferior ou igual a cinco 

anos, que sejam inseridas no Plano de Racionalização dos Consumos Energéticos (PREn), 

devem ser implementadas nos primeiros três anos (Decreto-Lei n.º 68-A/2015). As metas a 

estabelecer no PREn devem contemplar, no mínimo, os seguintes valores de redução/melhoria 

dos indicadores de eficiência energética: 

 

 Redução de 6% nos indicadores Consumo Específico e Intensidade Energética 

 Manutenção do indicador Intensidade Carbónica 

 

Por observação das distribuições apresentadas, conclui-se que esta se trata de uma 

instalação maioritariamente consumidora de gás natural, que representa 83,5% do consumo 

energético total ao nível da instalação (energia final), resultado das necessidades de vapor para 

o processo produtivo, agravado pela baixa temperatura a que é admitida a água de reposição da 

caldeira (descrição detalhada apresentada mais à frente no presente capítulo, na secção da 

GJ te p tCO2e GJ te p tCO2e GJ te p tCO2e GJ te p tCO2e

ja ne iro 525,2 31,4 68,6 3 824,2 91,3 245,1 241,9 5,8 17,9 4 591,3 128,5 331,5

fe ve re iro 496,6 29,7 64,8 3 467,4 82,8 222,2 235,9 5,6 17,5 4 199,9 118,1 304,5

ma rço 576,1 34,4 75,2 4 619,1 110,3 296,0 265,3 6,3 19,6 5 460,5 151,0 390,9

a b ril 470,5 28,1 61,4 3 748,4 89,5 240,2 209,9 5,0 15,5 4 428,9 122,6 317,2

ma io 567,4 33,9 74,1 4 798,6 114,6 307,5 266,3 6,4 19,7 5 632,4 154,8 401,3

junho 500,9 29,9 65,4 3 864,2 92,3 247,6 283,2 6,8 21,0 4 648,2 129,0 334,0

julho 584,4 34,9 76,3 4 497,9 107,4 288,3 259,7 6,2 19,2 5 342,0 148,5 383,8

a g o sto 317,5 19,0 41,4 2 381,7 56,9 152,6 169,9 4,1 12,6 2 869,0 79,9 206,6

se te mb ro 485,8 29,0 63,4 3 552,2 84,8 227,7 266,5 6,4 19,7 4 304,5 120,2 310,8

o utub ro 438,7 26,2 57,3 3 289,2 78,5 210,8 242,6 5,8 17,9 3 970,5 110,5 286,0

no ve mb ro 485,1 29,0 63,3 3 622,3 86,5 232,1 266,1 6,4 19,7 4 373,5 121,8 315,2

d e ze mb ro 333,4 19,9 43,5 2 307,5 55,1 147,9 187,4 4,5 13,9 2 828,3 79,5 205,3

T OT AL 5 781,5 345,3 754,8 43 972,5 1 050,1 2 818,1 2 894,8 69,1 214,2 52 648,9 1 464,5 3 787,1

% 11,0% 23,6% 19,9% 83,5% 71,7% 74,4% 5,5% 4,7% 5,7% 100,0% 100,0% 100,0%

Ene rg ia  e lé trica T o ta lGa só le oGá s na tura l

CONSUMOS ENERGÉT ICOS E EMISSÕES DE GEE

T o ta l un. GJ % tep % tCO2e % € % €/GJ

Energ ia  e lé trica 1 606,0 MWh 5 781,5 11,0% 345,3 23,6% 754,8 19,9% 167 500,9 28,5% 29,0

Gás na tura l 975,0 ton 43 972,5 83,5% 1 050,1 71,7% 2 818,1 74,4% 339 503,1 57,7% 7,7

Gasó leo 66,9 ton 2 894,8 5,5% 69,1 4,7% 214,2 5,7% 81 420,8 13,8% 28,1

T OT AL - - 52 648,9 100,0% 1 464,5 100,0% 3 787,1 100,0% 588 424,7 100,0%

MÉDIA 21,6

Energ ia  fina l Ene rg ia  p rimária Fa tura  ene rgé tica
Forma  de  ene rg ia

Emissões GEEConsumo anua l
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Central Térmica). Em termos de energia primária equivalente, a parcela do gás natural reduz 

para 71,7%, enquanto o peso da energia elétrica ascende até 23,6%, consequência do fator de 

conversão mais elevado da última forma de energia (tep/GJ). Relativamente a emissões de gases 

com efeito de estufa, a parcela do gás natural é ainda preeminente, constituindo cerca de 74,4% 

do total, seguindo-se a energia elétrica com 19,9%. 

 

3.1.3 Serviços e Utilidades 

 

Ainda nesta primeira fase da auditoria, foi levado a cabo um levamento geral dos 

serviços e utilidades existentes na instalação. Seguidamente, apresenta-se a lista que sumariza 

os principais elementos da instalação, cuja descrição é iniciada posteriormente.  

 

 Serviços de Energia 

 Central Térmica 

 Central de Ar Comprimido 

 Central de Vácuo e Central de Aspiração 

 Central de Arrefecimento de Águas 

 Iluminação 

 Climatização 

 Frota automóvel 

 

Serviços de Energia 

 

A instalação adquire energia elétrica através de uma linha independente de 15 kV 

(média tensão, MT). A linha alimenta o Posto de Transformação (PT) da instalação, que se 

encontra localizado no exterior da nave fabril, e onde se encontra instalado um único 

transformador, que reduz a tensão para 400 V. Por sua vez, a instalação recebe energia elétrica 

do PT, de forma a poder alimentar os diversos equipamentos em baixa tensão. 

As características principais do transformador existente no PT encontram-se resumidas 

na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Características principais do transformador existente no PT 

 

 

Do Posto de Transformação seguem cabos enterrados que fazem a ligação ao Quadro 

Geral de Baixa Tensão, localizado no interior do complexo. A compensação do fator de 

potência é efetuada por baterias de condensadores que se encontram integradas no Quadro Geral 

de Baixa Tensão (QGBT). Do QGBT ramificam as alimentações para os quadros parciais, que 

por sua vez alimentam diversas zonas e equipamentos da instalação (esquema de ligações 

elétricas apresentado no Anexo D, Figura 1). 

Equipamento Loca lização Pot. Nomina l Re l. T ransf. T ipo

kVA kV

T ransfo rmador PT 630 15/0,4 Óleo

T ota l 630
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A rede elétrica de baixa tensão encontra-se organizada com diversos contadores de 

energia, de forma a ser possível separar os consumos das principais zonas da fábrica. 

 

Quanto ao gás natural, o seu abastecimento à instalação é feito por intermédio de um 

Posto de Regulação e Medida (PRM), localizado próximo do limite de propriedade, onde existe 

um contador geral. Do PRM, a tubagem segue à vista até à central térmica. As características 

principais de fornecimento são as seguintes:  

 

 Pressão de fornecimento: 0,3 bar (g) 

 Massa volúmica: 0,8404 kg/Nm3 

 Poder Calorífico Inferior: 37 902 kJ/Nm3 

 
 

Central Térmica 

 

A central térmica da instalação é composta por uma caldeira de vapor saturado e a sua 

chaminé, dois acumuladores de vapor, um desgasificador, depósito de condensados e de vapor 

de flash, equipamento para tratamento da água de reposição, coletores de distribuição, as 

tubagens de distribuição e diversos componentes essenciais e acessórios, que no conjunto 

constituem a rede de distribuição de vapor.  

A caldeira gera vapor saturado, destinado para utilização em ambos setores produtivos 

da fábrica (Setor produtivo A e Setor produtivo B). No seu regime de funcionamento normal, 

esta opera a uma pressão média de serviço de 7,0 bar (g), produzindo vapor à temperatura de 

saturação correspondente, cerca de 170 °C. Constatou-se que a caldeira se encontra 

devidamente isolada termicamente, através de leituras de temperatura ao longo de toda à 

superfície exterior, com recurso a um termómetro de infravermelhos (FLUKE IR-750), cujas 

especificações podem ser consultadas no Anexo E. 

O queimador possui um sistema de regulação automática de potência, que garante uma 

variação/modulação continua entre os limites extremos. 

As principais características da caldeira de vapor e do queimador encontram-se 

resumidas na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Características principais da caldeira de vapor e queimador 

 

 

 

Todo o vapor produzido na caldeira é encaminhado para os dois acumuladores de vapor, 

que por sua vez alimentam as máquinas produtivas na fábrica, conforme as necessidades. Os 

acumuladores de vapor existem para acomodar os consumos irregulares no processo produtivo, 

ao armazenarem energia térmica, sob a forma de água quente pressurizada, que sofre re-

evaporação gradual ao ser descomprimida durante a descarga para o processo produtivo 

(produção de vapor de flash), garantindo assim a alimentação aos consumidores.  

A jusante destes equipamentos existe um conjunto de redução de pressão, que diminui 

a pressão de todo o vapor produzido até 3,5 bar(g), antes do consumo no processo produtivo. 

Cada acumulador alimenta um setor produtivo, de forma individual, pelo que são designados 

de acumulador A e acumulador B.  

As principais características técnicas destes equipamentos estão indicadas na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Características principais dos acumuladores de vapor 

 

 

As tubagens de distribuição de vapor desenvolvem-se de um modo geral no interior da 

instalação, sendo que todos os troços estão protegidos mecanicamente com chapa de alumínio, 

para além do respetivo isolamento, exceto em alguns componentes de ligação e juntas de 

expansão (medida de aplicação de isolamentos térmicos nestes componentes é apresentada no 

próximo capítulo).  

A maior parte do vapor produzido é utilizado diretamente no processo produtivo, sob a 

forma de spray injetado nas máquinas produtivas. Os condensados do processo não são 

enviados de volta para a caldeira, pois sofrem contaminação severa com resíduos libertados 

pelas peças fabricadas. Assim, de forma a reduzir o consumo de gás natural, a água de reposição 

da caldeira é pré-aquecida antes de dar entrada no desgasificador. Esta água provém de um furo 

T ip o Pirotubular

T imb re  (b a r g ) 10,0

Pre ssã o  d e  se rv iço  (b a r g ) 7,0

Pro d . d e  Va p o r (to n/h) 5,0

Sup . Aq ue c ime nto  (m2) 125,0

Ca p a c id a d e  (m3) 12,1

Eco no miza d o r Sim

Ca ld e ira  d e  Va p o r

Construto r Proterm

T ipo R510.PRESS

Déb ito  máximo  (kW) 4 400

Modo  de  func ionamento Modulante

Comb ustíve l Gás natural

Que imador

Equipamento Capacidade Prod . de  Vapor
Pressão  de  

se rv iço
T imbre Ano

(L) (kg /h) (ba r g ) (ba r g )

Acumulador A 10 000 2 000 4,0 5,0 2002

Acumulador B 10 000 5 000 6,0 8,0 2002
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artesiano, a uma temperatura média de 15 °C, sendo primeiro tratada no descalcificador e 

desmineralizador da sala da caldeira. Subsequentemente, a água de compensação passa por 

várias etapas de pré-aquecimento, ocorrendo recuperação térmica pela seguinte ordem: nos 

circuitos de refrigeração dos três compressores, com a purga contínua da caldeira, no 

desgasificador, e finalmente no economizador da caldeira.  

A caldeira é alimentada com água proveniente do desgasificador, situado na mesma 

sala, a uma cota superior. A função deste equipamento é de remover os gases dissolvidos na 

água de reposição com carácter corrosivo, nomeadamente o O2 e especialmente o CO2 (Oliveira 

2010). A desgaseificação é efetuada via térmica, ao injetar vapor, sob a forma de spray, 

diretamente proveniente da caldeira, que garante o estado de ebulição permanente da água 

contida no interior do desgasificador, resultando no efeito pretendido de remoção dos gases 

(solubilidade dos gases torna-se nula). O desgasificador é do tipo pressurizado, operando a uma 

pressão média de serviço de 0,2 bar (g), e à temperatura de saturação correspondente, 

aproximadamente 105 ºC. Deste modo, a maior parte do pré-aquecimento da água de reposição 

ocorre no desgasificador, onde esta ascende desde um valor médio de 45 ºC, à entrada, até 105 

ºC. Tal significa que a necessidade de injetar vapor no desgasificador é elevada, pelo que é 

produzido um excedente considerável de vapor, à saída da caldeira, para este propósito. 

A purga da caldeira é realizada em regime contínuo, existindo um sistema para 

regulação automática do caudal purgado, com base no total de sólidos dissolvidos (TSD) das 

purgas e da água de alimentação da caldeira, determinados através de leituras da condutividade 

elétrica da água, efetuadas por sondas de condutividade. Tal como referido, já se encontra 

instalado um sistema de recuperação de calor das purgas, que é utilizado para pré-aquecimento 

da água de reposição da caldeira.   

O economizador encontra-se instalado na chaminé da caldeira, ainda no interior da sala 

da caldeira, onde se dá a última etapa de pré-aquecimento da água, até a uma temperatura de 

aproximadamente 115 °C. 

Os equipamentos de medida associados à central de vapor são os manómetros e 

termómetros que permitem controlar as suas condições de funcionamento.  

O regime de laboração da central de vapor é determinado pelas necessidades de 

consumo na fábrica. Uma vez que durante a semana existe produção contínua do setor produtivo 

B, a caldeira encontra-se em funcionamento 24 horas por dia, durante 5 dias por semana. Porém, 

o regime de carga da caldeira é maior durante o período em que existe também fabrico do 

Produto A, nomeadamente entre as 8h e 16h. 

 

Central de Arrefecimento de Águas 

 

Da nave fabril retorna um caudal de água quente, proveniente das diversas máquinas 

produtivas, que constitui uma mistura de água de arrefecimento industrial com os condensados 

do processo. Devido à contaminação dos condensados com resíduos das peças fabricadas, a 

recuperação direta deste caudal para o desgasificador não é exequível. Por esta razão, o caudal 

da mistura é descarregado num tanque/depósito semienterrado no exterior da instalação, 

localizado entra a Sala Técnica (Centrais de Ar Comprimido, de Vácuo e de Aspiração) e a Sala 

da Caldeira (Central Térmica).  

Na Figura 30, apresenta-se um esquema que ilustra a disposição do circuito de 

arrefecimento. 
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Figura 30 - Esquematização simplificada do circuito de arrefecimento de águas da instalação 

 

O tanque encontra-se semienterrado e a céu aberto, o que garante um arrefecimento 

sensível e evaporativo da água descarregada. Todavia, para reduzir a temperatura da água até 

valores que permitam a sua recirculação para novo ciclo de arrefecimento das máquinas, a 

instalação possui ainda um conjunto de torres de arrefecimento do tipo aberto, munidas de bacia 

de retenção e ventiladores do tipo centrífugo. A água contida no tanque é bombeada para as 

torres de arrefecimento, e após passagem nestas retorna para o lado frio do depósito, que possui 

um septo de separação entre o lado frio e o lado quente. 

Na Tabela 12, estão resumidas as características principais das torres de arrefecimento 

existentes na instalação. 

Tabela 12 – Características principais das torres de arrefecimento 

 

 

Atendendo a que as torres de arrefecimento operam enquanto existirem necessidades de 

arrefecimento da água no depósito, o seu período de laboração deverá ser idêntico ao do setor 

produtivo B, mais concretamente de 24h/dia e 5 dias por semana. 

 

Nave fabril 

Torres de Arrefecimento 

Depósito AQ 

Depósito AF 

Legenda: 

Água retorno 

Água avanço 

Sala Técnica Sala da Caldeira 

Mode lo Po t. Ventilador Po t. Bomba Cauda l água

(kW) (kW) (L/s)

T orre  Arre fec imento  1 BALTIMORE VXT-045 4,0 3,5 9,45

T orre  Arre fec imento  2 BALTIMORE VXT-045 4,0 3,5 9,45

T o ta l 8,0 7,0 18,9

Equipamento Marca

Cara te rís ticas Nomina is
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Central de Ar Comprimido 

 

Localizada na sala técnica, a instalação dispõe de uma central para produção de ar 

comprimido, a uma pressão média de serviço de 7,0 bar (g), possuindo três compressores do 

tipo parafuso, um secador de ar do tipo frigorífico e dois reservatórios de apoio. 

O compressor n.º 1 (Atlas Copco GA75), de carga/vazio, funciona em primeira 

prioridade num regime de carga contínua. O compressor n.º 2 (Ingersoll-Rand R110n) opera 

com variação de velocidade, fazendo a modulação da carga em função das necessidades, 

garantindo assim a eliminação de períodos de funcionamento em vazio. Os dois compressores 

são suficientes para comportar as necessidades totais da instalação. Assim, o compressor n.º 3 

(Atlas Copco GA55) encontra-se normalmente desligado, existindo como reserva. 

O secador é do tipo refrigerado a ar, com a função de tratar o ar da rede de ar comprimido 

através da remoção de calor, humidade e partículas de sujidade.  

Os reservatórios têm uma função capacitiva, acumulando energia sob a forma de 

pressão, o que possibilita aos compressores um funcionamento mais equilibrado. Devido ao 

consumo irregular de ar comprimido, estes permitem compensar as flutuações de pressão na 

rede de distribuição. Adicionalmente, por convecção natural arrefecem o ar comprimido através 

da grande área exposta ao meio ambiente, atuando como permutadores de calor secundários, 

com remoção dos condensados através duma purga manual ou automática.  

Na Tabela 13, estão resumidas as características principais dos equipamentos que 

constituem a central de ar comprimido. 

 

Tabela 13 – Características dos principais equipamentos da central de ar comprimido 

 

 

 

 

  

 

O funcionamento contínuo do setor produtivo B durante os dias úteis, com consumos 

de ar comprimido, implica que esta central se encontre em funcionamento durante 24 horas por 

dia, 5 dias por semana. Porém, as necessidades são maiores durante o período em que existe 

também fabrico do Produto A, nomeadamente entre as 8h e 16h. 

 

 

 

Pot. mo to r Capacidade Pressão  máx. C.E. nom.

(kW) D.A.L. (m3/min) (ba r g ) (kWh/m3)

Compressor 1 Parafuso Carga/Vazio 75,0 14,0 7,5 0,0890 1999

Compressor 2 Parafuso VEV 110,0 21,7 10,0 0,0846 2011

Compressor 3 Parafuso Carga/Vazio 55,0 9,5 7,5 0,0965 1997

T o ta l 240,0 45,2

Reg ime AnoEquipamento T ipo

Pot. Elé trica Capacidade Pressão  máx. T emp. máx. a r Perda  carga

(kW) (m3/min) (bar) (ºC) (bar)

Secador de  a r R407C 4,0 35,0 16,0 55,0 0,23 2015

AnoEquipamento Fluido

Equipamento Qt. Capacidade T imbre T emp. máx Ano

(m3) (ba r) (ºC)

Reserva tó rio 2 2,0 8,0 50,0 2000

T o ta l 4,0
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Central de Vácuo e Central de Aspiração 

 

A instalação dispõe de uma central de vácuo, atualmente composta por um total de cinco 

bombas de vácuo e duas bombas de água.  

As bombas de vácuo são do tipo anel líquido, adequadas para as condições de elevada 

humidade e abundância de resíduos do processo produtivo. As bombas de água alimentam 

precisamente os equipamentos de vácuo, com água proveniente do lado frio do tanque 

semienterrado no exterior, garantindo a renovação continua do anel líquido de água, condição 

indispensável para assegurar o correto funcionamento das bombas de vácuo.  

O funcionamento das bombas de vácuo é gerido por PLC, enquanto que as bombas de 

água funcionam alternadamente ou em simultâneo, consoante o nível da água nos dois depósitos 

de acumulação existentes, com capacidade de 2 m3 cada. A ligação da central de vácuo à nave 

fabril é feita por intermédio de dois tubos de aproximadamente 100 m de comprimento e de 350 

mm de diâmetro, que pelas suas dimensões funcionam também um como “buffer” do sistema.  

Em condições normais, a central produz uma depressão operativa de -0,5 bar (g), com 

as cinco bombas de vácuo a funcionar simultaneamente e em paralelo, para serviço das 

necessidades das máquinas no setor produtivo B. 

Na Tabela 14, estão resumidas as características principais da central de vácuo da 

instalação. 

 

Tabela 14 – Características principais da central de vácuo 

 

 

A fábrica dispõe ainda de um conjunto de três ventiladores sugadores, responsáveis pela 

aspiração centralizada da matéria-prima dos silos para as máquinas que fabricam o Produto B. 

Estes ventiladores estão também instalados na sala técnica, próximos da central de vácuo e dos 

compressores. Durante o funcionamento normal da fábrica, dois destes ventiladores operam em 

regime contínuo, ficando o terceiro ventilador parado, preparado para arrancar em caso de 

emergência. 

Na Tabela 15, estão resumidas as características principais da central de aspiração da 

instalação. 

 

Tabela 15 – Características principais da central de aspiração 

 

 

Tanto a central de vácuo como a central de aspiração servem o setor produtivo B, ao 

que o seu regime de funcionamento é também continuo durante os dias úteis de trabalhos, 

nomeadamente de 24 horas por dia, 5 dias por semana.  

