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Resumo  

Esta dissertação de mestrado foi realizada no âmbito do Programa GALP 20-20-20 e 

tem como objetivos: i) o estudo do processo da DuritCast; ii) a análise dos consumos 

energéticos; iii) o estabelecimento de Indicadores de Desempenho Energético 

robustos; iv) o estudo, implementação e monitorização de medidas para a Eficiência 

Energética. Fez-se a caraterização das instalações, do processo e dos consumos 

energéticos da empresa. Seguiu-se a análise da eficiência energética e procedeu-se 

à identificação de oportunidades e o delineamento de um plano para a eficiência 

energética na DuritCast. Estimou-se uma potencial redução dos consumos 

energéticos de 1345,8 MWh, o que equivale a 19,3% dos consumos de energia elétrica 

ativa. Calculou-se também uma potencial redução de 27,7% dos custos energéticos e 

aproximadamente 2,8% dos custos totais da DuritCast. Efetuou-se a monitorização 

dos motores de alto rendimento instalados, a diminuição da pressão da rede de AC, 

diversas ações de sensibilização, a promoção das boas práticas e a eliminação de 

fugas (que tem de ser feita continuamente). Os IDEs foram criados, assim como 

outros documentos de controlo e uma aplicação MS Excel, a DuritCast Energy App – 

Produção. As restantes medidas necessitam de ser estudadas com maior detalhe e 

atenção; no entanto são projetos que são para avançar assim que possível. 
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Abstract 

This thesis was developed within the Galp 202020 Energy Efficiency Program, and 

had four main objectives: i) to study the company’s production process; ii) to analyze 

the energy consumption; iii) establish strong Energy Efficiency Indicators; iv) to 

study, implement and monitorize energy efficiency measures. The energy efficiency 

analysis was preceded by the characterization of the company’s plant site and 

technology, the process and the energy consumption. Afterwards, the energy 

efficiency opportunities were identified and an Energy Efficiency Plan created, which 

revealed potential savings of 1 345 825 kWh, or 19,3 % of the 2015 Energy 

Consumption, from all the measures with a payback time inferior than 1,5 years. This 
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is equivalent to a potential energy costs reduction of 27,7 % and approximately 2,8 

% of the total costs. The monitorization of the high performance engines and the 

development of an MS Excel app (DuritCast Energy App – Produção) were carried out, 

as several of the measures referred in the Energy Efficiency Plan as priority A 

measures, like the awareness-raising actions, the promotion of the best practices, 

the decrease of the Compressed Air Network work pressure, the continuous 

elimination of leaks and, perhaps the one with the most cost and consumption 

reduction, the optimization of the production process. The objectives were defined 

and the necessary tools created, but the other measures still need further discussion.  
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Energy Efficiency; Energy Management; Ferrous Foundry; Energy Efficiency 

Indicators; Cost Reduction; Environmental Benefits  
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"A resposta para acabar com a nossa dependência de combustíveis fósseis... 

Se formos bem-sucedidos, criamos novas indústrias em crescimento, riqueza, 

energia limpa e segura, e talvez consigamos prevenir o maior desastre da história 

da humanidade, salvando milhões de vidas ao mesmo tempo que se melhora a de 

mais uns biliões. Caso falhemos são negócios como sempre, enquanto as coisas vão 

piorando gradualmente à nossa volta." 
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1. Introdução  

1.1. Enquadramento do Projeto 

1.1.1. Apresentação da empresa  

A DuritCast SA funciona desde Junho de 2008, sendo o resultado da fusão entre duas 

fundições, a Alba e a Fusag, e tem atualmente cerca de 120 colaboradores. Trata-se 

de uma fundição de ferro fundido e aço, com uma capacidade máxima instalada de 

96 toneladas por dia. Esta produz essencialmente fundidos de ferro lamelar ou 

cinzento, ferro nodular e aço, mas também aço inoxidável, procurando produzir 

peças de valor acrescentado. O aço tem ganho uma preponderância cada vez maior 

dentro daquilo que a DuritCast procura fazer e esta possui um software CAD, CAM e 

de simulação. No que diz respeito ao processo, tem uma linha de moldação manual 

capaz de produzir peças de até 6 toneladas e uma linha automática horizontal, que 

produz peças com 20 a 150 kg. É ainda capaz de efetuar acabamentos e tratamentos 

térmicos. Os principais mercados são [1]: Válvulas, Bombas, Construção Naval, 

Construção Máquinas, Energia, Transportes ferroviários, Agricultura. 