[L/h] [ba r (g )]

Centra l de  vácuo
Erlenbach 

Maschinen 
ZV 3/2 5 2 5x800 -0,8

Total 4 000

Mode lo
Qt. bombas de  

Vácuo

Consumo 

nomina l água

Depressão  

máxima

Qt. bombas de  

Água
Equipamento Marca

[kW] [ba r (g )]

Ventilador Sugador 3 Erlenbach Maschinen SG 2 3,0 0,3

T o ta l 9,0

Po tência  e lé t.
Qt. Marca Mode loEquipamento

Pressão



Execução de Auditorias de Energia 

60 

Iluminação e Climatização 

 

Após uma reformulação completa do layout, levada a cabo pela empresa pouco antes da 

realização da auditoria, e com instalação de novas luminárias, a iluminação das principais zonas 

da nave fabril é agora assegurada por um conjunto de luminárias LED com potência de 120 W, 

e luminárias de vapor de sódio com potência de 250 W. No exterior existem também lâmpadas 

de vapor de sódio com potência de 150 W, ligadas por interrutores crepusculares que regulam 

o seu período de funcionamento. Nos escritórios, o tipo de iluminação mais utilizada são 

luminárias do tipo T8, sem balastro eletrónico, com potência de 58W, bem como outras 

luminárias fluorescentes compactas de potências menores, nomeadamente de 13 W e 9 W. 

A iluminação natural no interior da nave fabril é considerada boa, visto em dias de sol 

não ser necessário recorrer a iluminação artificial. 

O levantamento efetuado a toda a iluminação existente na instalação está disponível na 

Tabela 1 do Anexo B. 

Na Tabela 16, estão resumidas as quantidades e potência instalada por tipo de luminária 

existente na instalação.  

 

Tabela 16 - Quantidades e potência total instalada por tipo de luminária 

Qua ntid a d e
Po t. 

Ins ta la d a

kW

T8 2 x 58 W 38 4,4

LED 1 x 120 W 20 2,4

Vapor de Sódio 1 x 250 W 23 6,3

Vapor de Sódio 1 x 150 W 17 2,8

Vapor de Mercúrio 1 x 400 W 1 0,4

T8 1x 58 W 58 3,4

Fluorescente 1 x 13 W 15 0,2

Fluorescente 1 x 9 W 13 0,1

T o ta l 20,0

T ip o  d e  luminá ria

 

 

Relativamente a equipamentos de climatização, a instalação dispõe de alguns aparelhos 

de ar condicionado de expansão direta (unidades split), espalhados pelos diversos gabinetes e 

espaços administrativos, tanto para arrefecimento ambiente como para aquecimento. 

Na Tabela 17, estão resumidas as características principais dos aparelhos de 

climatização existentes na instalação. 

Tabela 17 - Características principais dos equipamentos de climatização 

 

 

Pot. T é rm. Po t. Ele t. SEER/EER Pot. T é rm. Po t. Ele t. SCOP/COP

(kW) (kW) - (kW) (kW) -

MIT SUBISHI ELECT RIC 3 R410A 3,5 1,08 3,26 4,0 1,55 2,58

MIT SUBISHI ELECT RIC 6 R410A 5,0 1,55 3,23 5,8 1,59 3,65

Electra 2 R22 - - - - - -

T o ta l 40,5 12,5 46,8 14,2

Marca Qt. Fluido

ARREFECIMENT O AQUECIMENT O
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Frota automóvel 

 

A empresa dispõe de uma frota automóvel de dimensão considerável, constituída por 

um total de 17 veículos, pelo que foi efetuada uma análise ao seu consumo energético, 

apresentada mais à frente. Todos os veículos consumiram apenas gasóleo como combustível, e 

tal como referido, a frota automóvel é responsável pela totalidade do consumo desta forma de 

energia. 
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3.2 Micro auditoria 

 

Terminada a fase de recolha e tratamento da informação de qualidade global relativa à 

instalação, procedeu-se então com uma análise mais detalhada aos principais setores e 

aplicações consumidores de energia. 

Por se tratar de uma instalação CIE multiprodutos, foi também necessário efetuar 

repartições dos consumos energéticos por produto final, de forma a poder determinar valores 

individuais dos indicadores Consumo Específico (CE) e Intensidade Carbónica (IC). Quanto ao 

Valor Acrescentado Bruto (VAB) da empresa, não foi possível, com a informação disponível, 

uma desagregação por produto final, ao que foi apenas determinado o valor do indicador 

Intensidade Energética (IE) referente à globalidade da produção.  

Estas repartições exigiram análises individualizadas por cada forma de energia 

consumida, pois as parcelas atribuíveis a cada produto final variam consoante a última. 

Seguidamente, é descrita a metodologia adotada durante esta fase da auditoria. 

 

3.2.1 Repartições dos consumos energéticos 

 

Energia Elétrica 

 

A distribuição dos consumos de energia elétrica iniciou-se com a obtenção de 

contagens disponíveis num sistema de leitura e registo regular existente na fábrica. Deste foi 

possível extrair as contagens, relativas à totalidade do ano de referência da auditoria, de todos 

os quadros parciais existentes ligados ao QGBT (valores das contagens disponíveis no Anexo 

D, Tabela 1).  

Para além da determinação dos consumos e repartições, efetuou-se uma inspeção visual 

ao Posto de Transformação (PT), ao Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), aos principais 

quadros parciais e equipamentos/cargas da instalação, verificando-se o bom estado das ligações 

elétricas e cablagem, bem como o estado de conservação geral dos respetivos componentes. 

Na Tabela 18 expõe-se os valores anuais de consumo associados aos quadros parciais 

presentes na instalação, bem como as imputações individuais no consumo total das faturado 

(consumo real). O erro de imputação entre o consumo total medido e o consumo total faturado 

foi de -8,5%. 
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Tabela 18 - Distribuição dos consumos anuais de energia elétrica pelos respetivos quadros parciais 

 

 

O quadro elétrico Sala da Caldeira alimenta o quadro secundário da caldeira, o quadro 

parcial das bombas existente na sala de bombagem (furos e balão) e ainda os acumuladores de 

vapor. No quadro elétrico Sala Técnica 1 encontram-se ligados os dois compressores principais 

da central de ar comprimido. O quadro parcial Sala Técnica 2 integra o quadro secundário das 

bombas existentes na sala técnica e das torres de arrefecimento (Q. Bombas ST), o quadro 

secundário da central de vácuo (Q. CV) e ainda os seguintes equipamentos: compressor de 

reserva, secador de ar, ventiladores sugadores (central de aspiração) e iluminação da sala. Estes 

três quadros são responsáveis por alimentar todas as necessidades elétricas do setor das 

Utilidades da instalação. 

Os quadros elétricos da Fábrica, numerados de 1 a 6, bem como o quadro Oficinas, 

alimentam todo o setor da Produção. Mais concretamente, os quadros parciais numerados de 3 

a 5 alimentam todos os equipamentos produtivos responsáveis pelo fabrico do produto A, ao 

passo que os quadros número 1, 2 e 6, e quadro Oficinas alimentam todos os equipamentos do 

setor produtivo B. De referir que o quadro n.º 6 da fábrica, apesar de também integrado no 

sistema de registo das contagens, não apresenta qualquer consumo associado no ano de 

referência pois alimenta apenas equipamentos que se encontravam inativos.  

Todos os equipamentos referentes ao funcionamento dos escritórios, são alimentados 

pelo quadro Escritórios. Assim, a totalidade do consumo associado ao setor dos Serviços 

Administrativos é contabilizado neste quadro parcial. Por fim, o quadro Luz alimenta a 

iluminação geral da nave fabril. 

Na Tabela 19 apresentam-se os valores de consumos elétricos por setor da instalação, 

cuja distribuição encontra-se representada graficamente na Figura 31. 

Imp uta çã o

[MWh/a no ] [%] [MWh/a no ]

89,7 6,1% 98,0

742,1 50,5% 810,8

428,4 29,1% 468,1

63,1 4,3% 68,9

44,9 3,1% 49,0

35,0 2,4% 38,2

5,1 0,4% 5,6

15,4 1,0% 16,8

0,0 0,0% 0,0

8,1 0,6% 8,9

14,3 1,0% 15,6

23,8 1,6% 26,0

T o ta l 1469,7 100% 1606,0

Qua d ro s Elé trico s

Q. Oficinas

Q. Escritórios

Q. Luz

QGBT

Q. Sala Caldeira

Co nsumo  a nua l me d id o

Q. Fábrica 2

Q. Fábrica 3

Q. Fábrica 5

Q. Fábrica 6

Q. Fábrica 4

Q. Sala Técnica 1

Q. Sala Técnica 2

Q. Fábrica 1
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Tabela 19 - Distribuição dos consumos anuais de energia elétrica pelos setores da instalação 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Repartição dos consumos anuais de energia elétrica pelos setores da instalação 

 

Para alguns dos equipamentos não integrados no sistema de registo e que não dispunham 

de contagens individuais, efetuaram-se extrapolações de forma a estimar valores anuais de 

consumos. No caso dos compressores principais (compressor n.º 1 e compressor n.º 2) e o 

secador de ar, foram realizadas medições, elétricas com recurso a aparelhagem de medição 

portátil, nomeadamente um analisador de energia (METREL MI 2892). Os resultados destas 

medições e respetivas extrapolações expõem-se no Anexo E. 

No caso dos ventiladores sugadores e iluminação existente na sala técnica, foram 

considerados os respetivos valores nominais de potência.  

Em todos os casos, a extrapolação de consumos foi efetuada com base nas respetivas 

horas de funcionamento anuais fornecidas ou estimadas. 

Com estes dados, foi possível determinar a distribuição de consumos anuais pelos 

equipamentos existentes na sala técnica, que representam quase 80% do consumo elétrico total 

da instalação. O consumo do compressor de reserva obteve-se pela diferença entre a contagem 

total da sala técnica (Q. Sala Técnica 1+2) e os valores dos restantes equipamentos.  

Na Tabela 20 apresentam-se os valores individuais de consumos dos equipamentos da 

sala técnica, cuja distribuição encontra-se representada graficamente na Figura 32. 

Imp utação

[MWh/ano ] [%] [MWh/ano ]

Util idades 1 283,9 87,4% 1 402,9

Pro d uçã o 171,5 11,7% 187,4

Se rv iço s Ad minis tra tivo s 14,3 1,0% 15,6

T o ta l 1 469,7 100,0% 1 606,0

Consumo med id o
Se to r
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Tabela 20 - Distribuição dos consumos anuais de energia elétrica pelos equipamentos da Sala Técnica 

 

 

 

 

Figura 32 - Repartição dos consumos anuais de energia elétrica pelos equipamentos da Sala Técnica 

 

Por fim, foi possível especificar a distribuição de consumos elétricos pelas principais 

aplicações existentes na instalação, que é agora exibida no próximo conjunto tabela/figura, 

nomeadamente a Tabela 21 e Figura 33.  

 

Imp uta çã o

[MWh/a no ] [%] [MWh/a no ]

370,9 31,7% 405,3

371,2 31,7% 405,6

54,1 4,6% 59,2

42,8 3,7% 46,7

35,1 3,0% 38,4

103,6 8,9% 113,2

192,5 16,4% 210,4

0,2 0,0% 0,2

T o ta l 1 170,4 100,0% 1 278,9

Ilumina çã o  Sa la  T é cnica

Sa la  T é cnica  Glo b a l

Se ca d o r

Ve ntila d o re s Sug a d o re s

Bo mb a s Sa la  T é cnica

Co mp re sso r Re se rva

Co mp re sso r Ca rg a /Va zio

Ce ntra l d e  Vá cuo

Co mp re sso r Ve l. Va riá ve l

Co nsumo  me d id o
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Tabela 21 - Distribuição dos consumos anuais de energia elétrica pelas principais aplicações 

 

 

 

 

Figura 33 - Repartição dos consumos anuais de energia elétrica pelas principais aplicações 

 

Constata-se que, também na globalidade da instalação, a produção de ar comprimido é 

responsável pelo maior consumo de energia elétrica, com cerca 57,1% do total. Para o cálculo 

desta parcela somaram-se os consumos dos três compressores e do secador de ar. Em segundo 

lugar surge a central de vácuo (13,1% do total) e em terceiro a central de bombagem situada na 

sala técnica (7,1% do total). 

A compilação desta informação, para além de útil na identificação dos setores e 

equipamentos com maior potencial para poupanças de energia elétrica, simplificou o processo 

de distribuição dos consumos por produto final, na medida em a segmentação permite 

identificar e atribuir as respetivas parcelas de uma forma mais segura. Tal como foi descrito, 

alguns dos quadros elétricos parciais permitiram uma separação direta (quadros da Fábrica 3-5 

servem exclusivamente o setor produtivo A enquanto os quadros da Fábrica 1, 2, 6 e quadro 

Oficinas alimentam apenas o setor produtivo B). Para os restantes quadros parciais e aplicações, 

as repartições foram efetuadas através de diferentes considerações. 

Imp uta çã o

[MWh/a no ] [%] [MWh/a no ]

Ce ntra l d e  Ar Co mp rimid o 839,0 57,1% 916,7

Ce ntra l d e  Bo mb a g e m 103,6 7,1% 113,2

Ce ntra l d e  Vá cuo 192,5 13,1% 210,4

Ce ntra l d e  Asp ira çã o 35,1 2,4% 38,4

Ce ntra l d e  Va p o r 89,5 6,1% 97,8

Ilumina çã o  Ge ra l 23,8 1,6% 26,0

Pro ce sso s Pro d uto  A 50,4 3,4% 55,1

Pro ce sso s Pro d uto  B 102,1 6,9% 111,5

Outro s (climatização, informática, etc) 33,7 2,3% 36,8

T o ta l 1 469,7 100,0% 1 606,0

Co nsumo  me d id o
Ap lica çã o
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A distribuição dos consumos associados ao ar comprimido foi dificultada pela falta de 

previsão nos consumos de projeto das máquinas produtivas, e à inexistência de contadores deste 

tipo na instalação. Para contornar a situação, procurou-se avaliar, através das medições elétricas 

efetuadas aos compressores, a variação nos consumos elétricos durante períodos de produção 

simultânea (das 8h às 16h) e fora destes períodos, em que decorre exclusivamente fabrico do 

produto B. No entanto, esta metodologia provou-se ineficaz para o efeito, já que durante o 

período em que foi possível efetuar as medições à central de ar comprimido, não existiram 

condições de regularidade suficientes na produção, tendo-se mesmo registado maiores 

consumos elétricos durante os períodos de produção singular (das 16h às 8h). Ainda assim, as 

medições permitiram aferir que o consumo de ar comprimido associado ao setor produtivo A é 

secundário, caso contrário seria percetível um aumento nos consumos elétricos medidos durante 

os períodos de produção simultânea. Deste modo, e na ausência de melhores referências, 

adotou-se uma repartição que tem em conta a área da secção das tubagens que alimentam cada 

setor produtivo, e respetivos períodos de funcionamento, bem como a apreciação do gestor de 

energia da empresa, nomeadamente: Produto A = 10,0%; Produto B = 90,0%. 

Para os demais equipamentos/aplicações, as repartições basearam-se nas seguintes 

considerações: 

 Central de bombagem, central de aspiração e quadro dos escritórios - Repartição 

das produções anuais: Produto A = 51,5%; Produto B = 48,5%;  

 Central de vapor - Repartição dos consumos de gás natural:                                   

Produto A = 10,2%; Produto B = 89,8%;  

 Quadro parcial luz/iluminação geral - Distribuição da potência instalada e 

estimativa de horas de funcionamento da iluminação por setor produtivo:      

Produto A = 32,7%; Produto B = 67,3%; 

 A central de vácuo serve exclusivamente o setor produtivo B, pelo que a 

totalidade do seu consumo elétrico foi atribuído a este produto final:                

Produto A = 0%; Produto B = 100%; 

 

Finalmente, foi então conseguida a desagregação do consumo total de energia elétrica 

da instalação por produto final, que é agora exibida na Tabela 22 e Figura 34. 

 

Tabela 22 - Distribuição do consumo anual de energia elétrica por produto final 

 

Imputação

[MWh/ano ] [%] [MWh/ano ]

Pro d uto  A 235,2 16,0% 257,0

Pro d uto  B 1 234,6 84,0% 1 349,0

T o ta l 1 469,7 100,0% 1 606,0

Pro duto  fina l
Consumo  med ido

Co nsumo to ta l de  Ene rg ia  Elé trica
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Figura 34 - Repartição do consumo anual de energia elétrica por produto final 

 

Constata-se que, apesar da maior produção anual no setor produtivo A (51,5% da 

produção total, em massa), grande parte do consumo de energia elétrica está associado ao setor 

produtivo B, nomeadamente com um peso de 84,0% no total anual da instalação. Este resultado 

prende-se principalmente com a repartição definida para o consumo de ar comprimido, já que 

esta é claramente aplicação que prevalece nos consumos de energia elétrica. 

 

Gás Natural 

 

Devido às dificuldades encontradas na realização de balanços energéticos rigorosos às 

máquinas produtivas, quer relativas à falta de informação dos seus consumos, bem como à 

complexidade e intermitência do processo produtivo, adotou-se uma metodologia mais simples 

e expedita para repartição dos consumos de gás natural. Assim, atendendo a que apenas ocorre 

fabrico do Produto A durante um período limitado, procedeu-se de forma a determinar os 

consumos de gás natural no decorrer do turno do setor produtivo A e fora deste período. Para 

tal, solicitou-se ao pessoal da empresa para efetuar a leitura e registo das contagens de gás 

natural consumido, no Posto de Regulação e Medida (PRM), no início e fim do turno de fabrico 

do Produto A, às 8h e 16h, respetivamente (valores disponíveis no Anexo E, Tabela 5). Através 

da diferença entre os valores de contagens consecutivas, determinaram-se evoluções reais de 

consumo durante cada um dos períodos, e com os valores médios de consumo durante cada 

período (m3/h), efetuou-se a desagregação pretendida, que se apresenta de seguida na Tabela 

23 e Figura 35. 

 As contagens foram efetuadas durante três semanas completas de laboração. 

Naturalmente, para conseguir uma repartição mais segura teria sido vantajoso prolongar esta 

prática, de forma a capturar uma maior amostra experimental. Idealmente, o contador do PRM 

estaria integrado num sistema de gestão com registo regular dos consumos, o que possibilitaria 
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a extração direta dos valores pretendidos, relativamente à totalidade do ano de referência, e a 

capacidade de avaliar padrões reais de consumos. 

 

Tabela 23 - Distribuição do consumo anual de gás natural por produto final 

 

 

 

Figura 35 - Repartição do consumo anual de gás natural por produto final 

 

Tal como verificado com a energia elétrica, o grosso do consumo de gás natural na 

instalação é atribuível ao setor produtivo B, representando cerca de 89,8% do total anual. Este 

resultado evidencia que o consumo de vapor, produzido ao nível da caldeira, é preeminente no 

fabrico do produto B. 

Para além da repartição, executaram-se medições aos gases de escape do gerador de 

calor, e único consumidor de gás natural da instalação, a caldeira de vapor, de forma a analisar 

as condições de queima durante a sua operação normal, e assim estimar o seu rendimento 

operativo pelo método indireto das perdas. Para o efeito recorreu-se à toma de medição 

existente na chaminé da caldeira, situada numa zona já posterior à passagem dos fumos pelo 

economizador. O equipamento utilizado foi um analisador de gases (TESTO 335) munido com 

um anemómetro de fio quente (TROTEC TA300), cujas especificações apresentam-se na 

Tabela 1 do Anexo E. 

A descrição do método das perdas e parâmetros de cálculo utilizados apresentam-se no 

Anexo F. 

Os resultados médios das várias medições efetuadas e valores dos termos individuais de 

perdas expõem agora na Tabela 24. 

[ ton/ano ] [GJ/a no ] [%]

Produto  A 99,3 4 479,9 10,2%

Produto  B 875,7 39 492,7 89,8%

T o ta l 975,0 43 972,5 100,0%

Consumo to ta l d e  Gás Na tura l

Produto  fina l
Consumo re a l
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Tabela 24 - Resultados das medições efetuadas aos gases de escape da caldeira de vapor e rendimentos 

operativos determinados pelo método das perdas 

 

 

Verifica-se que o teor de oxigénio nos gases de combustão apresenta um valor médio 

de 3,7%, que para as condições do ar ambiente verificadas durante as medições determinou-se 

um valor de excesso de ar de 19,2%, apontando para que a caldeira se encontre apenas 

ligeiramente desafinada, já que para combustão de gás natural os valores ideais situam-se entre 

5 a 10% (Oliveira 2010).  

A temperatura média dos gases é relativamente baixa, nomeadamente 162,5 °C, pois já 

cederam calor à água de alimentação da caldeira no economizador, sofrendo assim uma redução 

considerável de temperatura (valor médio de 220 ºC à entrada). Tal favorece o rendimento 

operativo da caldeira e encontra-se acima do valor mínimo de referência de 150 ºC, para evitar 

a formação de condensados ácidos (Oliveira 2010). 

Com a análise dos gases de combustão determinou-se um rendimento médio operativo 

de 89,8%, com a caldeira em operação no regime de carga plena/máxima. Este constitui um 

valor adequado, que deriva essencialmente do excesso de ar próximo do recomendado e da 

baixa temperatura dos gases de escape, devido à sua passagem no economizador. O termo de 

perdas nas purgas é também reduzido devido à recuperação térmica efetuada com este caudal. 

  

Ensaio 1 Ensaio 2 Média

Re g ime  d e  ca rg a 100% 100% 100%

Pre ssã o  d e  se rv iço  (b a r g ) 7,0 7,0 7,0

T e mp e ra tura  a mb ie nte  (°C) 16,7 17,9 17,3

T e mp e ra tura  d o s fumo s (°C) 162,0 163,0 162,5

T e mp e ra tura  á g ua  d e  a lime nta çã o  (°C) 42,0 42,0 42,0

T e mp e ra tura  p urg a s a p ó s re cup e ra çã o  (°C) 60,0 60,0 60,0

Co nd utiv id a d e  d a  á g ua  d e  a lime nta çã o  (μS/cm) 217 217 217

Co nd utiv id a d e  d a s p urg a s (μS/cm) 3424 3424 3424

Ca ud a l d e  p urg a s/Ca ud a l d e  a lime nta çã o  (%) 6,3 6,3 6,3

XO2 (Ba se  se ca ) (%) 3,8 3,7 3,7

XC O2 (Ba se  se ca ) (%) 9,8 9,9 9,8

Exce sso  d e  a r (%) 19,5 18,9 19,2

Pe rd a s ca lo r se ns íve l g a se s, P gs c  (%) 6,2 6,2 6,2

Pe rd a s va p o r d e  á g ua  g a se s, P H 2O (%) 2,3 2,3 2,3

Pe rd a s ra d ia çã o , co nve cçã o  e  o utra s, P r (%) 1,6 1,6 1,6

Pe rd a s na s p urg a s, P p (%) 0,18 0,18 0,18

Re nd ime nto  o p e ra tivo  (%) 89,8 89,8 89,8

Aná lise  a o  re nd ime nto  d a  ca ld e ira  d e  va p o r (mé to d o  d a s p e rd a s)
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Gasóleo 

 

Por se tratar de uma forma de energia exclusivamente utilizada pela frota automóvel da 

empresa, a dificuldade inerente em associar de forma precisa os consumos de gasóleo da frota 

a cada produto final levou a que fosse considerada uma repartição proporcional às respetivas 

produções anuais (mesmas %). Os consumos anuais repartidos e repartição admitida 

apresentam-se na Tabela 25 e Figura 36. 

 

Tabela 25 - Distribuição do consumo anual de gás natural por produto final 

 

 

 

Figura 36 - Repartição do consumo anual de gasóleo por produto final 

 

 Adicionalmente, efetuou-se uma simples distribuição dos consumos por categoria de 

veículo, com base nos valores individuais faturados por veículo, que se expõe na Tabela 26. 

 

[ ton/ano ] [GJ/a no ] [%]

Produto  A 34,4 1 489,6 51,5%

Produto  B 32,5 1 405,2 48,5%

T o ta l 66,9 2 894,8 100,0%

Consumo to ta l d e  Gasó le o

Prod uto  fina l
Consumo re a l



Execução de Auditorias de Energia 

72 

Tabela 26 – Distribuição do consumo anual de gasóleo por categoria de veículo 

 

 

Consumo Global de Energia 

 

Definidas as repartições de consumos para todas as formas de energia consumidas pela 

instalação, por fim, foi possível concretizar uma distribuição/repartição global por produto 

final. Seguidamente, na Tabela 27 e Tabela 28, resumem-se as repartições determinadas ao 

nível de energia primária e de emissões de GEE, respetivamente, por forma de energia e do 

consumo global, para os dois produtos finais fabricados. 

 

Tabela 27 - Distribuição dos consumos anuais, em energia primária equivalente, por produto final 

 

 

Tabela 28 - Distribuição das emissões de gases com efeito de estufa anuais, por produto final 

 

  

Perante estes resultados, é possível aferir que para o ano de referência a produção do 

Produto B, ainda que em menor quantidade que o Produto A (48,5% vs 51,5% do total, em 

massa), foi responsável por grande parte dos consumos energéticos e emissões gasosas da 

instalação, constituindo, respetivamente, 86,5% e 86,3% dos totais anuais. 

[L/a no ] [ ton/ano ] [%]

Pesado  mercad o rias 62 836,4 52,3 78,2%

Lige iro  mercado rias 7 628,7 6,4 9,5%

Lige iro  p a ssage iros 9 841,1 8,2 12,3%

T o ta l 80 306,2 66,9 100,0%

Consumo re a l
Ca teg o ria

[ tep /ano ] [%] [ tep /ano ] [%] [ tep /ano ] [%] [ tep /ano ] [%]

Produto  A 55,3 16,0% 107,0 10,2% 35,6 51,5% 197,8 13,5%

Produto  B 290,0 84,0% 943,1 89,8% 33,6 48,5% 1 266,7 86,5%

T ota l 345,3 100,0% 1 050,1 100,0% 69,1 100,0% 1 464,5 100,0%

Gasó leo T o ta l

Consumo de energia primária

Energ ia  e lé trica Gás na tura l
Produto  fina l

[ tCO2e /ano ] [%] [ tCO2e /ano ] [%] [ tCO2e /ano ] [%] [ tCO2e /ano ] [%]

Produto  A 120,8 16,0% 287,1 10,2% 110,2 51,5% 518,1 13,7%

Produto  B 634,0 84,0% 2 531,0 89,8% 104,0 48,5% 3 269,0 86,3%

T ota l 754,8 100,0% 2 818,1 100,0% 214,2 100,0% 3 787,1 100,0%

T ota lGasó leo

Emissões de gases com efeito de estufa

Produto  fina l
Ene rg ia  e lé trica Gás na tura l
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Figura 37 – Repartição do consumo energético e emissões de GEE anuais globais, por produto final 

 

Por último, as repartições efetuadas permitiram determinar a distribuição energética 

anual de cada produto final, que são agora exibidas na Figura 38. 

 

 

 

Figura 38 - Distribuição dos consumos anuais por forma de energia, em energia primária equivalente, 

para cada produto final 

 

As principais diferenças são o peso mais expressivo do gasóleo na distribuição 

energética do produto A, que na distribuição de consumos do produto B constitui uma parcela 

muito pequena, e onde prevalece com maior distinção o gás natural. 
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3.2.2 Indicadores de eficiência energética 

 

Terminadas as repartições de energia, procedeu-se com a determinação dos indicadores 

de eficiência energética da instalação. Para além dos valores anuais, sobre os quais são definidas 

as metas legais de redução, foram também determinadas as evoluções mensais de cada 

indicador, o que permitiu avaliar a variação dos mesmos em função dos respetivos parâmetros 

de cálculo (consumos energéticos, produções, VAB, emissões de GEE). 

De uma forma geral, antecipam-se evoluções aproximadamente lineares entre os dois 

parâmetros de cálculo de cada indicador. Para averiguar a validade deste pressuposto, é ajustada 

a equação de uma reta em cada caso, resultando as equações 3.1a, 3.1b e 3.1c: 

  
𝐸𝑁𝐸 = 𝑚1 ∙ 𝑃𝑅𝐷 + 𝑏1 (3.1𝑎)
𝐸𝑁𝐸 = 𝑚2 ∙ 𝑉𝐴𝐵 + 𝑏2 (3.1𝑏)

𝐺𝐸𝐸 = 𝑚3 ∙ 𝐸𝑁𝐸 + 𝑏3 (3.1𝑐)
 

Onde: 

mi, é o declive da reta ajustada 

bi, é a ordenada na origem da reta ajustada 

ENE, é a consumo energético 

PRD, é produção mensal 

VAB, é o Valor Acrescentado Bruto, e 

GEE, são as emissões de gases com efeito de estufa 

 

Através da divisão de ambos os membros das equações pela respetiva variável 

independente, as equações anteriores são reescritas com intuito de fazer surgir os indicadores 

de eficiência energética, decorrendo as equações 3.2a, 3.2b e 3.2c: 

 

𝐶𝐸 = 𝑚1 +
𝑏1

𝑃𝑅𝐷
(3.2𝑎)

𝐼𝐸 = 𝑚2 +
𝑏2

𝑉𝐴𝐵
(3.2𝑏)

𝐼𝐶 = 𝑚3 +
𝑏3

𝐸𝑁𝐸
(3.2𝑐)

 

 

As novas equações apontam para que, se a ordenada na origem (coeficiente 𝑏𝑖) 

apresentar um valor positivo, seja expectável uma redução dos indicadores com o aumento dos 

respetivos parâmetros de cálculo, como resultado da amortização na influência da ordenada na 

origem (termo fixo). Caso contrário, o modelo prevê aumento dos indicadores (𝑏𝑖<0), ou que 

mantenham um valor constante (𝑏𝑖=0). 

Para avaliar a qualidade ou poder explicativo do ajuste efetuado, calcula-se, em cada 

caso, o valor do respetivo coeficiente de determinação, 𝑅2 (coeficiente de Pearson ao 

quadrado). 

A informação apresentada nas próximas secções resulta do tratamento dos dados 

estatísticos mensais da instalação, fornecidos pelos responsáveis da empresa (devidamente 

apresentados nas duas primeiras secções do presente capítulo), e das repartições por produto 

final, efetuadas anteriormente. 
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Consumo Específico (CE) 

 

Apresentam-se agora as representações gráficas dos valores mensais de energia 

consumida (tep) e do indicador Consumo Específico (kgep/kg) em função dos valores de 

produções mensais (kg), e as respetivas equações obtidas por regressão linear, para cada 

produto final.  

A Figura 39 refere ao fabrico do Produto A, enquanto a Figura 40 representa as 

evoluções do Produto B. 

 

 

 

Figura 39 – Evoluções reais da energia primária consumida e CE para o Produto A, em função da 

produção mensal, e evoluções antecipadas através de uma regressão linear 

 

 

Figura 40 - Evoluções reais da energia primária consumida e CE para o Produto B, em função da 

produção mensal, e evoluções antecipadas através de uma regressão linear 

 

Constata-se uma excelente qualidade em ambos ajustes exibidos, com o coeficiente de 

determinação a ser aproximadamente igual a 1 em ambos os casos, o que indica um grande 

poder explicativo do modelo e uma relação praticamente linear entre o consumo de energia e 

produção. Verifica-se também a tendência antecipada duma variação inversa entre o consumo 

específico e a produção, já que a ordenada na origem é positiva em ambos os casos, constituindo 

um valor médio mensal dos consumos fixos da instalação, para cada produto final, que não 

contribuem diretamente para o processo produtivo (i.e., iluminação, escritórios, etc).  

Esta informação é de particular interesse para estimar quanta energia na instalação é 

consumida em aplicações que não contribuem diretamente para a produção, que neste caso 

ascende a uma média de 3,4 tep/mês e 40,9 tep/ano, equivalente a cerca de 2,8% do consumo 

total da instalação.  

Apesar de existirem outros fatores passíveis de afetar a relação entre consumos 

energéticos e produção, como as peças específicas que são fabricadas, condições operativas das 

máquinas, e até as condições climatéricas, todos estes tratam-se de efeitos com pouca expressão. 

Por conseguinte, os resultados são compreensíveis, pois o aumento de produção, por ser 
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quantificado em massa (kg), só deverá ser conseguido à custa de maiores consumos energéticos 

ao nível do processo produtivo. 

O declive de cada reta constitui a taxa de variação da energia consumida com a produção 

alcançada (afetado do erro da regressão). Por esta razão, representa uma aproximação do valor 

médio mensal de consumo específico (unidade tep/kg) associado unicamente ao processo 

produtivo, isto é, sem considerar os consumos fixos da instalação.  

 

Intensidade Energética (IE) 

 

O próximo par de representações gráficas, exibido na Figura 41, mostra os valores 

mensais verificados de consumos energéticos (tep) e do indicador Intensidade Energética 

(kgep/€), em função dos valores de Valor Acrescentado Bruto (103 €), e ainda a equação linear 

obtida por regressão dos dados, com todos os parâmetros agora referentes à globalidade da 

produção.  

 

 

 

Figura 41 - Evoluções reais da energia primária consumida e IE da instalação, em função do VAB 

mensal, e respetivas evoluções antecipadas através de uma regressão linear 

 

O ajuste linear não é tão bem conseguido como anteriormente, com o coeficiente de 

determinação a apresentar um valor moderado, R2=0,656. Consequentemente, constata-se uma 

dispersão considerável dos valores reais de Intensidade Energética relativamente à evolução 

modelada, com todos os valores extremos (máximos e mínimos) a situarem-se numa curta gama 

de valores de VAB. 

Contrariamente à produção mensal, a explicação para estes resultados prende-se com a 

dependência do VAB em vários outros fatores, desde a variabilidade nos preços de venda das 

diversas peças fabricadas até ao volume de vendas mensais e, de uma forma geral, do balanço 

das diversas despesas e receitas que são função da conjuntura particular de cada mês. 

Denota-se que o valor da ordenada na origem é agora negativo, razão pela qual o modelo 

ajustado antecipa um aumento da IE com o VAB. Isto significa que o modelo linear prevê um 

VAB positivo quando o consumo energético é nulo. Quanto ao declive da reta, este representa 

agora uma aproximação do valor médio mensal de intensidade energética alusivo unicamente 

ao processo produtivo da instalação. 
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Intensidade Carbónica (IC) 

 

O conjunto de gráficos que se segue traduz os valores mensais determinados de 

emissões de GEE (tCO2e) e do indicador Intensidade Carbónica (kgCO2e/kgep), em função dos 

consumos energéticos (tep), acompanhados das respetivas equações, por produto final, 

ajustadas por regressão linear dos dados.  

A Figura 42 refere à produção do Produto A, enquanto a Figura 43 demonstra as 

evoluções do Produto B. 

 

 

Figura 42 - Evoluções reais de emissões de GEE e IC para o Produto A, em função do consumo 

energético mensal, e respetivas evoluções antecipadas através de uma regressão linear 

 

Figura 43 - Evoluções reais de emissões de GEE e IC para o Produto B, em função do consumo 

energético mensal, e respetivas evoluções antecipadas através de uma regressão linear 

 

As relações lineares descrevem de forma quase perfeita ambas evoluções reais (R2≈1), 

o que resulta de os valores de emissões serem precisamente calculados a partir dos respetivos 

consumos energéticos (utilizando os fatores de emissão de cada forma de energia).  

Uma particularidade desta regressão é que se impôs a ordenada na origem como nula 

em ambos os casos, já que na ausência de consumos energéticos também não existem emissões 

gasosas. Por esta razão, o modelo linear prevê um valor constante de intensidade carbónica. No 

entanto, esta consideração não é correta, devido às alterações na distribuição energética mensal 

da instalação, por forma de energia, que se traduzem em variações no valor do indicador. 

O declive de cada reta ajustada representa assim um valor médio mensal de intensidade 

carbónica do respetivo setor produtivo, que, no entanto, é afetado pelo pequeno erro associado 

à linearização.  
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Resumo dos Indicadores anuais 

 

Por fim, na Tabela 29 encontram-se resumidos os valores determinados para os três 

indicadores de eficiência energética, referentes à totalidade do ano de referência da auditoria. 

A negrito estão destacados os valores para estabelecimento de metas no Plano de 

Racionalização dos Consumos Energéticos (PREn). 

 

Tabela 29 - Resumo dos valores anuais dos três indicadores de eficiência energética 

 

 

Como já vinha sendo antecipado, no indicador Consumo Específico constata-se um 

valor bastante mais reduzido associado ao Produto A, relativamente ao Produto B, já que os 

consumos energéticos alusivos ao setor produtivo A são substancialmente menores, enquanto 

que a produção anual foi superior. Para a Intensidade Energética, apenas foi possível determinar 

o valor referente à globalidade da instalação, pelo que não é possível uma avaliação do 

indicador por produto final. O valor anual de Intensidade Carbónica é ligeiramente maior para 

o Produto A, decorrente do peso mais expressivo do gasóleo na distribuição energética deste 

produto final, comparativamente ao Produto B (Figura 38). 

Com a definição dos indicadores anuais, e com base nas metas legais/mínimas de 

redução dos indicadores a estabelecer no PREn, foram determinados os valores mínimos a 

alcançar, estando estes resumidos na Tabela 30. Apresentam-se ainda as reduções equivalentes 

em energia primária (tep/ano), que foram calculadas admitindo constantes as produções e VAB 

anuais.  

 

Tabela 30 - Reduções mínimas nos três indicadores anuais para contemplar as metas legais 

 

 

As reduções mínimas ao nível de consumos energéticos (tep/ano) impostas por produto 

final (definidas pelo Consumo Específico), e na globalidade dos consumos da instalação 

(definida pela Intensidade Energética), são proporcionais às repartições anteriormente 

estabelecidas:  

Ind ica d o r Anua l

Pro d uto  fina l kg e p /kg kg e p /€ kg CO2e /kg e p

Pro d uto  A 0,280 - 2,619

Pro d uto  B 1,903 - 2,581

Glo b a l 1,068 0,762 2,586

Inte ns id a d e  

Ene rg é tica

Inte ns id a d e  

Ca rb ó nica

Co nsumo  

Esp e c ífico

Reduções Mínimas

Produto  fina l kgep /kg tep /ano kgep /€ tep /ano kgCO2e /kgep tep /ano

Produto  A 0,017 11,9 - - <=0 -

Produto  B 0,114 76,0 - - <=0 -

Globa l 0,064 87,9 0,046 87,9 <=0 -

Consumo Específico  (6%) Intens idade  Energé tica  (6%) Intens idade  Carbónica  (0%)
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 Produto A = 197,8 [tep/ano] ∙ 6% = 11,9 tep/ano (13,5% do total) 

 Produto B = 1 266,7 [tep/ano] ∙ 6% = 76,0 tep/ano (86,5% do total) 

 Global = 1 464,5 [tep/ano] ∙ 6% = 87,9 tep/ano (100% do total) 

 

Para assegurar a manutenção dos valores do indicador Intensidade Carbónica, que pela 

sua definição não permite estipular metas de redução em consumos energéticos, é necessário 

encontrar medidas que prevejam maiores poupanças nas formas de energia com fator de 

emissões mais elevado (tCO2e/tep, dispostos na Tabela 6), que por ordem decrescente são: 

Gasóleo > Gás natural > Energia elétrica. 

No próximo capítulo, são apresentadas as medidas de racionalização dos consumos 

energéticos estudadas no âmbito da presente auditoria energética, de forma a contemplar as 

metas mínimas especificadas. 
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4 Medidas e Plano de Racionalização dos Consumos Energéticos 
(PREn) 

 

No presente capítulo são apresentadas todas as medidas de racionalização dos consumos 

energéticos estudadas no âmbito da auditoria energética realizada à instalação CIE real, descrita 

no capítulo anterior. Inicialmente, é feita uma análise e descrição detalhada de cada uma das 

medidas com implementação prevista, constituintes do Plano de Racionalização dos Consumos 

Energéticos (PREn). Seguidamente, expõem-se brevemente as restantes medidas estudadas, 

não incluídas no PREn. Por último, destacam-se e são foco de análise as reduções previstas com 

a efetivação do PREn, designadamente nos indicadores de eficiência energética da instalação, 

e são relembradas as obrigatoriedades legais, após a aprovação do plano, durante a vigência do 

Acordo de Racionalização dos Consumos Energéticos (ARCE).  

Para todos os cálculos que envolvem conversão entre energia final, energia primária 

equivalente e emissões de gases com efeito de estufa (GEE), utilizaram-se os fatores de 

conversão anteriormente apresentados, na Tabela 6 do capítulo 3.  

Para o cálculo das poupanças monetárias, associadas à redução no consumo das diversas 

formas de energia, utilizaram-se os respetivos preços médios verificados no histórico do ano de 

referência da auditoria, nomeadamente os seguintes valores (sem IVA):  

 

 104,3 €/MWh para a energia elétrica;  

 348,2 €/ton para o gás natural; 

 1 217,9 €/ton para o gasóleo; 

 

Nas medidas que preveem poupanças de energia térmica útil, a conversão em economias 

de energia final, nomeadamente no consumo de gás natural à entrada da caldeira de vapor, é 

efetuada com recurso a um valor médio para o seu rendimento operativo deste equipamento.  

No capítulo anterior, foi determinado, pelo método indireto das perdas, um valor de 

rendimento à carga máxima/plena da caldeira. Enquanto que este constitui uma referência para 

avaliar o desempenho do equipamento, não é correto adotar o mesmo valor para cálculos 

referentes a um ano completo, pois a caldeira opera num regime médio de carga inferior, pelo 

que na realidade o termo de perdas por transferência de calor e outras (Pr) será maior. Por este 

motivo, procurou-se estimar um valor médio para o regime de carga da caldeira ao longo do 

ano de referência, através da razão entre a produção média de vapor (teórica), e produção 

máxima indicada. 