1.1.2. Âmbito do Projeto 

Analisando as necessidades da DuritCast e procurando dar o passo seguinte em 

direção à melhoria da eficiência energética e redução de custos energéticos, a 

Direção e o Responsável pela Energia na empresa inscreveram a mesma no Programa 

de Cooperação Universitária Galp 20-20-20, que assenta num sistema de tutoria 

partilhada dos trabalhos entre a Galp Energia (o gestor do cliente), a empresa cliente 

e a respetiva universidade [2].  O nome do programa é proveniente das metas 

europeias estabelecidas para o ano 2020, de 20% de melhoria da eficiência 

energética, 20% de energias renováveis e 20% de redução das emissões de GEE [2,3]. 

1.1.3. Objetivos do Projeto 

Os objetivos definidos para o projeto, em conjunto com a DuritCast, a Galp e a FEUP 

consistiram inicialmente por fazer o estudo do processo de produção da empresa. 

Era essencial perceber muito bem as etapas do processo e a sua relação com os 
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consumos energéticos. Seguidamente, pretendia-se que fosse feita a análise dos 

consumos energéticos da empresa. Aqui dependeria dos dados existentes, sendo que 

obviamente quanto mais abrangente for esta análise melhor seria o conhecimento 

acerca da situação energética atual da empresa. Posteriormente, foi proposto que 

fossem criados Indicadores de Desempenho Energético robustos, isto é, que se 

adaptem ao tipo de atividade da empresa. Isto implica a necessidade do 

estabelecimento de um ano de referência a sua respetiva caraterização. Por fim, o 

último objetivo definido para este trabalho era a realização do estudo, da 

implementação e da monitorização de medidas para a eficiência energética na 

empresa.  

1.1.4. Metodologia de Trabalho 

Um programa de gestão de energia não exige apenas conhecimento sobre questões 

técnicas, mas uma combinação de habilidades de Engenharia, Gestão e resolução de 

problemas [4]. Ao longo do trabalho, procurou-se observar diretamente mais do que 

uma vez as diversas etapas existentes e discutir com os colaboradores da DuritCast 

as fases críticas de cada uma, sempre focado na eficiência energética. Em todos os 

setores foi discutido com os colaboradores sugestões para melhorar o desempenho 

energético do setor. Os IDEs e os objetivos foram obtidos ao fim de muitas alterações 

e discussão. Foram criados variados documentos de apresentação dos consumos e dos 

IDEs, que culminaram, após muitas tentativas, na escolha do Consumo Específico 

como a espinha dorsal para a análise, pelo que os restantes ficaram de fora desta 

análise apesar de terem sido desenvolvidos. O estudo de medidas baseou-se na 

pesquisa e na comunicação com empresas para orçamentação de projetos, mas 

também na discussão de oportunidades e estudo de projetos para a EE que já tinham 

sido anteriormente abordados na empresa. Para além de tudo isto, procurou-se ainda 

participar e fazer parte de iniciativas muito importantes que ocorreram ao longo do 

tempo do estágio. Especificando, fui ao Congresso Nacional de Fundição 2016, ao 

Foundry Clinic de Julho de 2016, e ainda à Young Talent Conference 2016. Visitei 

também a empresa-mãe do grupo, a Durit, que é certificada de acordo com a norma 

ISO 50001. 
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2. Estado da Arte 

 

2.1. Fundição  

A produção de um fundido consiste na conformação de um corpo, a partir do 

vazamento de uma liga metálica numa cavidade moldante, cuja geometria é o 

negativo da forma a produzir, no interior da moldação. Esta, com refratariedade 

suficiente para suportar a temperatura da liga, dá ao fundido a forma, estabelece as 

dimensões, a precisão geométrica e o grau de acabamento superficial em bruto de 

fusão, durante a solidificação e o arrefecimento, até ao abate [5, 6]. Classifica-se as 

fundições de acordo com as ligas produzidas e a tecnologia utilizada, e o tamanho 

das séries a produzir, como pequenas ou grandes séries. Isto será muito importante 

numa fase posterior para entender o perfil de consumo da fábrica relativamente a 

outras do mesmo setor, que apresentam características diferentes apesar de 

possuírem tecnologias idênticas [5, 6].  