Contudo, para determinar teoricamente o vapor produzido, é primeiramente necessário 

definir um valor para o rendimento a caldeira. Assim sendo, através de um simples processo 

iterativo, que se iniciou com o valor determinado pelo método das perdas (89,8%), foi 

calculado, utilizando o consumo anual faturado de gás natural, um valor de 2856,2 kg/h para o 

vapor produzido à saída da caldeira (iteração final). Atendendo à produção máxima de 5 000 

kg/h da caldeira de vapor, decorre um regime de carga médio de 57,1%, que por sua vez resulta 

numa ascensão do valor estimativo para o termo de perdas, Pr, de 1,6% para 2,8%. O valor do 

termo de perdas na purga continua, Pp, que é calculado em função dos restantes termos, sofre 

apenas uma variação residual neste caso, pelo que esta foi desconsiderada. Por fim, chega-se 

ao valor pretendido, correspondente ao rendimento médio operativo da caldeira, nomeadamente 

88,6%. 
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De seguida, apresenta-se a designação de cada uma das medidas estudadas, numa lista 

que expõe a ordem pela qual foram identificadas, e define a designada numeração da Auditoria. 

Estão destacadas/assinaladas as medidas que constituem o PREn. 

 

1) Substituição de purgadores de condensado danificados 

2) Recuperação térmica do caudal de descarga para pré-aquecimento da água de 

reposição da caldeira 

3) Recuperação térmica dos condensados do processo para pré-aquecimento da 

água de reposição da caldeira (com separação dos circuitos) 

4) Recuperação térmica dos condensados do processo e vapor de flash para pré-

aquecimento da água de reposição da caldeira (com separação dos circuitos) 

5) Instalação de sistema de gestão para monitorização e controlo da central de ar 

comprimido 

6) Reparação das fugas na rede de ar comprimido 

7) Instalação de sistema de gestão de energia (elétrica) 

8) Supressão da passagem de água nos recuperadores dos compressores desligados 

9) Instalação de painéis fotovoltaicos em regime de autoconsumo 

10) Instalação de nova central de vácuo constituída por bombas do tipo parafuso 

11) Isolamentos térmicos em componentes das máquinas produtivas e linhas de 

vapor do Setor produtivo B 

 

Todas as medidas estudadas são apresentadas de forma individual. Primeiramente é 

exposta a situação atual (verificada no decorrer da auditoria), seguindo-se uma antecipação da 

situação futura (após implementação da medida), com o cálculo das economias resultantes no 

final.  

No Anexo G, encontram-se as folhas de cálculo que justificam os potenciais de 

poupança individuais, determinados para cada medida. 
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4.1 Medidas do PREn 

 

Inicialmente, são descritas as medidas que constituem o PREn. Para além duma 

exposição detalhada da situação atual e situação futura, apresentam-se ainda as poupanças 

energéticas e monetárias previstas, bem como os principais parâmetros utilizados nos cálculos. 

De salientar que todos os valores de investimento inicial indicados constituem ou são 

fundamentados em propostas reais de fornecedores, pois, em conjunto com a auditoria, é 

obrigatória a submissão de comprovativos que justifiquem os valores apresentados no PREn. 

As medidas são agora apresentadas com uma nova numeração sequencial, a numeração 

do PREn, que, portanto, difere da numeração original apresentada (numeração da Auditoria). 

 

1) Substituição de purgadores de condensado danificados (Medida 1) 

 

Foi detetado, ao longo da rede de distribuição de vapor, a existência de purgadores de 

condensado que se encontram num estado de passe total de vapor, como consequência de os 

obturadores não fecharem os respetivos orifícios de descarga, permitindo assim que vapor 

escape para a linha de condensados.  

Numa perspetiva operativa, a presença de vapor resulta na obstrução física ao 

escoamento do líquido, perturbando o correto funcionamento da linha, e do ponto de vista 

energético, no desperdício do calor latente do vapor, já que este acaba por condensar (Pinho 

2018). 

O trabalho de inspeção foi levado a cabo por uma empresa externa, que examinou um 

total de 39 pontos de purga, detetando 3 purgadores de condensado com passe total. Através de 

ensaios recorrendo a um caudalímetro ultrassónico, foi determinado um caudal médio de vapor 

desviado de 22 kg/h, valor correspondente ao conjunto dos 3 componentes defeituosos. 

Atendendo a que existe produção continua do Produto B durante os dias de laboração, 

com consumo de vapor associado, estima-se que a central de vapor operou durante um total de 

5 856 horas. Atendendo à despressurização verificada ao passar para a linha de condensados, a 

variação de entalpia específica do vapor que condensa é de 2 276,3 kJ/kg, resultando assim 

numa perda de energia útil de 293,3 GJ/ano. Tal desperdício traduz-se num consumo de gás 

natural de 7,3 ton/ano, equivalente a 7,9 tep/ano em energia primária, e a um valor monetário 

de 2 555,9 €/ano na fatura energética.  

Após substituição dos 3 purgadores com passagem de vapor, as referidas perdas são 

evitadas, estimando-se então uma poupança em energia final de 331,0 GJ/ano, que resulta numa 

redução de 7,3 ton/ano no consumo de gás natural, equivalente a 7,9 tep/ano em energia 

primária, a 21,2 tCO2e/ano em emissões de GEE e cerca de 2 555,9 €/ano na fatura energética.  

Prevê-se que o investimento associado à implementação desta medida seja 1 323,0 €. 

Assim, estima-se um período de retorno do investimento de 0,5 anos (payback simples). 

Assumindo um custo de oportunidade de 10%, determina-se um Valor Atualizado 

Líquido (VAL) de 12 312,8 €, uma Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) de 193% e um payback 

composto de 0,6 anos, para um cálculo a 8 anos. 

Na Figura 1 do Anexo G expõe-se a folha de cálculo que justifica os valores 

apresentados. 
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2) Recuperação térmica dos condensados do processo e vapor de flash para 
pré-aquecimento da água de reposição da caldeira (Medida 4) 

 

Durante o processo produtivo, é utilizado vapor vivo pela máquina que fabrica o Produto 

A e pelas máquinas do setor produtivo B. Em todas estas máquinas, o vapor entra em contacto 

direto com as peças e transfere o seu calor latente, acabando assim por sofrer condensação. Os 

condensados gerados nas diversas máquinas são recolhidos numa única tubagem que percorre 

a nave fabril, e na qual circula também água fria proveniente do tanque exterior, com o objetivo 

de dissipar calor das máquinas. A mistura do caudal de arrefecimento e condensados do 

processo é depois descarregada no mesmo tanque, adjacente à nave fabril (esquema disponível 

na Figura 30, capítulo 3).  

No decorrer do processo produtivo, ocorre contaminação dos condensados com resíduos 

das peças fabricadas, ao que a recuperação direta do caudal de retorno não é exequível. Por este 

motivo, é consumida muita água de compensação na caldeira, que é captada a uma temperatura 

baixa (15 ºC em média), e, portanto, requer uma grande quantidade de energia para aquecer.  

Existe um potencial considerável associado à energia térmica dos condensados do 

processo, atualmente desperdiçado, já que à saída das máquinas a água encontra-se a uma 

temperatura de aproximadamente 95,0 °C. 

Com a separação dos circuitos em tubagens individuais, isto é, dos condensados do 

processo e da água para arrefecimento, por um lado o arrefecimento das máquinas seria mais 

eficaz e, por outro, a elevada temperatura dos condensados à saída das máquinas seria 

conservada, viabilizando a sua recuperação térmica num permutador de calor.  

Com a presente medida, propõe-se a recuperação térmica dos condensados do processo 

num permutador de calor, de forma a constituir a segunda etapa de pré-aquecimento da água de 

reposição da caldeira, portanto, após a recuperação nos compressores, e antes da recuperação 

com a purga contínua (descrição geral da central térmica e das etapas de pré-aquecimento da 

água de reposição no capítulo 3).  

Adicionalmente, devido à pressão de serviço de 3,5 bar (g) a que se encontram os 

condensados do processo, ocorre uma re-evaporação parcial (vapor de flash) aquando da 

descompressão efetuada no final dos ciclos produtivos. O vapor formado, ainda que a uma 

pressão baixa, possui uma grande capacidade térmica por unidade de massa (entalpia específica 

de vaporização aumenta com a diminuição de pressão), sendo atualmente perdido para o 

ambiente através de um tubo de descarga concebido para o efeito. 

A introdução de um depósito de vapor flash e um sistema purgador de condensado 

permitiria a recuperação deste vapor, seguindo-se o seu envio direto para o desgasificador, na 

sala da caldeira, garantindo assim a recuperação da sua massa e energia. 

Com a implementação conjunta das soluções propostas, a água de reposição entraria no 

desgasificador a uma temperatura mais elevada, bem como seria recuperada uma pequena 

fração dos condensados do processo, sob a forma de vapor de flash. Deste modo, seria menor a 

quantidade de vapor necessário injetar no desgasificador, e, portanto, a quantidade total de 

vapor necessário produzir à saída da caldeira. 

Para proceder com o estudo da presente medida, efetuaram-se balanços energéticos e 

mássicos à caldeira de vapor e ao desgasificador (aplicação da 1ª Lei da Termodinâmica e 

princípio da conservação de massa a sistemas abertos), chegando-se a um conjunto de equações 

que permitiu calcular valores teóricos para os caudais em jogo, com base no consumo anual 

faturado de gás natural, rendimento médio da caldeira e estados termodinâmicos médios dos 

fluxos. No Anexo G apresenta-se uma esquematização simplificada da central térmica da 

instalação, onde estão identificados os fluxos, estados termodinâmicos relevantes e volumes de 
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controlo definidos (Figura 5). Excluíram-se desta análise os acumuladores de vapor existentes, 

pelo que foi desconsiderado o retorno das purgas de nível na linha de condensados. Para 

resolução das equações estabelecidas, recorreu-se ao software Engineering Equation Solver 

(EES), apresentando-se a janela das equações introduzidas no programa (Figura 6), bem como 

a janela de soluções devolvidas pelo programa (Figura 7). 

Determinou-se, que a quantidade de vapor saturado produzido, à saída da caldeira, é 

aproximadamente 16 725,8 ton/ano. Para um período anual de funcionamento de 5 856 horas, 

determina-se um caudal teórico de condensados do processo de 2 559,2 kg/h, correspondente 

ao caudal de vapor consumido nas máquinas, ao qual foram descontados os condensados de 

linha e o vapor para aquecimento do desgasificador. Para estimar a formação de condensados 

de linha, recorreu-se a uma calculadora online (Spirax Sarco), onde foram introduzidas as 

dimensões das tubagens de saída da caldeira e de distribuição de vapor, valores de pressão 

reinantes, e uma estimativa do número e duração de arranques da central de vapor. Considerou-

se uma temperatura ambiente média de 20 ºC, e um isolamento de 50 mm em todas as tubagens. 

Ocorrendo a condensação total do vapor consumido no final do processo (líquido 

saturado), determina-se que 7,0% desse caudal sofre re-evaporação durante a descompressão 

(vapor de flash), resultando assim um caudal de 2 379,7 kg/h de condensados rejeitados.  

Relativamente ao caudal de água de reposição, para o qual se determinou um valor 

médio de 2 734,9 kg/h, no primeiro estágio de pré-aquecimento (circuito de recuperação dos 

compressores) é conseguido um aumento de temperatura até um valor médio de 42,0 °C. 

Contudo, a variação de temperatura no permutador é imposta no fluxo com menor capacidade 

térmica, neste caso o caudal de condensados (lado quente). Dimensionando o permutador de 

forma a garantir uma redução da temperatura dos condensados rejeitados, desde 95,0 °C, à 

entrada do permutador, até 50,0 °C, à saída do equipamento (eficiência do PC, εPC ≈ 85%), a 

potência térmica trocada seria de 124,7 kW, resultando assim uma recuperação energética útil 

de 2 526,9 GJ/ano. 

Quanto ao vapor de flash gerado no final do processo produtivo, a respetiva fração 

mássica foi determinada admitindo que ocorre a descompressão dos condensados até 0,5 bar(g), 

valor tomado para pressão de serviço do depósito. Deste modo, o caudal médio de vapor de 

flash seria de 179,5 kg/h. Considerando a recuperação do seu calor latente no desgasificador, a 

energia térmica associada é a entalpia de vaporização, nomeadamente 2 226,0 kJ/kg, 

sucedendo-se uma recuperação de energia útil de 2 340,1 GJ/ano.  

Assim, com a recuperação térmica dos condensados rejeitados do processo num 

permutador de calor e a recuperação direta do vapor de flash no desgasificador, antecipa-se uma 

poupança energética à entrada da caldeira de 5 494,0 GJ/ano (energia final), correspondente a 

uma economia em gás natural de 121,8 ton/ano, equivalente em energia primária a 131,2 

tep/ano, a 352,1 tCO2e/ano em emissões de GEE, e cerca de 42 418,2 €/ano na fatura energética. 

Nos cálculos efetuados não foram considerados as poupanças/benefícios alcançados ao nível 

das torres de arrefecimento. 

Estima-se um investimento inicial de 122 000,0 € associado à implementação desta 

medida, resultando num período de retorno do investimento de 2,9 anos (payback simples). 

Assumindo um custo de oportunidade de 10%, estima-se um Valor Atualizado Líquido 

(VAL) de 104 298,1 €, uma Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) de 31% e um payback 

composto de 3,6 anos, para um cálculo a 8 anos. 

Na Figura 4 do Anexo G expõe-se a folha de cálculo que justifica os valores 

apresentados. 
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3) Reparação das fugas da rede de ar comprimido (Medida 6) 

 

Como é habitual em instalações com produção e distribuição de ar comprimido, foi 

efetuado um teste de fugas à rede existente. O teste foi realizado aproveitando um período de 

paragem da fábrica (fim-de-semana), iniciando-se numa sexta feira, decorrendo até à segunda 

feira seguinte, de forma a garantir que não existiam consumos úteis de ar comprimido durante 

o ensaio.  

Este teste consistiu em deixar o compressor n.º 2, com variação de velocidade, em 

funcionamento durante o período de paragem, com as diversas válvulas de seccionamento da 

rede abertas, de forma a manter a totalidade da rede de ar comprimido pressurizada. Deste 

modo, os consumos verificados durante o período de medição correspondem às perdas de 

energia associadas a fugas de ar existentes ao longo de toda a rede de distribuição.  

Os consumos elétricos instantâneos associados ao funcionamento do compressor foram 

monitorizados utilizado um analisador de energia (METREL MI 2892), cujas especificações 

podem ser consultadas no Anexo E. 

Na Figura 44 apresenta-se um excerto da medição no sábado, dia em que não ocorria 

qualquer atividade laboral na instalação. As leituras instantâneas da potência elétrica consumida 

foram efetuadas a cada 5 segundos. 

  

 

Figura 44 - Ensaio de fugas à rede de ar comprimido, compressor n.º 2 (VEV) 

 

Verifica-se, que o compressor entra em funcionamento apenas durante curtos intervalos 

de tempo, já que, após a sua paragem, os reservatórios de ar garantem a alimentação da rede 

por breves minutos, até ao instante em que a pressão na rede/reservatórios atinge o setpoint 

inferior, momento em que é novamente acionado o motor elétrico acoplado ao compressor.  

Relativamente à duração total do ensaio (aproximadamente 64h), determinou-se uma 

potência média de fugas de 8,8 kW, valor seguidamente utilizado na extrapolação do consumo 

anual.  

Atendendo a que existe produção continua durante os dias uteis de laboração, que utiliza 

sempre ar comprimido, estima-se que as perdas em fugas ocorreram durante 5 856 horas anuais 

de funcionamento da central, resultando num desperdício de energia elétrica de 51,6 MWh/ano, 

equivalente a 11,1 tep/ano em energia primária. Tal traduz-se num custo de 5 376,6 €/ano na 

fatura energética. Deste modo, determina-se que o consumo elétrico associado às fugas de ar 
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existentes ao longo da rede representa cerca de 6,1% do consumo total da central de ar 

comprimido, valor que não sendo desmesurado, apresenta potencial para redução. 

Para reduzir as perdas em fugas, aconselha-se a reparação e a manutenção da rede de ar 

comprimido, em especial nas zonas mais sujeitas a degradação, tais como nas uniões da 

tubagem da rede de distribuição, em aço, com os ramais de acesso às máquinas (em mangueira 

de borracha), e especialmente nas ligações destes com as máquinas, onde existe a maior 

possibilidade de aparecerem folgas e pequenos furos. 

Assumindo a possibilidade de reparar as fugas em 50%, a poupança em energia elétrica 

resultante é de 25,8 MWh/ano, equivalente a 5,5 tep/ano em energia primária e 12,1 tCO2e/ano 

em emissões de GEE.  

Em termos de fatura energética, representa uma economia de cerca de 2 690,0 €/ano, 

enquanto o investimento associado à implementação desta medida é de 7 200,0 €. Estima-se 

assim um período de retorno do investimento de 2,7 anos (payback simples). 

Assumindo um custo de oportunidade de 10%, estima-se um Valor Atualizado Líquido 

(VAL) de 7 151,0 €, uma Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) de 34% e um payback composto 

de 3,3 anos, para um cálculo a 8 anos. 

Na Figura 10 do Anexo G expõe-se a folha de cálculo que justifica os valores 

apresentados. 
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4) Supressão da passagem de água nos recuperadores dos compressores 
desligados (Medida 8) 

 

Tal como referido na descrição da central térmica da instalação (capítulo 3), existem 

recuperadores de calor integrados em cada um dos três compressores de ar, com circuitos em 

paralelo. O calor gerado durante a compressão do ar é dissipado pelo circuito de óleo de cada 

compressor, que por sua vez permuta com a água de reposição da caldeira, constituindo o 

primeiro estágio de pré-aquecimento deste caudal.  

Constatou-se que subsiste a passagem de água nos respetivos circuitos de recuperação 

de calor dos compressores durante períodos em que estes se encontram desligados, tendo-se 

verificado esta situação, durante o decorrer da auditoria, com o compressor de reserva (Atlas 

Copco GA55). A circulação de água no recuperador e tubagens adjacentes implica perdas de 

calor para as imediações e, consequentemente, redução da temperatura da água. 

Existem três compressores na central técnica, ao que se estima que o caudal circulado 

no recuperador do compressor de reserva seja um terço do total, nomeadamente 911,6 kg/h 

(valor total determinado nos cálculos da medida 4, disponíveis na integra no Anexo G). 

Relativamente à variação de temperatura da água, detetou-se uma redução de 5 °C, nos 

termómetros existentes, entre a entrada e saída do circuito individual. 

Uma vez que esta água constitui parte do caudal de compensação da caldeira, considera-

se que existe passagem de água neste circuito enquanto a central de vapor se encontrar em 

funcionamento. Assim, e descontando eventuais períodos em o compressor se encontre em 

funcionamento, estima-se a circulação de água no recuperador do compressor desligado durante 

aproximadamente 5 000 horas/ano. Tal corresponde a uma perda de energia útil de 95,5 GJ/ano, 

que resulta num consumo de 2,4 ton/ano de gás natural e a 2,6 tep/ano em energia primária. 

Este desperdício traduz-se num custo de 832,3 €/ano na fatura energética.  

Preconiza-se a instalação de electroválvulas no circuito de água, uma por cada ligação 

aos compressores, de modo a garantir que quando qualquer um destes está desligado, a 

circulação de água no respetivo permutador é obstruída.  

Após instalação das electroválvulas, as referidas perdas de calor são evitadas, 

estimando-se uma poupança de energia final de 107,8 GJ/ano, correspondente a uma poupança 

de 2,4 ton/ano de gás natural, equivalente a um consumo de energia primária de 2,6 tep/ano, a 

6,9 tCO2e/ano em emissões de GEE e cerca de 832,3 €/ano na fatura energética. Antevê-se que 

o investimento associado à implementação desta medida seja de 1 350,0 €. Assim, estima-se 

um período de retorno do investimento de 1,6 anos (payback simples). 

Assumindo um custo de oportunidade de 10%, estima-se um Valor Atualizado Líquido 

(VAL) de 3 090,1 €, uma Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) de 60% e um payback composto 

de 1,9 anos, para um cálculo a 8 anos. 

Na Figura 12 do Anexo G expõe-se a folha de cálculo que justifica os valores 

apresentados. 
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5) Isolamentos térmicos em componentes das máquinas produtivas e linhas de 
vapor do Setor produtivo B (Medida 11) 

Durante a auditoria energética, verificou-se a existência de componentes não isolados 

termicamente ou com isolamentos deficientes, no setor produtivo B, à saída das máquinas 

produtivas e nas linhas de vapor. Estes apresentavam temperaturas de superfície elevadas, que 

foram detetadas através de medições, utilizando um termómetro de infravermelhos (FLUKE 

IR-750), cujas especificações podem ser consultadas no Anexo E. 

As temperaturas de superfície excessivas resultam em perdas consideráveis por 

transferência de calor para as imediações e, consequentemente, apresentam um potencial de 

economia de energia. A redução das perdas térmicas, traduz-se numa maior conservação de 

energia útil, e, consequentemente, na diminuição do consumo de gás natural, ao nível da 

caldeira de vapor. 

A estimativa de potência térmica perdida, por radiação e convecção, pelas superfícies 

não isoladas varia em cada caso, sendo principalmente função da temperatura de superfície, do 

tipo de componente e suas dimensões, bem como das condições do meio envolvente. 

Esta medida pressupõe a instalação de “casacos” de isolamento, com lã de rocha a servir 

como material isolante, e ainda revestimento em alumínio para proteção mecânica. 

Foram identificados os seguintes equipamentos não isolados (que pode ser consultados 

em pormenor na Figura 15 do Anexo G): 

- Válvulas e juntas de expansão na admissão de vapor das máquinas do Produto B; 

- Válvulas de globo, válvulas de regulação, filtros e separadores na linha de vapor que 

alimenta as máquinas do Produto B; 

Para cada componente determinou-se um valor apropriado para a espessura do 

isolamento, mais concretamente, que resulte num valor de temperatura de superfície entre 30 a 

40 ºC, porém limitando a espessura a um valor máximo de 80 mm. Para o efeito, foi utilizada 

uma folha de cálculo automatizada, desenvolvida para cálculos de transferência de calor por 

radiação e convecção natural em torno de cilindros verticais/horizontais. Para as válvulas, filtros 

e separadores, consideraram-se fatores de multiplicação tabelados no cálculo das áreas 

exteriores. 

Deste modo, com o isolamento térmico determinado para cada um dos componentes 

identificados, resulta uma economia energética à entrada da caldeira de 583,7 GJ/ano, que se 

traduz numa poupança em gás natural de 12,9 ton/ano, equivalente em termos de energia 

primária a 13,9 tep/ano e a 37,4 tCO2e/ano em emissões de GEE.  

O investimento estimado para a implementação desta medida é de 4 076,8 € e a 

poupança na fatura de gás natural associada é de 4 507,0 €/ano, significando que o investimento 

é recuperado em 0,9 anos (payback simples). 

Assumindo um custo de oportunidade de 10%, estima-se um Valor Atualizado Líquido 

(VAL) de 14 075,6 €, uma Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) de 110% e um payback 

composto de 1,0 anos, para um cálculo a 8 anos. 

Na Figura 15 do Anexo G expõe-se a folha de cálculo que justifica os valores 

apresentados. 

Estas são as cinco medidas que constituem o Plano de Racionalização dos Consumos 

Energéticos. O total/soma de poupanças energéticas e financeiras determinadas é apresentado 

na secção 4.3. 

Segue-se uma exposição sintetizada das restantes medidas estudadas, que não foram 

incluídas no PREn. 
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4.2 Outras Medidas (não incluídas no PREn) 

 

No Anexo G, juntamente com todas as medidas incluídas no PREn, encontram-se 

disponíveis as folhas de cálculo utilizadas para determinação das poupanças alcançadas com as 

medidas que se seguem. 

 

 Medida 2 - Recuperação térmica do caudal de descarga para pré-aquecimento da 

água de reposição da caldeira (Figura 2) 

 

 Situação atual: Condensados do processo misturam com água de arrefecimento 

das máquinas, sendo a mistura descarregada no lado quente do tanque exterior, 

sem aproveitamento térmico 

 Situação futura: Recuperação térmica do caudal de descarga num permutador de 

calor, para pré-aquecimento da água de reposição da caldeira 

 Comentários: Representa uma versão menos completa da medida de recuperação 

de calor inserida no PREn (Medida 4), com menores poupanças e maior PRI. 

 

 Medida 3 - Recuperação térmica dos condensados do processo para pré-

aquecimento da água de reposição da caldeira (com separação dos circuitos) 

(Figura 3) 

 

 Situação atual: Condensados do processo misturam com água de arrefecimento 

das máquinas, sendo a mistura descarregada no lado quente do tanque exterior, 

sem aproveitamento térmico 

 Situação futura: Separação dos circuitos (condensados e água de arrefecimento) 

com recuperação térmica dos condensados rejeitados num permutador de calor, 

para pré-aquecimento da água de reposição da caldeira 

 Comentários: Representa uma versão menos completa da medida de recuperação 

de calor inserida no PREn (Medida 4), com menores poupanças e maior PRI. 

 

 Medida 5 - Instalação de sistema de gestão para monitorização e controlo da central 

de ar comprimido (Figura 8) 

 

 Situação atual: Compressor de carga/vazio garante a produção de base, enquanto 

o compressor de variação de velocidade (VEV) modula consoante as 

necessidades de consumo, operando durante períodos extensos em regime de 

produção mínima (consumo específico máximo) 

 Situação futura: Sistema de gestão dedicado garante ajuste de setpoints e 

operação otimizada da central de ar comprimido 

 Comentários: Medida com poupanças residuais pois é pequena a ineficiência do 

compressor VEV em regime de produção mínima. PRI elevado – payback 

simples = 8,1 anos; payback composto = 17,4 anos 
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 Medida 7 – Instalação de sistema de gestão de energia (elétrica) (Figura 11) 

 

 Situação atual: Contagens de energia elétrica dos principais quadros parciais 

registadas mensalmente em sistema dedicado 

 Situação futura: Sistema de gestão de energia lê e regista evoluções dos 

contadores elétricos integrados, incluindo quadros parciais e principais 

aplicações da instalação (equipamentos da sala técnica) 

 Comentários: Medida com poupanças reduzidas já que o consumo de energia 

elétrica da instalação é relativamente reduzido. PRI elevado – payback simples 

= 6,7 anos; payback composto = 11,8 anos 

 

 Medida 9 - Instalação de painéis fotovoltaicos em regime de autoconsumo        

(Figura 13) 

 

 Situação atual: Energia elétrica consumida é totalmente adquirida à rede pública 

 Situação futura: Produção de energia elétrica em painéis fotovoltaicos, com 

autoconsumo total 

 Comentários: Medida com poupanças significativas, porém de muito elevado 

investimento inicial (estimativa é 184 971 €). PRI considerável – payback 

simples = 5,0 anos; payback composto = 7,2 anos 

            

 Medida 10 - Instalação de nova central de vácuo constituída por bombas do tipo 

parafuso (Figura 14) 

 

 Situação atual: Central de vácuo atual é expandida com bombas de anel líquido 

(5 deste tipo já instaladas) 

 Situação futura: Nova central de vácuo constituída por duas bombas tipo 

parafuso, mais eficientes 

 Comentários: Medida com poupanças moderadas e elevado investimento inicial 

(estimativa é 40 000 €). PRI elevado – payback simples = 7,8 anos; payback 

composto = 15,9 anos 

           

Por fim, na Tabela 31 apresenta-se um conjunto de medidas adicionais de 

gestão/economia de energia, para as quais não foram determinados ou estimados valores 

concretos de poupanças, que, no entanto, se consideram oportunas para a instalação auditada. 
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Tabela 31 - Medidas adicionais de gestão/economia de energia identificadas 

 
  

Integração do contador de gás natural num 

sistema de registo regular/gestão de energia
Gás natural

Gestão de 

energia
Média

Dado que esta se trata de uma instalação maioritariamente consumidora de gás natural, a 

monitorização dos consumos desta forma de energia deve ser efetuada de forma assídua. 

Para tal, sugere-se a integração do contador existente no Posto de Regulação e Medida 

num sistema de registo regular ou, se vier a ser concretizado, num sistema de gestão de 

energia.

Instalação de contadores elétricos e/ou de ar 

comprimido individuais nos compressores nº 1 

e nº 2, com integração em sistema de gestão 

dedicado à central de ar comprimido

Ar comprimido
Gestão de 

energia
Média

Após se ter verificado que, em conjunto, estes compressores representam cerca de 

metade do consumo total de energia elétrica da instalação, torna-se importante a 

instalação de contadores de energia para monitorização contínua dos consumos. Deverá 

ser possível o registo dos valores lidos, que podem ser utilizados para controlo frequente 

pelo departamento de Manutenção e Gestão de Energia. Desta forma, poderá não só 

monitorizar-se os consumos de ar comprimido, bem como facilmente detetar eventuais 

aumentos do consumo em fugas (através da análise dos consumos em períodos de 

paragem da fábrica) e definir padrões de consumo.

Instalação de outros contadores de energia 

elétrica
Energia elétrica

Gestão de 

energia
Média

Dado o facto de existirem consumidores de energia elétrica sem contadores dedicados, 

sugere-se a instalação de contadores de energia nestes, para que possa ser efetuada uma 

monitorização mais frequente dos seus consumos, através da integração das contagens 

no sistema de registo regular já existente ou num sistema de gestão de energia.

Instalação de sensores de presença ou 

temporizadores para iluminação da nave
Iluminação

Economia 

de energia
Média

Verificou-se que existem determinadas zonas da fábrica onde a iluminação permanece 

ativa mesmo quando o espaço não é utilizado (i.e. armazens), ao que se sugere a 

instalação de sensores de presença ou sensores temporizadores 

Aquisição de um sistema de detecção de fugas 

portátil e criação de um plano de verificações 

periódicas à rede de ar comprimido, 

nomeadamente às ferramentas de utilização 

manual.

Ar comprimido
Economia 

de energia
Baixa

Dado se ter verificado durante auditoria energética que uma fração moderada do consumo 

energético da central de ar comprido é desperdiçado em fugas, a aquisição de um 

equipamento portátil de deteção de fugas poderá ser uma solução para reduzir estas 

perdas, de forma a que os técnicos de manutenção possam detetar de forma mais assídua 

e eficaz as fugas de ar comprimido na instalação. Esta aquisição deve ser acompanhada 

da implementação de um plano de vistorias periódicas, para que a medida surta o efeito 

pretendido.

Instalação de sensores crepusculares Iluminação
Economia 

de energia
Baixa

Sugere-se a instalação de sensores crepusculares em várias zonas em que existe 

iluminação natural nos períodos diurnos, no entanto a iluminação permanece ligada, 

Limpeza/instalação de placas translúcidas na 

nave fabril
Iluminação

Economia 

de energia
Baixa

Caso se verifique que as placas translúcidas da nave fabril não permitem uma correta 

passagem de luz natural, deverá ser considerada a sua limpeza, ou em alternativa a 

instalação de novas placas.

Aquisição de motores de alto rendimento 

(IE3/IE4)
Motores elétricos

Economia 

de energia
Baixa

Alguns dos motores que a fábrica possui já têm uma idade avançada e que poderão no 

futuro vir a ser substituídos, aconselha-se a que sempre que haja uma necessidade de 

substituição de um motor, seja equacionada a aquisição de um motor de elevada 

eficiência (IE3/IE4).

Implementação de um sistema de gestão de 

consumos na frota automóvel
Frota Automóvel

Gestão de 

energia
Baixa

Após se ter verificado que não existe controlo sobre o consumo médio de cada viatura, 

aconselha-se a implementar um sistema de gestão/controlo dos consumos de combustível

M edida Apl icação Tipologia Prioridade Justi ficação/Descrição da m edida
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4.3 Reduções previstas no PREn 

 

A Tabela 32 sintetiza a informação principal relativa a todas medidas estudadas para 

racionalização dos consumos energéticos. Uma vez que nenhuma das medidas estudadas prevê 

reduções no consumo de gasóleo, esta forma de energia não é incluída nas próximas tabelas. 

Tabela 32 - Totalidade das medidas estudadas para racionalização dos consumos energéticos 

Investimento
Payback

simples

[GJ] [tep] [tCO2e] [€] [GJ] [tep] [tCO2e] [€] [GJ] [tep] [tCO2e] [€] [€] [anos]

1 Transversal Sistemas de combustão 0,0 0,0 0,0 0,0 331,0 7,9 21,2 2 555,9 331,0 7,9 21,2 2 555,9 1 323,0 0,5

2 Transversal Recuperação de calor 0,0 0,0 0,0 0,0 1 701,4 40,6 109,0 13 136,1 1 701,4 40,6 109,0 13 136,1 59 000,0 4,5

3 Transversal Recuperação de calor 0,0 0,0 0,0 0,0 2 785,2 66,5 178,5 21 504,1 2 785,2 66,5 178,5 21 504,1 102 000,0 4,7

4 Transversal Recuperação de calor 0,0 0,0 0,0 0,0 5 494,0 131,2 352,1 42 418,2 5 494,0 131,2 352,1 42 418,2 122 000,0 2,9

5 Transversal Monitorização e controlo 42,6 2,5 5,6 1 234,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,6 2,5 5,6 1 234,0 10 000,0 8,1

6 Transversal Sistemas de compressão 92,8 5,5 12,1 2 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,8 5,5 12,1 2 690,0 7 200,0 2,7

7 Transversal Monitorização e controlo 115,6 6,9 15,1 3 573,6 0,0 0,0 0,0 0,0 115,6 6,9 15,1 3 573,6 24 079,2 6,7

8 Transversal Sistemas de combustão 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,6 6,9 832,3 2,4 2,6 6,9 832,3 1 350,0 1,6

9 Transversal Outros 1 229,8 73,4 160,6 13 789,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 229,8 73,4 160,6 13 789,3 184 971,2 5,0

10 Transversal Outros 177,1 10,6 23,1 5 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0 177,1 10,6 23,1 5 130,5 40 000,0 7,8

11 Transversal Isolamentos térmicos 0,0 0,0 0,0 0,0 583,7 13,9 37,4 4 507,0 583,7 13,9 37,4 4 507,0 4 076,8 0,9

1 657,9 99,0 216,4 26 417,3 10 897,8 262,8 705,2 84 953,6 12 555,7 361,8 921,6 111 371,0 556 000,2 5,0

92,8 5,5 12,1 2 690,0 6 411,2 155,6 417,6 50 313,4 6 504,0 161,2 429,7 53 003,4 135 949,8 2,6

N.º 

Medida 

(auditoria

)

Total

T OT AL

SUB-T OT AL PREn

Tipo Categoria
Gás Natural

Poupança anual

Energia Elétrica

Medidas de Racionalização dos Consumos 

Energéticos

 

 

De realçar que todas das medidas listadas são transversais, o que evidencia a 

importância deste tipo medidas.  

Relativamente aos valores totais, é importante ter em conta que as medidas de 

recuperação de calor estudadas (medidas 2, 3 e 4) são de aplicação coincidente, pelo que a sua 

implementação simultânea seria impossível e a soma das respetivas poupanças não apresenta 

sentido prático.  

Os valores sub-totais do PREn destacam as poupanças alcançadas com as medidas que 

virão a ser implementadas, bem como a estimativa de investimento total necessário e respetivo 

período de retorno do investimento (payback simples). As economias previstas na fatura 

energética ascendem a mais de 50 000€, que face ao investimento inicial necessário, resulta 

num PRI de 2,6 anos, um valor notavelmente reduzido. 

Relativamente às medidas do PREn, determinaram-se ainda as poupanças/reduções 

antecipadas em energia primária e emissões de GEE para cada produto final/setor produtivo, 

com a finalidade de calcular as reduções nos indicadores de eficiência energética.  

Estes valores, em conjunto com as reduções por forma de energia e totais, apresentam-

se na Tabela 33. 
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Tabela 33 - Medidas inseridas no PREn e poupanças/reduções previstas, por forma de energia, totais e 

por produto final 

[tep] [tCO2e] [tep] [tCO2e] [tep] [tCO2e] Produto A Produto B [tep] [tCO2e] [tep] [tCO2e]

1 1 Sistemas de combustão 0,0 0,0 7,9 21,2 7,9 21,2 10,2% 89,8% 0,8 2,2 7,1 19,1

4 2 Recuperação de calor 0,0 0,0 131,2 352,1 131,2 352,1 10,2% 89,8% 13,4 35,9 117,8 316,2

6 3 Sistemas de compressão 5,5 12,1 0,0 0,0 5,5 12,1 10,0% 90,0% 0,6 1,2 5,0 10,9

8 4 Sistemas de combustão 0,0 0,0 2,6 6,9 2,6 6,9 10,0% 90,0% 0,3 0,7 2,3 6,2

11 5 Isolamentos térmicos 0,0 0,0 13,9 37,4 13,9 37,4 0,0% 100,0% 0,0 0,0 13,9 37,4

Ab so luto 5,5 12,1 155,6 417,6 161,2 429,7 - - 15,0 40,0 146,2 389,8

Re la tivo 11,0% 11,3% 9,3% 90,7% 7,6% 7,7% 11,5% 11,9%

Produto B

Poupança anual

N.º Medida 

Auditoria

N.º Medida 

PREn

Medidas de Racionalização dos Consumos 

Energéticos (PREn)

Energia Elétrica
Imputação por 

Produto final
Produto A

Categoria

T OT AL

Gás Natural Total

1,6% 14,8%  

 

Começando com os valores por forma de energia, é clara a poupança preponderante 

associada ao gás natural, que constitui uma redução de 14,8% relativamente ao consumo total 

no ano de referência. Por outro lado, a diminuição no consumo de energia elétrica, que resulta 

apenas da implementação de uma medida (medida 6, reparação das fugas de ar), fixa-se em 

1,6% do total anual. Relativamente ao total da instalação, as medidas a implementar 

representam uma diminuição no consumo de energia primária de 11,0%, ao passo que nas 

emissões de GEE a redução ascende a 11,3%.  

De destacar a medida de recuperação de calor (medida n.º 4 da auditoria, medida n.º 2 

do PREn), que acaba por preconizar mais de 80% do total de poupanças antecipadas. 

Para determinar as poupanças por produto final, foi necessário atribuir parcelas de 

imputação a cada uma das medidas, o que foi cumprido tendo em conta as diversas repartições 

de consumos realizadas durante a auditoria, apresentadas no capítulo precedente.  

Adotando agora a numeração do PREn, para as medidas 1 e 2 consideram-se 

simplesmente imputações iguais à repartição dos consumos de gás natural. As medidas 3 e 4, 

por estarem diretamente relacionadas com o funcionamento da central de ar comprimido, 

igualam a repartição de consumos desta forma de energia secundária. Por fim, as poupanças 

preconizadas na medida 5 são integralmente atribuídas ao Produto B, uma vez que a solução 

prevista se aplica somente ao respetivo setor produtivo.  

Como resultado global destas imputações, 90,7% do total de poupanças em consumos 

energéticos são atribuíveis ao Produto B, o que é razoável relembrando que 86,5% do consumo 

de energia primária da instalação está associado ao fabrico deste produto final. Por a primeira 

percentagem ser superior, decorre que são conseguidas maiores reduções/diminuições em 

consumos e emissões no setor produtivo B (11,5% e 11,9%, respetivamente) comparativamente 

aos valores totais da instalação, e a repercussão oposta no Produto/setor produtivo A (7,6% e 

7,7%, respetivamente). 

Por último, os principais valores a retirar são as reduções por produto final e globais 

(valores destacados a verde), que permitiram calcular as respetivas reduções nos indicadores de 

eficiência energética, indicadas agora na Tabela 34. 
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Tabela 34 - Reduções previstas nos três indicadores de eficiência energética com a implementação do 

PREn 

C.E. I.E. I.C.

kgep/kg kgep/€ kgCO2e/kgep

Produto A -7,6% - -0,1%

Produto B -11,5% - -0,4%

Global -11,0% -11,0% -0,4%

Produto final

Reduções previstas com a implementação do PREn

 

 

Assim, confirma-se que o PREn elaborado antecipa reduções em todos os indicadores 

que contemplam, e até superam, as metas mínimas/legais aplicáveis a esta instalação CIE, que 

são agora relembradas: 

 

 Redução de 6% nos indicadores Consumo Específico e Intensidade Energética 

 Manutenção do indicador Intensidade Carbónica 

 

As reduções calculadas para os indicadores Consumo Específico e Intensidade 

Energética admitem, respetivamente, valores de produções e VAB constantes relativamente ao 

ano de referência, tal como foi anteriormente praticado no cálculo dos indicadores anuais, sendo 

esta a razão pela qual correspondem às reduções determinadas nos consumos de energia 

primária (valores destacados na Tabela 33).  

Quanto à Intensidade Carbónica, as ligeiras reduções antecipadas para ambos os 

produtos finais (e na produção global), relacionam-se com o facto das maiores poupanças serem 

conseguidas no consumo de gás natural, levando a que decresça o peso desta forma de energia 

na distribuição energética da instalação. Como consequência, tanto a energia elétrica como o 

gasóleo tornam-se formas de energia de maior relevância. Apesar do gasóleo apresentar o maior 

fator de emissões das três formas de energia consumidas (tCO2e/tep), à energia elétrica está 

associado o valor mais reduzido (valores disponíveis na Tabela 6, capítulo 3). O aumento 

percentual na distribuição energética respeitante à energia elétrica será significativamente 

maior, comparativamente ao gasóleo, pois o respetivo consumo anual também o é. Assim, 

devido à conjugação particular dos valores, acaba por resultar uma redução do indicador IC. 

Este resultado é também cognoscível ao comparar os valores de reduções em consumos com as 

reduções em emissões (Tabela 33), constatando-se que os últimos são sempre maiores.  

Importante notar que todas as medidas inseridas no PREn possuem um período de 

retorno do investimento inferior a cinco anos, pelo que é obrigatória a implementação integral 

do plano nos primeiros três anos de vigência do Acordo de Racionalização dos Consumos 

Energéticos (designação após o PREn ser aprovado), apesar da duração total de oito anos.  

Por último, relembra-se a obrigatoriedade de apresentar Relatórios de Execução e 

Progresso (REP) com periocidade bienal, sobre o estado geral de implementação do plano e 

evolução real dos indicadores de eficiência. O primeiro relatório deverá incidir sobre a situação 

verificada nos dois primeiros anos de validade do ARCE (anos seguintes ao ano de referência 

da auditoria). Está ainda prevista a realização de uma auditoria energética intermédia, que terá 

de decorrer no quarto ano, altura em que, portanto, já devem encontrar-se efetivadas todas as 

medidas do plano. 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalhos futuros 

 

 Principais conclusões 

 

Com este trabalho, procedeu-se a avaliar e caracterizar, de forma extensiva e detalhada, 

as condições de utilização de energia numa instalação CIE real, inserida no setor industrial de 

matérias plásticas em Portugal, através da execução de uma auditoria energética, bem como à 

elaboração do respetivo Plano de Racionalização dos Consumos Energéticos (PREn), 

igualmente de caracter obrigatório, tal como previsto nos termos do Decreto-Lei n.º 68A/2015, 

de 30 de abril, por a instalação ter verificado um consumo anual de energia primária de 1 464,5 

tep no ano civil anterior à auditoria (superior a 500 tep/ano, valor mínimo para adquirir o 

estatuto de instalação CIE). 

Para progredir nas diversas etapas da auditoria, foi necessária uma inspeção cuidadosa 

e compreensão clara do funcionamento dos principais equipamentos e aplicações consumidoras 

de energia existentes, que neste caso particular são as utilidades da instalação: a caldeira de 

vapor consome todo o gás natural, e 87,4% da energia elétrica é consumida pelas utilidades. 

A instalação auditada insere-se no setor de matérias plásticas, sendo caracterizada por 

um consumo predominante de gás natural, nomeadamente 83,5% do consumo total de energia 

final. Tal deriva do consumo significativo de vapor vivo nas máquinas produtivas, e da 

impraticabilidade de recircular os condensados do processo, devido à contaminação severa que 

sofrem com resíduos libertados pelas peças fabricadas, que assim são descarregados num 

tanque exterior, sem qualquer aproveitamento térmico, sendo desperdiçada uma grande 

quantidade de energia. 

Esta foi a principal ineficiência energética identificada no decorrer da auditoria, estando 

diretamente abordada com a medida mais importante inserida no PREn, que consiste na 

recuperação térmica dos condensados rejeitados num permutador de calor e do vapor de flash 

gerado no desgasificador. Apesar de não constituir a solução ideal, pois não resolve a 

problemática dos grandes desperdícios/consumos de água (condensados do processo), se 

devidamente efetivada, esta solução antevê, por si só, uma poupança em energia primária de 

131,2 tep/ano, uma redução nas emissões de GEE de 352,1 tCO2e/ano, e uma estimativa de 

poupança monetária, na fatura do gás natural, de cerca de 42 000 €. O investimento inicial 

previsto é elevado, nomeadamente 122 000 €. Contudo, face à possibilidade das economias 

referidas, prevê-se que o investimento associado à medida seja recuperado num período de 2,9 

anos. 

Contabilizando as restantes medidas que constituem o PREn, os valores de 

poupanças/reduções supramencionados são majorados em cerca de 19%, e o período de retorno 

do investimento total (PRI) reduz para aproximadamente 2,6 anos, o que constitui um valor 

notadamente reduzido. Após este período, o saldo financeiro associado já será positivo, e a 

proporcionar, face à situação no momento da auditoria, uma poupança/rendimento anual de 

aproximadamente 53 000 € (admitindo um preço constante para o gás natural adquirido). 

Adicionalmente, relembra-se que durante os oitos de vigência do ARCE a instalação poderá 

beneficiar de isenção nos impostos sobre o gás natural e energia elétrica consumida. 

Relativamente ao PREn elaborado, mesmo com as maiores exigências associadas ao 

escalão superior de consumos em que se insere a instalação auditada (≥ 1000 tep/ano), as 

reduções previstas ultrapassam com distinção as metas legais/mínimas (6% no CE e IE, 

manutenção da IC), especialmente no Consumo Específico associado ao fabrico do Produto B 

e também à produção global, bem como no indicador Intensidade Energética. Por outro lado, já 

que para todas as medidas do PREn foram determinados valores individuais de payback simples 
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inferiores a cinco anos (PRI), o plano deve ser integralmente efetivado nos primeiros três anos 

do acordo (subsequentes ao ano de referência da auditoria), de forma a evitar a aplicação de 

coimas/penalidades. O investimento requerido trará um encargo financeiro considerável, bem 

como serão necessários trabalhos que implicam a paragem de máquinas produtivas para 

montagem de novos componentes. Porém, em última análise, a sua rápida efetivação resultará 

numa antecipação das poupanças já referidas. 

Desta forma, torna-se clara a importância das auditorias energéticas, que permitem 

atender às crescentes exigências ambientais/energéticas, estipuladas sob a forma de metas a 

nível nacional e internacional, enquanto que, em simultâneo, vão ao encontro dos interesses 

próprios das empresas proprietárias das instalações auditadas, ao providenciar oportunidades 

para poupanças monetárias e melhorias no processo produtivo, essenciais para a própria 

competitividade da empresa.  

Relativamente ao balanço global da experiência, foi possibilitado o contacto direto com 

uma variedade de tecnologias, destacando-se as centrais e redes de distribuição de vapor, ar 

comprimido e de vácuo, para as quais foi efetuada a maior pesquisa complementar, e que foram 

alvo examinação mais detalhada durante as visitas presenciais à instalação.  

Destaca-se sobretudo a oportunidade de explorar o funcionamento prático da central 

térmica da instalação, em que foram aprofundados/adquiridos conhecimentos relativos a 

caldeiras de vapor, desgasificadores, acumuladores de vapor, redes de distribuição e respetivos 

componentes/acessórios.  

Adicionalmente, a utilização de equipamentos de medida propiciou instrução sobre os 

seus princípios de funcionamento e possíveis aplicações práticas. 

Os principais desafios deparados no decorrer dos trabalhos foram, em algumas ocasiões, 

a falta de contagens e registos históricos, necessários para cálculos e/ou compreensão clara de 

equipamentos/dinâmicas, que dificultaram em especial as repartições de consumos por produto 

final, com destaque para a central de ar comprimido.  

Isto foi contornado, em certa medida, com recurso a medições e/ou valores 

típicos/nominais que, quando utilizados para extrapolações anuais, acarretam sempre um erro 

associado.  Posto isto, conclui-se sobre a importância da crescente integração de equipamentos 

de medida e registo, idealmente, os designados sistemas de gestão de energia, que permitem 

uma monitorização continua e controlo das condições operacionais, do processo produtivo, e 

da utilização de energia. 

Foi também fundamental a experiência e conhecimento prévio da equipa de trabalho, 

que promoveu a adoção de metodologias/procedimentos eficientes durante a examinação de 

equipamentos e recolha de informação essencial, bem como na identificação das oportunidades 

para economia/gestão dos consumos. 

Por último, de salientar a importância do contacto próximo com os responsáveis e 

trabalhadores na instalação auditada, que em diversas circunstâncias facilitaram informação 

crucial e explicações sobre o funcionamento da instalação, agilizando assim os procedimentos. 
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 Perspetivas de trabalhos futuros 

 

No final deste projeto, identificaram-se ainda algumas oportunidades para trabalhos 

futuros, que constituem aspetos com potencial para melhoria ou que não foram aludidos na 

auditoria realizada, nomeadamente: 

 

 Realizar um estudo detalhado sobre as necessidades de vácuo no processo 

produtivo, para melhor determinar qual a expansão necessária na central, tendo 

em conta os potenciais benefícios operativos para as bombas de anel líquido 

decorrentes da futura redução da temperatura da água no tanque exterior, como 

resultado da efetivação da medida principal do PREn (recuperação térmica dos 

condensados e do vapor de flash); 

 Analisar cuidadosamente os perfis operativos do compressor VEV (n.º 2), de 

forma a ajustar os seus setpoints de ativação, pois atualmente este apresenta um 

funcionamento muito irregular, operando durante longos períodos nos regimes 

de produção extremos (tanto mínima como máxima); 

 Estudar, e avaliar a viabilidade, de uma solução para pré-aquecimento do ar 

admitido na caldeira de vapor, de forma aumentar o rendimento da combustão; 

 Avaliar oportunidades de recuperação térmica na instalação com o novo circuito 

de refrigeração das máquinas (após separação dos circuitos, a executar com a 

medida principal do PREn), nomeadamente algumas possibilidades: pré-

aquecimento das matérias-primas antes da entrada nas máquinas ou estufa, 

aquecimento de águas sanitárias, radiadores para aquecimento ambiente, etc; 

 Efetuar um estudo de aproveitamento solar para a localidade onde se situa a 

instalação (valores na medida estudada basearam-se na proposta real para outra 

instalação), de forma a melhor estimar as economias alcançáveis com a 

introdução de painéis fotovoltaicos; 

 Efetuar um estudo de viabilidade técnico-económica associada à implementação 

de sistema de cogeração nesta instalação, para produção/autoconsumo e 

possivelmente venda de energia elétrica à rede nacional de distribuição; 

 

Após a aprovação do PREn elaborado, a entrada em vigor do Acordo de Racionalização 

dos Consumos Energéticos irá também ocasionar o acompanhamento das evoluções reais dos 

indicadores de eficiência e do estado geral de implementação do plano, através da realização 

dos Relatórios de Execução e Progresso, de periocidade bienal, e da auditoria intermédia que 

terá de decorrer durante o quarto ano, altura em que é previsto que o plano já se encontre 

totalmente efetivado. 

Por último, de referir a relevância em levar a cabo a execução de auditorias energéticas 

em instalações CIE distintas, de forma a adquirir mais experiência nesta área profissional e 

entrar em contacto com diferentes processos produtivos e tipos de equipamentos.
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ANEXO A: Fatores de conversão 

Outros fatores de conversão publicados no Despacho n.º 17313/2008: 

 

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 [𝑡𝑒𝑝]  =  41,868 𝐺𝐽 (Valor definido pela IEA) 

𝑃𝐶𝐼 [𝑡𝑒𝑝/𝑡] =
𝑃𝐶𝐼 [𝑀𝐽/𝑘𝑔]

41,868
  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 [𝑡𝑒𝑝/𝑡] =
𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 [𝑀𝐽/𝑘𝑔]

𝜂𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 ∙ 41,868
   

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑡𝑒𝑝/𝑡] =
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 ú𝑡𝑖𝑙 [𝑀𝐽/𝑘𝑔]

𝜂𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 ∙ 41,868
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑊ℎ] =
𝜂𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

86 ∙ 10−6
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑊ℎ] = 215 ∙ 10−6;   𝜂𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0,4   

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑊ℎ] = 0,47  

Tabela 1 - Valores de Poder Calorífico Inferior (PCI) e Fator de Emissões (FE) para diversos 

combustíveis, publicados no Despacho n.º 17313/2008, de 26 de Junho de 2008 
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ANEXO B: Fluxos de energia e levantamento da iluminação 

 

 

 

 

Figura 1 - Diagrama dos fluxos de energia consumida na instalação 
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Tabela 1 - Levantamento de toda a iluminação existente na instalação 

 

 

 

Po tê nc ia  ins ta la d a
Nº ho ra s 

e stima d a s

[W] [h]

Edifício Escritórios Piso 0 Serviços Administrativos 2 x 58 W 12 1 392 1952

Edifício Escritórios Piso 0 Serviços Administrativos 1x 58 W 12 696 1952

Edifício Escritórios Piso 0 Serviços Administrativos 1 x 13 W 15 195 1952

Edifício Escritórios Piso 0 Serviços Administrativos 1 x 9 W 9 81 1952

Edifício Escritórios Piso 1 Serviços Administrativos 2 x 58 W 26 3 016 1952

Edifício Escritórios Piso 1 Serviços Administrativos 1x 58 W 5 290 1952

Edifício Escritórios Piso 1 Serviços Administrativos 1 x 9 W 4 36 1952

Máquinas Produto B Produção 1 x 120 W 17 2 040 5856

Oficina Produto B Produção 1 x 120 W 1 120 2928

Oficina Produto B Produção 1 x 250 W 1 275 2928

Oficina Mecânica Produção 1 x 250 W 2 550 2928

Armazém Armazéns 1 x 250 W 13 3 575 439

Armazém Armazéns 1 x 250 W 4 1 100 4392

Máquina Produto A Produção 1 x 250 W 1 275 5856

Máquina Produto A Produção 1 x 120 W 2 240 5856

Corte Produção 1 x 250 W 2 550 2196

Zona Moinho Produção 1 x 400 W 1 400 2196

Silos EPS Armazéns 1x 58 W 19 1 102 488

Silos EPP Armazéns 1x 58 W 12 696 488

Central Térmica Centrais Técnicas 1x 58 W 4 232 488

Sala Técnica Centrais Técnicas 1x 58 W 6 348 488

Exterior Exterior 1 x 150 W 13 2 145 3172

Exterior Exterior 1 x 150 W 4 660 1464

T o ta l 20 014

Zo na Se to r
T ip o  d e  

luminá ria
Qt.
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ANEXO C: Períodos horários na faturação de energia elétrica 

 

Tabela 1 - Ciclo semanal opcional para os consumidores em média-alta tensão (MAT), alta tensão (AT) 

e média tensão (MT), em Portugal Continental 
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ANEXO D: Diagrama de ligações elétricas e contagens parciais 

 

 

 

Figura 1 - Esquematização das saídas do QGBT para os quadros elétricos parciais existentes na 

instalação 

Q. Fábrica 5

Q. UPS

Q. Oficina

Q. Fábrica 2

Q. Sala 

Técnica 1

Q. Fábrica 1

Q. Fábrica 6

Q. Escritório 

Fábrica

Q. Escritório 1 Q. Escritório 2

Q. Sala 

Técnica 2

Q. Luz

Q. Sala da 

Caldeira

Q. Fábrica 3

QGBT

Q. Geral

Q. Fábrica 4

Q. Sala 

Bombagem

Q. Bombas ST

Q. Central Vácuo
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Tabela 1 - Contagens mensais e anuais de todos os quadros elétricos parciais integrados no sistema de registo regular da instalação 

 

 

 

Co nta g e ns T o ta l

(kWh) Q. Sa la  Ca ld e ira Q. Sa la  T é cnica  1 Q. Sa la  T é cnica  2 Q. Fá b rica  1 Q. Fá b rica  2 Q. Fá b rica  3 Q. Fá b rica  4 Q. Fá b rica  5 Q. Ofic ina s Q. Escritó rio s Q. Luz Q. Bo mb a s ST Q. CV (MWh)

Ja ne iro 7 243 70 749 28 543 5 222 3 320 3 290 526 1 500 2 245 1 176 1 990 9 270 16 940 125,8

Fe ve re iro 7 611 69 007 42 761 6 421 3 420 3 150 785 1 440 452 1 274 2 350 9 510 18 120 138,7

Ma rço 6 888 71 898 28 426 4 663 4 320 3 020 517 1 220 551 1 088 1 970 8 300 15 030 124,6

Ab ril 8 838 77 084 34 783 6 422 4 360 3 240 653 1 330 651 1 025 2 120 10 470 21 330 140,5

Ma io 7 819 72 916 32 879 5 372 4 460 3 080 271 1 210 495 1 036 1 730 9 070 17 180 131,3

Junho 6 652 68 125 27 331 4 759 3 700 2 930 468 1 130 449 1 088 1 570 8 430 16 060 118,2

Julho 10 311 99 970 41 741 7 585 5 500 3 900 596 1 620 849 1 277 2 440 12 730 23 920 175,8

Ag o sto 4 452 36 887 16 983 2 902 1 760 1 170 246 640 248 1 416 1 190 4 720 8 930 67,9

Se te mb ro 9 500 70 819 41 325 6 450 4 110 3 330 452 1 400 593 1 342 2 370 10 660 17 660 141,7

Outub ro 7 009 36 078 46 741 4 350 2 960 2 840 216 1 350 482 1 136 1 940 7 130 12 600 105,1

No ve mb ro 5 586 29 384 36 428 3 682 3 110 2 020 116 1 070 591 1 174 1 600 5 650 10 430 84,8

De ze mb ro 7 748 39 133 50 417 5 245 3 830 3 020 299 1 460 509 1 270 2 560 7 690 14 310 115,5

T o ta l 

(MWh) 89,7 742,1 428,4 63,1 44,9 35,0 5,1 15,4 8,1 14,3 23,8 103,6 192,5 1469,7

Lig a d o s a o  QGBT Qua d ro s Se cund á rio s
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ANEXO E: Equipamentos de medida utilizados e medições realizadas 

 

Tabela 1 - Equipamentos de medida utilizados no decorrer da auditoria energética 

 

 

 

Figura 1 - Evolução da potência elétrica consumida pelo compressor n.º 1 (Atlas Copco GA75) 

 

Tabela 2 - Estimativa do consumo anual do compressor n.º 1, por extrapolação 

 

Tipo de equipamento Marca Modelo Num. Série Ano

Anemómetro de fio quente TROTEC TA300 161200886

Analisador de gases TESTO 335 01772752/912

Luximetro VELLEMAN DEM 301

-

2013

2017

Termómetro de infravermelhos FLUKE IR-750 2770570101-0034

-

Analisador de energia METREL MI 2892 14160351 2014

2015

Pinça amperimetrica UNI-T UT 231 23214

2000

Caudalimetro ultrassónico EUROMAG EUROSONIC 2000 EAQ4575 M2 2015

89,8 kW

5856 h/ano

525 980 kWh/ano

526,0 MWh/ano

113,1 tep/ano

247,2 tCO2e/ano

54 858,9 €/ano

Emissões de GEE

Fatura energética

Compressor n.º 1 (GA 75)

Potência média

Horas de funcionamento

Consumo de EE

Energia primária
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Figura 2 - Evolução da potência elétrica consumida pelo compressor n.º 2 (Ingersoll-Rand Nirvana 

R110n) 

 

Tabela 3 - Estimativa do consumo anual do compressor n.º 2, por extrapolação 

 

 

 

Figura 3 - Evolução da potência elétrica consumida pelo secador de ar (Ingersoll-Rand Thermo Star 

TMS350) 

 

89,9 kW

5856 h/ano

526 348 kWh/ano

526,3 MWh/ano

113,2 tep/ano

247,4 tCO2e/ano

54 897,3 €/anoFatura energética

Potência média

Horas de funcionamento

Consumo de EE

Energia primária

Emissões de GEE

Compressor n.º 2 (Nirvana R110n)
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Tabela 4 - Estimativa do consumo anual do secador de ar, por extrapolação 

 

 

Tabela 5 - Valores lidos no contador de gás natural existente no PRM da instalação 

 

 

Tabela 6 - Repartição de gás natural por produto final, efetuada com base nos valores das contagens 

 

 

 

7,3 kW

5856 h/ano

42 766 kWh/ano

42,8 MWh/ano

9,2 tep/ano

20,1 tCO2e/ano

4 460,5 €/ano

Energia primária

Emissões de GEE

Fatura energética

Secador de ar (Thermo Star TMS350)

Potência média

Horas de funcionamento

Consumo de EE

Ligada Desligada

dia semana hora contagem hora contagem 8h 16h

2f 8 13999632,84 16 14001645,33 2012,49 4994,43

3f 8 14006639,76 16 14008357,55 1717,79 4745,49

4f 8 14013103,04 16 14014696,32 1593,28 4017,52

5f 8 14018713,84 16 14020803,26 2089,42 3498,51

6f 8 14024301,77 16 14026247,86 1946,09 2346,60

Sab. 8 14028594,46 x x

Dom. x x

2f 8 14028594,46 16 14030596,26 2001,80 5790,91

3f 8 14036387,17 16 14038219,50 1832,33 3421,22

4f 8 14041640,72 16 14043748,16 2107,44 2481,11

5f 8 14046229,27 16 14048325,95 2096,68 2679,02

6f 8 14051004,97 16 14053259,69 2254,72 3078,36

Sab. 8 14056338,05 x x

Dom. x x

2f 8 14056338,05 16 14058448,90 2110,85 3610,45

3f 8 14062059,35 16 14064251,87 2192,52 3435,21

4f 8 14067687,08 16 14069431,15 1744,07 3431,65

5f 8 14072862,80 16 14074841,53 1978,73 2852,78

6f 8 14077694,31 16 14079677,52 1983,21 2967,75

Sab. 8 14082645,27 x x

Dom. x x

Consumos (m3)Máquina Produto A

Ligar Desligar

Paragem

Semana 3

Paragem

Paragem

Semana 2

Semana 1

Paragem

Paragem

Paragem

m3
horas m3/h

8h às 16h 1977,43 8 247,2 Produto A + B 100,0%

16h às 8h 3556,73 16 222,0 Produto B 89,8%

- 25,2 Produto A 10,2%

Repartições GN

Valores Médios
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ANEXO F: Método das perdas e parâmetros de cálculo utilizados 

 

Tabela 1 - Composição química definida para o gás natural  

  

 

Tabela 2 - Parâmetros de diversos combustíveis, necessários para os cálculos pelo método das perdas 

 

 

Pelo método indireto das perdas, desenvolvido pela American Society of Mechanical 

Engineering (ASME), determinam-se termos individuais de perdas, sendo o rendimento da 

caldeira calculado, relativamente ao Poder Calorífico Inferior (PCI) do combustível, através da 

seguinte expressão (Oliveira 2010, Pinho 2018): 

 

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑 = 1 − ∑ 𝑃𝑖 (𝐹1) 

Onde: 

Pi, é um termo genérico de perdas 

 

Os termos de perdas considerados pelo método são associáveis a:  

 

 

v/v [%] M [kg/kmol] 1 kmol [kg] m/m [%] YC [%] YH [%]

CH4   (Metano) 91,8 16,0 14,7 84,8 63,6 21,2

C2H6   (Etano) 5,58 30,0 1,67 9,66 7,73 1,93

C3H8  (Propano) 0,97 44,0 0,427 2,46 2,02 0,45

N2 1,42 28,0 0,398 2,30 - -

C5H12 (Pentano) 0,10 72,0 0,0720 0,42 0,35 0,07

CO2 0,08 44,0 0,0352 0,20 0,06 -

C4H10 (Butano) 0,05 58,0 0,0290 0,17 0,14 0,03

Total 73,9 23,7

Composição Química do Gás Natural

PCI (1) YC YH K YH2O XCO2t

[kJ/kg] [%] [%] - [%] [%]

Gás Natural 45100 73,9 23,7 0,418 0,0 11,88

Gás Propano 47730 81,8 18,2 0,437 0,0 13,70

Gasóleo 43750 84,7 15,3 0,494 0,0 14,65

Fuelóleo 40570 83,7 2,08 0,526 1,2 19,76

Coque 31500 85,0 3,00 0,688 3,0 19,30

Antracite 26700 93,5 2,80 0,893 0,0 19,53

Carvão betuminoso 25800 69,8 4,60 0,690 4,5 18,09

Madeira 15600 49,5 6,52 0,810 0,0 15,94

(1) Valores do PCI segundo a Tabela 1 do Despacho nº 17313/2008, referente ao DL 71/2008
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1. Combustível não queimado em cinzas volantes - 𝑃𝑐𝑣 

2. Combustível não queimado em cinzas de fundo - 𝑃𝑐𝑓 

3. Combustível não queimado nos gases da combustão - 𝑃𝑛𝑞 

4. Calor sensível dos gases secos da combustão - 𝑃𝑔𝑠𝑐 

5. Calor sensível do vapor de água - 𝑃𝐻2𝑂 

6. Radiação, convecção e outras perdas - 𝑃𝑟 

7. Purgas - 𝑃𝑝 

 

Os quatro primeiros termos são determinados por análise na base seca dos produtos da 

combustão. 

As cinzas volantes e cinzas de fundo surgem apenas na queima de combustíveis sólidos 

ou combustíveis líquidos pesados. Desta forma, por o combustível consumido pela caldeira ser 

gás natural, os respetivos termos, 𝑃𝑐𝑣 e 𝑃𝑐𝑓, foram imediatamente excluídos de todos os 

cálculos.  

Quanto ao combustível não queimado nos gases, 𝑃𝑛𝑞, que nesta metodologia 

simplificada associa-se exclusivamente ao teor de monóxido de carbono (CO) que surge nos 

gases da combustão, as perdas associadas foram também desconsideradas devido aos valores 

residuais medidos durantes os ensaios. Para os restantes termos de perdas, seguem-se as 

equações utilizadas: 

 

4. Calor sensível dos gases secos da combustão - 𝑃𝑔𝑠𝑐, Equação F2: 

 

𝑃𝑔𝑠𝑐 =
𝐾 ∙ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑎)

100 ∙ 𝑋𝐶𝑂2
     [%] (𝐹2) 

 

Onde: 

K, é uma constante do combustível (valores na Tabela 2) 

Tg, é a temperatura dos gases da combustão (ºC) 

Ta, é a temperatura do ar admitido no queimador (ºC), e 

XCO2, é a fração volúmica/molar de dióxido de carbono nos gases da combustão 

 

5. Calor sensível do vapor de água - 𝑃𝐻2𝑂, Equação F3: 

 

𝑃𝐻2𝑂 =
(𝑌𝐻20 + 9 ∙ 𝑌𝐻) ∙ (210 − 4,2 ∙ 𝑇𝑎 + 2,1 ∙ 𝑇𝑔)

𝑃𝐶𝐼
∙ 100     [%] (𝐹3) 

 

Onde: 

YH2O, é a fração mássica de água no combustível (valores na Tabela 2), e 

YH, é a fração mássica de hidrogénio no combustível (valores na Tabela 2) 

 

Os valores de temperatura são inseridos em (℃) e o Poder Calorífico Inferior em (kJ/kg). 
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6. Radiação, convecção e outras perdas - 𝑃𝑟 

 

Para este tipo de perdas consideram-se valores de referência, tabelados para caldeiras a 

operar a plena carga (regime de carga máximo, 100%), caso verificado durante as medições 

realizadas. Os valores de referência estão indicados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Valores de referência para o termo de perdas por radiação, convecção e outras, em caldeiras, 

a operar em regime de carga máxima/plena 

 

 

 

7. Purgas - 𝑃𝑝, Equação F4 (válida para caldeiras de vapor): 

 

𝑃𝑝 =

�̇�𝑝

�̇�𝑎
∙ (𝑇𝑝 − 𝑇𝐻2𝑂) ∙ [100 − ∑ 𝑃𝑖

6
𝑖=1 ]

[
�̇�𝑝

�̇�𝑎
∙ (𝑇𝑝 − 𝑇𝐻2𝑂) + (1 −

�̇�𝑝

�̇�𝑎
) ∙ (660 − 𝑇𝐻2𝑂)]

     [%] (𝐹4) 

 

Onde: 
�̇�𝑝

�̇�𝑎
, é a razão entre o caudal de purgas e o caudal de água admitido na caldeira 

Tp, é a temperatura das purgas após qualquer recuperação térmica (ºC), e 

TH2O, é a temperatura da água de alimentação da caldeira (ºC) 

 

Existe recuperação térmica da purga contínua, para pré-aquecimento da água de 

reposição da caldeira, pelo que é considerado o seu estado termodinâmico à saída do 

equipamento. Quanto à temperatura da água de alimentação da caldeira, TH2O, considera-se o 

estado termodinâmico da água de reposição à entrada do recuperador da purga. 

A razão de caudais, 
�̇�𝑝

�̇�𝑎
, foi determinada recorrendo à equação F5: 

 

�̇�𝑝

�̇�𝑎
=

𝑇𝑆𝐷𝑎

𝑇𝑆𝐷𝑃

(𝐹5) 

 

Onde: 

TSDa, é o Total de Sólidos Dissolvidos na água de alimentação da caldeira (ppm), e 

Valor a plena carga [%]

1,4%

1,6%

2,0%

3,0%

4,5%

Tubos de água e tubos de fumo >= 5 MW

Tubos de água e tubos de fumo de 2 a 5 MW

Tubos de água e tubos de fumo <= 2 MW

Refractário, tubos de fumo topo seco

Água quente em ferro fundido

Tipo de caldeira e potência máxima

Perdas por radiação, convecção e outras (Pr)
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TSDp, é o Total de Sólidos Dissolvidos na purga contínua (ppm)  

Por sua vez, o TSD relaciona-se com a condutividade elétrica da água, pois o valor desta 

propriedade é praticamente nulo para a água pura. Todavia, o fator de conversão entre a 

condutividade e TSD depende do tipo de sais/iões dissolvidos, bem como da temperatura da 

água. Por simplificação, admitiu-se que o valor do fator é o mesmo para ambos fluxos e, por 

conseguinte, a razão de caudais é diretamente calculada através do quociente entre os valores 

de condutividade. Para a condutividade elétrica utilizaram-se os valores médios do histórico, 

disponíveis no sistema de controlo da purga contínua. 

 

Quanto ao excesso de ar admitido durante a queima, foi utilizada a equação F6, válida 

para a combustão de gás natural (Oliveira 2010): 

 

𝑒 =
2𝑋𝑂2 − 𝑋𝐶𝑂

0,42 + 0,79𝑋𝐶𝑂 − 2𝑋𝑂2
∙ 0,905 (𝐹6) 

 

Onde: 

e, é o excesso de ar admitido 

XO2, é a fração volumétrica de oxigénio nos produtos da combustão 

XCO, é a fração volumétrica de monóxido de carbono nos produtos da combustão 

 

Todavia, é possível ainda simplificar a expressão anterior, ao desconsiderar o CO que 

surge nos fumos, resultando a equação F7: 

 

𝑒 =
𝑋𝑂2

0,21 − 𝑋𝑂2
∙ 0,905 (𝐹7) 
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ANEXO G: Folhas de cálculo desenvolvidas para as medidas e 
elementos auxiliares  

 

1 - Situa çã o  a tua l: 3 p urg a d o re s d e  co nd e nsa d o  nã o  fe cha m o  o rifíc io  d e  d e sca rg a , p e rmitind o  p a ssa g e m to ta l d o  va p o r

Caudal de vapor com passe 22 kg/h

Nº de horas de funcionamento dos purgadores 5 856 h (Produto B)

Passe total de vapor nos purgadores 128,8 ton/ano

Variação de Entalpia 2 276,3 kJ/kg

Perda de energia útil 293,3 GJ/ano

Consumo de Gás Natural 7,3 ton/ano

Consumo de energia primária 7,9 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 21,2 tCO2/ano

Fatura energética 2 555,9 €/ano

2 - Situa çã o  futura : sub stituiçã o  d o s p urg a d o re s d e  va p o r d a nifica d o s

Caudal de vapor com passe 0,0 kg/h

Nº de horas de funcionamento dos purgadores 5 856,0 h

Passe total de vapor nos purgadores 0,0 ton/ano

Perda de energia útil 0,0 GJ/ano

Consumo de Gás Natural 0,0 ton/ano

Consumo de energia primária 0,0 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 0,0 tCO2/ano

Fatura energética 0,0 €/ano

3 - Eco no mia  a lca nça d a

[1] Investimento inicial 1 323,0 €

Consumo de Gás Natural 331,0 GJ/ano

7,3 ton/ano

Consumo de energia primária 7,9 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 21,2 tCO2e/ano

Fatura energética 2 555,9 €/ano

Payback simples 0,5 anos

Custo de oportunidade 10%
[2] VAL (Valor Atualizado Liquido) 12 312,8 €
[2] TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) 193%
[2] Payback composto 0,6 anos

[1]
Investimento indicado pelo fabricante Asintsol

[2]
Cálculo para 8 anos

SUBST IT UIÇÃO DE PURGADORES DE CONDENSADO DANIFICADOS

 

Figura 1 - Folha de cálculo desenvolvida para estudo da medida 1 
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1 - Situa çã o  a tua l: Co nd e nsa d o s d o  p ro ce sso  mis tura m co m á g ua  d e  re frig e ra çã o  d a s má q uina s, 

se nd o  a  mis tura  d e sca rre g a d a  no  la d o  q ue nte  d o  ta nq ue  e xte rio r, se m a p ro ve ita me nto  té rmico

Consumo de Gás Natural 1 160,2 kNm3/ano

975,0 ton/ano

43 972,5 GJ/ano

Consumo energia primária 1 050,1 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 2 818,1 tCO2e/ano

Energia útil 38 953,5 GJ/ano

Pressão de serviço da caldeira 7,0 bar(g)

Temp. água à entrada desgaseificador 45,0 ºC

Produção anual de vapor 16 725,8 ton/ano

2856,2 kg/h

Consumo anual de vapor 14 986,7 ton/ano

% Purgas/Água alimentação total 6,3%

Consumo anual de água 16 015,3 ton/ano

Nº de horas de funcionamento 5 856 h

Consumo médio de água 2 734,9 kg/h

Fatura energética 339 503,1 €/ano

Temp. recuperação da mistura 70,0 ºC

Pressão serviço processo 3,5 bar(g)

Caudal teórico de condensados processo 2 559,2 kg/h

Pressão depósito flash 0,0 bar(g)

% vapor flash gerado 9,1%

Caudal vapor flash 1 366,1 ton

233,3 kg/h

Caudal circuito de refrigeração - kg/h

Caudal de condensados rejeitado 2 325,9 kg/h

Temp. da mistura rejeitada - ºC

Potência recuperada no permutador 73,1 kW

Caudal água de reposição 2 734,9 kg/h

Temp. água make-up entrada permutador 42,0 ºC (temperatura à saí da do pré-aquecimento nos compressores de ar)

Temp. água make-up saída permutador 65,0 ºC (temperatura de entrada no recuperador de purga contí nua existente)

Temp. prevista à saída do recup. Purga cont. 67,5 ºC (eficiência do PC = 82,1%)

Energia recuperada mistura 1 507,2 GJ/ano

Energia útil 37 446,3 GJ/ano (incluindo apenas recuperação do calor da mistura rejeitada)

Consumo de Gás Natural 42 271,2 GJ/ano

937,3 ton/ano

Consumo energia primária 1 009,4 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 2 709,1 tCO2e/ano

Fatura energética 326 367,0 €/ano

3 - Eco no mia  a lca nça d a

[1] Investimento inicial 59 000,0 €

Consumo anual de Gás Natural 1 701,4 GJ/ano

37,7 ton/ano

Consumo energia primária 40,6 tep/ano

Emissão de gases com efeito de estufa 109,0 tCO2e/ano

Fatura energética 13 136,1 €/ano

Payback simples 4,5 anos

Custo de oportunidade 10%
[2] VAL (Valor Atualizado Liquido) 11 080,1 €
[2] TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) 15%
[2] Payback composto 6,3 anos

[1]

[2] Cálculo para 8 anos

RECUPERAÇÃO T ÉRMICA DO CAUDAL DE DESCARGA PARA PRÉ-AQUECIMENT O DA ÁGUA DE REPOSIÇÃO DA CALDEIRA

2 - Situa çã o  futura : re cup e ra çã o  té rmica  d o  ca ud a l d e  d e sca rg a  num p e rmuta d o r d e  ca lo r, p a ra  p ré -a q ue c ime nto  d a  á g ua  d e  re p o s içã o  

d a  ca ld e ira

Valor indicado pelo fornecedor para o sistema de recuperação de calor

 

Figura 2 - Folha de cálculo desenvolvida para estudo da medida 2 
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1 - Situa çã o  a tua l: Co nd e nsa d o s d o  p ro ce sso  mis tura m co m á g ua  d e  re frig e ra çã o  d a s má q uina s, 

se nd o  a  mis tura  d e sca rre g a d a  no  la d o  q ue nte  d o  ta nq ue  e xte rio r, se m a p ro ve ita me nto  té rmico

Consumo de Gás Natural 1 160,2 kNm3/ano

975,0 ton/ano

43 972,5 GJ/ano

Consumo energia primária 1 050,1 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 2 818,1 tCO2e/ano

Energia útil 38 953,5 GJ/ano

Pressão de serviço da caldeira 7,0 bar(g)

Temp. água à entrada desgaseificador 45,0 ºC

Produção anual de vapor 16 725,8 ton/ano

2856,2 kg/h

Consumo anual de vapor 14 986,7 ton/ano

% Purgas/Água alimentação total 6,3%

Consumo anual de água 16 015,3 ton/ano

Nº de horas de funcionamento 5 856 h

Consumo médio de água 2 734,9 kg/h

Fatura energética 339 503,1 €/ano

Temp. recuperação dos condensados 95,0 ºC

Pressão serviço processo 3,5 bar(g)

Caudal teórico de condensados processo 2 559,2 kg/h

Pressão depósito flash 0,0 bar(g)

% vapor flash gerado 9,1%

Caudal vapor flash 1 366,1 ton

233,3 kg/h

Caudal de condensados rejeitado 2 325,9 kg/h

Temp. dos condensados rejeitados 50,0 ºC (eficiência do PC = 84,9%)

Potência recuperada no permutador 121,9 kW

Caudal água de reposição 2 734,9 kg/h

Temp. água make-up entrada permutador 42,0 ºC (temperatura à saí da do pré-aquecimento nos compressores de ar)

Temp. água make-up saída permutador 80,3 ºC (temperatura de entrada no recuperador de purga contí nua existente)

Temp. prevista à saída do recup. Purga cont. 81,8 ºC

Energia recuperada condensados 2 467,3 GJ/ano

Energia útil 36 486,2 GJ/ano

Consumo de Gás Natural 41 187,3 GJ/ano (incluindo recuperação apenas do calor dos condensados rejeitados)

913,2 ton/ano

Consumo energia primária 983,6 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 2 639,6 tCO2e/ano

Fatura energética 317 999,0 €/ano

3 - Eco no mia  a lca nça d a

[1] Investimento inicial 102 000,0 €

Consumo anual de Gás Natural 2 785,2 GJ/ano

61,8 ton/ano

Consumo energia primária 66,5 tep/ano

Emissão de gases com efeito de estufa 178,5 tCO2e/ano

Fatura energética 21 504,1 €/ano

Payback simples 4,7 anos

Custo de oportunidade 10%
[2] VAL (Valor Atualizado Liquido) 12 722,7 €
[2] TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) 13%
[2] Payback composto 6,7 anos

[1]

[2]

RECUPERAÇÃO T ÉRMICA DOS CONDENSADOS DO PROCESSO PARA PRÉ-AQUECIMENT O DA ÁGUA DE REPOSIÇÃO DA CALDEIRA 

(COM SEPARAÇÃO DOS CIRCUIT OS)

2 - Situa çã o  futura : Se p a ra çã o  d o s c ircuito s  (co nd e nsa d o s e  á g ua  d e  a rre fe c ime nto ) co m re cup e ra çã o  té rmica  d o s co nd e nsa d o s 

re je ita d o s num p e rmuta d o r d e  ca lo r, p a ra  p ré -a q ue c ime nto  d a  á g ua  d e  re p o s içã o  d a  ca ld e ira

Cálculo para 8 anos

Valor indicado pelo fornecedor e estimativas para: novas tubagens de condensado de vapor e água de arrefecimento, novas válvulas à saí da das máquinas para separação dos circuitos, 

isolamento térmico das novas tubagens e sistema de recuperação de calor

 

Figura 3 - Folha de cálculo desenvolvida para estudo da medida 3 
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1 - Situa çã o  a tua l: Co nd e nsa d o s d o  p ro ce sso  mis tura m co m á g ua  d e  re frig e ra çã o  d a s má q uina s, 

se nd o  a  mis tura  d e sca rre g a d a  no  la d o  q ue nte  d o  ta nq ue  e xte rio r, se m a p ro ve ita me nto  té rmico

Consumo de Gás Natural 1 160,2 kNm3/ano

975,0 ton/ano

43 972,5 GJ/ano

Consumo de energia primária 1 050,1 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 2 818,1 tCO2e/ano

Energia útil 38 953,5 GJ/ano

Pressão de serviço Vapor 7,0 bar(g)

Temp. água à entrada desgaseificador 45,0 ºC

Produção anual de vapor 16 725,8 ton/ano

2856,2 kg/h

Consumo anual de vapor 14 986,7 ton/ano

% Purgas/Água alimentação total 6,3%

Consumo anual de água 16 015,3 ton/ano

Nº de horas de funcionamento 5 856 h

Consumo médio de água 2 734,9 kg/h

Fatura energética 339 503,1 €/ano

Temp. recuperação dos condensados 95,0 ºC

Pressão serviço processo 3,5 bar(g)

Caudal teórico de condensados processo 2 559,2 kg/h

Pressão depósito flash 0,5 bar(g)

% vapor flash gerado 7,0%

Caudal vapor flash 1 051,2 ton

179,5 kg/h

Entalpia de vaporização 2 226,0 kJ/kg

Energia recuperada vapor flash 2 340,1 GJ/ano

Caudal de condensados rejeitado 2 379,7 kg/h

Temp. dos condensados rejeitados 50,0 ºC (eficiência do PC = 84,9%)

Potência recuperada no permutador 124,7 kW

Caudal água de reposição 2 734,9 kg/h

Temp. água make-up entrada permutador 42,0 ºC (temperatura à saí da do pré-aquecimento nos compressores de ar)

Temp. água make-up saída permutador 81,2 ºC (temperatura de entrada no recuperador de purga contí nua existente)

Temp. prevista à saída do recup. Purga cont. 82,7 ºC

Energia recuperada condensados 2 526,9 GJ/ano

Energia útil 34 086,6 GJ/ano (incluindo recuperação do calor dos condensados rejeitado + vapor flash)

Consumo de Gás Natural 38 478,5 GJ/ano

853,2 ton/ano

Consumo de energia primária 918,9 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 2 466,0 tCO2e/ano

Fatura energética 297 084,9 €/ano

3 - Eco no mia  a lca nça d a

[1] Investimento inicial 122 000,0 €

Consumo de Gás Natural 5 494,0 GJ/ano

121,8 ton/ano

Consumo de energia primária 131,2 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 352,1 tCO2e/ano

Fatura energética 42 418,2 €/ano

Payback simples 2,9 anos

Custo de oportunidade 10%
[2] VAL (Valor Atualizado Liquido) 104 298,1 €
[2] TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) 31%
[2] Payback composto 3,6 anos

[1]

[2]

RECUPERAÇÃO T ÉRMICA DOS CONDENSADOS DO PROCESSO E VAPOR DE FLASH PARA PRÉ-AQUECIMENT O DA ÁGUA DE REPOSIÇÃO DA 

CALDEIRA (COM SEPARAÇÃO DOS CIRCUIT OS)

2 - Situa çã o  futura : Se p a ra çã o  d o s c ircuito s  (co nd e nsa d o s e  á g ua  d e  a rre fe c ime nto ) co m re cup e ra çã o  té rmica  d o s co nd e nsa d o s re je ita d o s num 

p e rmuta d o r d e  ca lo r, p a ra  p ré -a q ue c ime nto  d a  á g ua  d e  re p o s içã o  d a  ca ld e ira , e  re cup e ra çã o  d o  va p o r d e  fla sh d ire ta me nte  no  d e sg a s ifica d o r

Cálculo para 8 anos

Valor indicado pelo fornecedor e estimativas para: novas tubagens para os condensados do processo e para a água de arrefecimento, novas válvulas à saí da das máquinas para separação dos circuitos, 

isolamento térmico das novas tubagens, depósito de vapor de flash, purgador de condensados e sistema de recuperação de calor

 

Figura 4 - Folha de cálculo desenvolvida para estudo da medida 4 
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Figura 5 - Esquematização simplificada da central térmica e estados termodinâmicos dos fluxos 

relevantes para os balanços energéticos/mássicos 
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Figura 6 - Janela de equações introduzidas no programa EES 
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Figura 7 - Janela de soluções devolvidas pelo programa EES 
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INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO

1 - Situa çã o  a tua l: Co mp re sso r d e  ca rg a /va zio  g a ra nte  a  p ro d uçã o  d e  b a se , e nq ua nto  o  co mp re sso r VEV mo d ula  co nso a nte  

 a s  ne ce ss id a d e s d e  co nsumo , o p e ra nd o  d ura nte  p e río d o s e xte nso s e m re g ime  d e  p ro d uçã o  mínima  (co nsumo  e sp e c ífico  má ximo )

Consumo específico à carga mínima 6,55 kW/(m3/min)    (curva de consumo específ ico do compressor)

Potência consumida à carga mínima 62,3 kW  (medições ao compressor Nirvana R110n)

Nº de horas de funcionamento 5 856 h/ano

% de tempo à carga mínima 47,2% (medições ao compressor Nirvana R110n)

Consumo de Energia Elétrica no mínimo 172,2 MWh/ano

620,0 GJ/ano

Consumo energia primária 37,0 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 80,9 tCO2e

Fatura energética 17 961,2 €/ano

2 - Situa çã o  futura : s is te ma  d e  g e stã o  d e d ica d o  g a ra nte  a jus te  d e  se tp o ints  e  o p e ra çã o  o timiza d a  d a  ce ntra l d e  a r co mp rimid o

Consumo específico no ponto ótimo 6,1 kW/(m3/min)     (curva de consumo específico do compressor)

Consumo de Energia Elétrica em vazio 160,4 MWh/ano

577,4 GJ/ano

Consumo energia primária 34,5 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 75,4 tCO2e

Fatura energética 16 727,2 €/ano

3 - Eco no mia  a lca nça d a

[1] Investimento inicial 10 000,0 €

Consumo de Energia Elétrica 11,8 MWh/ano

42,6 GJ/ano

Energia primária equivalente 2,5 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 5,6 tCO2e

Fatura energética 1 234,0 €/ano

Payback simples 8,1 anos

Custo de oportunidade 10%
[2] VAL (Valor Atualizado Liquido) -3 416,8 €
[2] TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) -0,3%
[2] Payback composto 17,4 anos

[1] Valor estimativo
[2] Cálculo para 8 anos  

Figura 8 - Folha de cálculo desenvolvida para estudo da medida 5 

 

 

Figura 9 - Curvas de consumo específico do compressor n.º 2 (Ingersoll-Rand Nirvana R110n), para 

diversas pressões operativas 
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REPARAÇÃO DAS FUGAS NA REDE DE AR COMPRIMIDO

1 - Situa çã o  a tua l: e xis tê nc ia  d e  fug a s d e  a r co mp rimid o  na  re d e  d e  d is trib uiçã o

Potência média de fugas 8,8 kW  (determinada após teste de fugas)

Nº de horas de funcionamento 5 856 h/ano

Consumo de Energia Elétrica em fugas 51,6 MWh/ano

Consumo de energia primária 11,1 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 24,2 tCO2e

Fatura energética 5 376,6 €/ano

2 - Situa çã o  futura : re p a ra çã o  p a rc ia l d a s fug a s e xis te nte s

Reparação das fugas em 50 %

Potência absorvida nas fugas 4,4 kW

Horas de utilização anuais 5 856 h/ano

Consumo de Energia Elétrica em fugas 25,8 MWh/ano

Consumo de energia primária 5,5 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 12,1 tCO2e

Fatura energética 2 690 €/ano

3 - Eco no mia  a lca nça d a

[1] Investimento inicial 7 200,0 €

Consumo de Energia Elétrica 25,8 MWh/ano

92,8 GJ/ano

Consumo de energia primária 5,5 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 12,1 tCO2e

Fatura energética 2 690,0 €/ano

Payback simples 2,7 anos

Custo de oportunidade 10%
[2] VAL (Valor Atualizado Liquido) 7 151,0 €
[2] TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) 34%
[2] Payback composto 3,3 anos

[1] O investimento indicado representa o custo do serviço de inspeção da rede de ar comprimido

por parte da empresa SpiraxSarco: 900,0 €/ano x 8 anos = 7 200,0 €
[2] Cálculo para 8 anos

-  

Figura 10 - Folha de cálculo desenvolvida para estudo da medida 6 
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1 - Situa çã o  a tua l: co nta g e ns d e  e ne rg ia  e lé trica  d o s p rinc ip a is  q ua d ro s p a rc ia is  re g is ta d a s me nsa lme nte  e m s is te ma  d e d ica d o

Consumo anual de energia elétrica 1 605 976,0 kWh/ano

1 606,0 MWh/ano

5 781,5 GJ/ano

345,3 tep/ano

754,8 tCO2e/ano

Tarifa da energia elétrica adquirida 104,3 €/MWh

Acréscimo tarifa energia elétrica adquirida 1,8 %/ano

Tarifa da energia elétrica adquirida (média para 8 anos) 111,3 €/MWh

Fatura energética 178 680,6 €/ano

2 - Situa çã o  futura : s is te ma  d e  g e stã o  d e  e ne rg ia  lê  e  re g is ta  e vo luçõ e s d o s co nta d o re s e lé trico s  inte g ra d o s,

inc luind o  q ua d ro s p a rc ia is  e  p rinc ip a is  a p lica çõ e s d a  ins ta la çã o  (e q uip a me nto s d a  sa la  té cnica )

Poupança estimada 2,0 %/ano

Consumo anual de energia elétrica 1 573 856,5 kWh/ano

1 573,9 MWh/ano

5 665,9 GJ/ano

338,4 tep/ano

739,7 tCO2e/ano

Fatura energética 175 107,0 €/ano

3 - Eco no mia  a lca nça d a

[1] Investimento inicial 24 079,2 €

Consumo de Energia Elétrica 32 119,5 kWh/ano

32,1 MWh/ano

115,6 GJ/ano

Consumo de energia primária 6,9 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 15,1 tCO2e/ano

Fatura energética 3 573,6 €/ano

Payback simples 6,7 anos

Custo de oportunidade 10,0%
[2] VAL (Valor Atualizado Liquido) -5 014,2 €
[2] TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) 4,0%
[2] Payback composto 11,8 anos

[1]
O investimento indicado representa o custo inerente à aquisição do equipamento,

instalação, configuração e acesso ao software, considerando os seguintes valores:

- Equipamento, instalação e configuração: sistema de gestão = 21 540,0 €   

- Licença software (8 anos) = 2 539,2 €      
[2] Cálculo para 8 anos

INST ALAÇÃO DE SIST EMA DE GEST ÃO DE ENERGIA (ELÉT RICA)

 

Figura 11 - Folha de cálculo desenvolvida para estudo da medida 7 
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SUPRESSÃO DA PASSAGEM DE ÁGUA NOS RECUPERADORES DOS COMPRESSORES DESLIGADOS

1 - Situa çã o  a tua l: ca ud a l d e  á g ua  c ircula  no  re cup e ra d o r d o  co mp re sso r d e  re se rva  q ua nd o  d e s lig a d o

Caudal circulado 911,6 kg/h        (1/3 do caudal total de reposição)

0,253 kg/s

Variação de temperatura da água 5 ºC

Potência térmica perdida 5,3 kW   

Horas de funcionamento do circuito 5 000 h

Perda de energia útil 26,5 MWh/ano

95,5 GJ/ano

Consumo de Gás Natural 2,4 ton/ano

Consumo de energia primária 2,6 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 6,9 tCO2e/ano

Fatura energética 832,3 €/ano

2 - Situa çã o  futura : p a ssa g e m d e  á g ua  sup rimid a  no s re cup e ra d o re s d o s co mp re sso re s d e s lig a d o s (ins ta la çã o  d e  e le tro vá lvula s)

Caudal circulado 0,0 m3/h

0,000 kg/s

Perda de energia útil 0,0 MWh/ano

0,0 GJ/ano

Consumo de Gás Natural 0,0 ton/ano

Consumo de energia primária 0,0 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 0,0 tCO2e/ano

Fatura energética 0,0 €/ano

3 - Eco no mia  a lca nça d a

[1] Investimento inicial 1 350,0 €

Consumo de Gás Natural 107,8 GJ/ano

2,4 ton/ano

Consumo de energia primária 2,6 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 6,9 tCO2e/ano

Fatura energética 832,3 €/ano

Payback simples 1,6 anos

Custo de oportunidade 10%
[2] VAL (Valor Atualizado Liquido) 3 090,1 €
[2] TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) 60%
[2] Payback composto 1,9 anos

[1]
Valor indicado pelo fornecedor, relativo à instalação de uma electroválvula no circuito de cada compressor.

[2]
Cálculo para 8 anos

 

Figura 12 - Folha de cálculo desenvolvida para estudo da medida 8 
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1 - Situa çã o  a tua l: e ne rg ia  e lé trica  co nsumid a  é  to ta lme nte  a d q uirid a  à  re d e  p úb lica

Área útil disponível de implantação 1 310 m2

2 - Situa çã o  futura : p ro d uçã o  d e  e ne rg ia  e lé trica  e m p a ine ís  fo to vo lta íco s, co m a uto co nsumo  to ta l

Área painel 1,6 m2

Nº de painéis considerados 819 un.

Potência pico de cada painel 280,0 Wp

Potência total instalada 229,3 kWp
[1] Energia gerada anualmente 351,3 MWh

Tarifa da energia eléctrica adquirida 104,3 €/MWh

Remuneração total anual 36 638,1 €

Custo anual Operação e Manutenção 750,0 €

Decréscimo eficiência produção 0,8 %/ano

Acréscimo tarifa energia eléctrica adquirida 1,8 %/ano

Energia gerada anualmente (média para 8 anos) 341,6 MWh

Remuneração total anual (média para 8 anos) 38 006,5 €

3 - Eco no mia  a lca nça d a

[2] Investimento inicial 184 971,2 €

Consumo de Energia Eléctrica 341600,9 kWh/ano

341,6 MWh/ano

1 229,8 GJ/ano

Consumo de energia primária 73,4 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 160,6 tCO2e/ano

Fatura energética 37 256,5 €/ano

Payback simples 5,0 anos

Custo de oportunidade 10,0%
[3] VAL (Valor Atualizado Liquido) 13 789,3 €
[3] TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) 12%
[3] Payback composto 7,2 anos

[1]
Considerado o valor de aproveitamento médio anual por painel, indicado por um fornecedor numa proposta real a outra instalação

[2]
O investimento considerado representa o custimado para aquisição e instalação dos paineis considerados, 

com base nos valores de €/m2 de uma outra proposta real
[3]

Cálculo para 8 anos

INST ALAÇÃO DE PAINÉIS FOT OVOLT AICOS EM REGIME DE AUT O-CONSUMO

 

Figura 13 - Folha de cálculo desenvolvida para estudo da medida 9 
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1 - Situa çã o  a tua l: Ce ntra l d e  vá cuo  e xp a nd id a  co m b o mb a s d e  a ne l l íq uíd o  (5 d e ste  tip o  já  ins ta la d a s)

Nº de bombas de anel líquido instaladas 5

Potência média bombas anel líquido 3,7 kW  (medições às 5 bombas da central)

Potência média da central atual 18,5 kW  (medições às 5 bombas da central)

Caudal nominal da central atual 600 m
3
/h

Pressão de vácuo pretendida 300 mbar(a)

Caudal necessário estimado 1 850 m
3
/h     (resultado do estudo da Atlas Copco)

Nº de bombas de anel líquido necessárias 16

Potência média da central após expansão 59,2 kW  

Nº horas de funcionamento da central 5 856 h

Consumo anual de Energia Elétrica 346,7 MWh/ano

1 248,0 GJ/ano

Energia primária equivalente 74,5 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 162,9 tCO2e/ano

Fatura energética 36 157,7 €/ano

2 - Situa çã o  futura : No va  ce ntra l d e  vá cuo  co ntituid a  p o r d ua s b o mb a s tip o  p a ra fuso , ma is  e fic ie nte s

Potência da bomba de parafuso no ponto ótimo 28,9 kW (80% da rotação máxima)

Caudal debitado pela bomba 1 055,5 m
3
/h

Caudal em falta 794,5 m
3
/h

Potência da bomba complementar 21,9 kW (para complementar caudal em falta)

Potência média da nova central 50,8 kW

Consumo anual de Energia Elétrica 297,5 MWh/ano

1 070,9 GJ/ano

Energia primária equivalente 64,0 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 139,8 tCO2e

Fatura energética 31 027,2 €/ano

3 - Eco no mia  a lca nça d a

[1] Investimento inicial 40 000,0 €

Consumo anual de Energia Elétrica 49,2 MWh/ano

177,1 GJ/ano

Energia primária equivalente 10,6 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa 23,1 tCO2e

Fatura energética 5 130,5 €/ano

Payback simples 7,8 anos

Custo de oportunidade 10%
[2] VAL (Valor Atualizado Liquido) -12 629,2 €
[2] TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) 0,6%
[2] Payback composto 15,9 anos

[1] Investimento estimado
[2] Cálculo para 8 anos

INST ALAÇÃO DE NOVA CENT RAL DE VÁCUO CONST IT UÍDA POR BOMBAS DO T IPO PARAFUSO

 

Figura 14 - Folha de cálculo desenvolvida para estudo da medida 10 
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ISOLAMENTOS TÉRMICOS EM COMPONENTES DAS MÁQUINAS PRODUTIVAS E LINHAS DE VAPOR DO SETOR PRODUTIVO B

1 - Situa çã o  a tua l: d ive rso s co mp o ne nte s  na  re d e  d e  d is trib uiçã o  d e  va p o r se m iso la me nto  té rmico  o u iso la me nto  d e fic ie nte

Válvulas Válvulas Válvulas Juntas expansão Juntas expansão Juntas expansão Válvulas globo Válvulas globo Válvulas regulação Separadores Filtros

Diâmetro da tubagem - DN [mm] 80 125 100 80 125 100 65 50 50 50 50

[m] 0,08 0,125 0,1 0,08 0,125 0,1 0,065 0,05 0,05 0,05 0,05

Nº de componentes sem isolamento 15 2 1 15 2 1 2 2 2 2 2

Comprimento equivalente sem isolamento [m] 36,0 5,8 2,6 7,5 1,0 0,5 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8

Área exterior total [m2] 9,048 2,293 0,823 1,885 0,393 0,157 0,817 0,603 0,603 0,603 0,603

Temperatura média da superfície [ºC] 120,0 130,0 140,0 120,0 130,0 140,0 125,0 125,0 130,0 120,0 120,0

Temperatura ambiente [ºC] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Emissividade da superfície em aço 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Perdas por radiação [W/m2] 725,3 839,8 963,2 725,3 839,8 963,2 781,4 781,4 839,8 725,3 725,3

Perdas por convecção [W/m2] 675,5 727,9 842,3 675,5 727,9 842,3 743,6 775,1 825,5 725,5 725,5

Potência de perdas de calor pela superfície [W] 12674,1 3595,4 1486,1 2640,4 615,6 283,6 1245,7 938,9 1004,5 875,1 875,1

Número de horas anuais em funcionamento [h/ano] 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856

Energia irradiada pelas superfícies (perdas) [kWh/ano] 74219,2 21054,4 8702,3 15462,3 3605,2 1660,8 7294,9 5498,0 5882,3 5124,4 5124,4

2 - Situa çã o  futura : co mp o ne nte s  id e ntifica d o s e nco ntra m-se  d e v id a me nte  iso la d o s te rmica me nte

Espessura do isolamento [mm] 60 80 70 80 80 80 50 40 50 40 40

Temp. na superfície exterior do isol. [ºC] 34,2 34,3 35,5 31,5 33,9 32,4 35,8 37,3 34,0 36,7 36,7

Coef. de transferência de calor lã de rocha com alumínio [W/m2.ºC] 0,421 0,332 0,370 0,302 0,334 0,320 0,495 0,602 0,473 0,602 0,602

Diâmetro exterior com isolamento [m] 0,20 0,29 0,24 0,24 0,29 0,26 0,17 0,13 0,15 0,13 0,13

Área exterior total com isolamento [m2] 22,76 5,25 1,99 5,68 0,45 0,41 2,09 1,58 1,82 1,58 1,58

Emissividade da superfície em alumínio 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Perdas por radiação [W/m2] 1,2 1,2 1,3 0,8 1,1 0,9 1,4 1,6 1,1 1,5 1,5

Perdas por convecção [W/m2] 38,2 33,0 35,6 22,0 39,5 45,6 40,2 43,1 48,3 43,1 43,1

Potência de perdas de calor pela superfície [W] 896,4 179,3 73,4 129,7 18,2 19,1 86,8 70,7 90,3 70,6 70,6

Número de horas anuais em funcionamento [h/ano] 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856

Energia irradiada pelas superfícies (perdas) [kWh/ano] 5 249,4 1 049,9 429,6 759,4 106,8 111,9 508,2 414,1 528,5 413,3 413,3

3. Economia alcançada

TOTAL
[1] Investimento inicial [€] 1 545,0 260,0 116,0 1 080,0 184,0 92,0 165,0 148,0 148,0 190,8 148,0 4 076,8 €

Consumo de Gás Natural [GJ/ano] 280,3 81,3 33,6 59,8 14,2 6,3 27,6 20,7 21,8 19,1 19,1 583,7 GJ/ano

[kg/ano] 6 214,7 1 802,6 745,4 1 324,8 315,2 139,6 611,5 458,1 482,4 424,5 424,5 12,9 ton/ano

Consumo de energia primária [tep/ano] 6,7 1,9 0,8 1,4 0,3 0,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 13,9 tep/ano

Emissões de gases com efeito de estufa [tCO2e/ano] 18,0 5,2 2,2 3,8 0,9 0,4 1,8 1,3 1,4 1,2 1,2 37,4 tCO2e/ano

Fatura energética [€/ano] 2 164,0 627,7 259,6 461,3 109,8 48,6 212,9 159,5 168,0 147,8 147,8 4 507,0 €/ano

Payback simples [anos] 0,7 0,4 0,4 2,3 1,7 1,9 0,8 0,9 0,9 1,3 1,0 0,9 anos

Custo de oportunidade [%] 10%
[2] VAL (Valor Atualizado Liquido) [€] 14 075,6 €
[2] TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) [%] 110%
[2] Payback composto [anos] 1,0 anos

[1] Investimento indicado pelo fornecedor
[2] Cálculo para 8 anos

Ligações de vapor às máquinas do Produto B Linha principal de vapor do setor produtivo B

 

Figura 15 - Folha de cálculo desenvolvida para estudo da medida 1