2.2. Caracterização do setor de Fundição de Materiais 

Ferrosos 

A indústria de fundição nacional é constituída por empresas de alta tecnologia, 

ligadas aos mais diversos setores desde a indústria automóvel, à produção de 

componentes para máquinas, carcaças para motores elétricos, válvulas e bombas, 

entre outros. Existe um conjunto de empresas do tecido industrial do setor da 

fundição em Portugal que se posicionou ou se tenta posicionar em núcleos de 

mercado com elevador valor acrescentado [5,6]. As dificuldades enfrentadas pelas 

fundições europeias têm sido: i) uma diminuição das margens de comercialização, ii) 

limitações ambientais, iii) o aumento explosivo do custo energético e de matérias-

primas, iv) a dificuldade de acesso e o aumento do custo de crédito (em Portugal 

muito para lá do que acontece com os parceiros da EU). O aumento dos custos não 

é, na maioria das circunstâncias refletido nos preços, somente nas margens de 

comercialização [6-8]. O resultado será muito provavelmente uma redução do 

número de empresas do setor em Portugal. A tendência para combater estes 

obstáculos tem sido a da certificação horizontal, a nível da qualidade, ambiente e 

eficiência energética [7,8]. Apesar de as margens de lucro estarem neste momento 
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sob grande pressão, a tendência da indústria é a de consolidação, procurar reter 

colaboradores qualificados para enfrentar a globalização do mercado, cujo 

crescimento se dará maioritariamente nos países em desenvolvimento. A necessidade 

de investimento, é a maior preocupação neste momento [6 - 9]. 

2.3. Caracterização do processo de produção a nível 

energético 

 

2.3.1. Fluxo de massa do processo de uma Fundição 

Na Fig. 1, apresenta-se o esquema geral do fluxo de massa ao longo do processo de 

fundição.  

 

Fig. 1 - Fluxo de massa do processo de fundição [10]. 

 

 

2.3.2. Fluxograma do Processo de Produção  

O fluxograma referente ao processo de produção da DuritCast permite ter uma 

primeira impressão acerca do decorrer do processo, o relacionamento entre as 

diferentes etapas e as fontes de energia que são gastas em cada uma delas. Este 

pode ser visto na Fig. 2.  
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Fig. 2 - Fluxograma do Processo de Produção da Duritcast [6, 10]. A zona amarela 

engloba todas as etapas e refere-se às etapas em que é gasta eletricidade. A azul 

tem-se as etapas em que se gasta gasóleo e a vermelho gás propano. 
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2.3.3. Principais Consumidores e Fontes Energéticas  

O tipo de fundições em análise utiliza maioritariamente a energia elétrica como 

principal fonte de energia. A sua procura sofre variações ao longo dos dias, estações, 

meses, etc [11]. O preço apresenta flutuações difíceis de prever devido a um 

conjunto de condicionantes técnicas relacionadas com o seu transporte e produção. 

O Gás Propano não se deteriora com o tempo e, em muitos casos, é o único 

combustível de possível utilização, pela sua portabilidade. Este tem um preço 

economicamente vantajoso, sendo um combustível de queima limpa e eficiente [12]. 

O Gasóleo é um óleo derivado da destilação do petróleo bruto usado como 

combustível nos motores a diesel/gasóleo, constituído basicamente por 

hidrocarbonetos. A variação do preço do barril de petróleo e as crises neste setor 

abalam diretamente a economia, uma vez que ainda existe uma elevada dependência 

a que Portugal não escapa [13].  

Na Tabela 1 pode observar-se a distribuição dos consumos energéticos normal numa 

fundição de ferrosos que utilize fornos de indução, de acordo com um estudo 

realizado no Canadá. O maior consumidor é o setor da fusão com cerca de 70%.  

 

Tabela 1 – Distribuição geral normal do consumo energético numa fundição de 

materiais ferrosos [14]. 

Consumidor Final Consumo Energético 

Fusão 70% 

Moldação e Macharia 10% 

Preparação de Areias 6% 

Iluminação 5% 

Ar Comprimido 5% 

Outros 4% 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Destila%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrocarboneto
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2.4. Eficiência Energética 

2.4.1. Energia, Eficácia e Eficiência energética 

A eficácia avalia até que ponto se alcançou um determinado resultado, 

independentemente da forma como se obteve esse resultado. Pensando naquilo que 

significa ser uma empresa eficaz, fala-se de uma empresa que tem o objetivo de 

prosperar, dominar o seu mercado e melhorar de forma contínua. São estabelecidos 

objetivos que visam atingir exatamente isto, o crescimento económico. Ora, isto é 

impossível de se manter se a empresa não procurar ser eficiente, pelo menos a longo 

termo. A eficiência avalia como se faz. Diz-se que uma operação foi realizada de 

forma eficiente quando consumiu o mínimo de recursos na obtenção de um 

determinado resultado. Energia e tempo são dinheiro. Atualmente os recursos 

deixaram de ser apenas as matérias-primas e os equipamentos; e é partindo deste 

principio que este trabalho foi idealizado.  

“A cultura come estratégia ao pequeno-almoço.” [15]  

Peter Drucker. 

Uma estratégia empresarial por mais que seja a mais adequada de todas será sempre 

minada caso não tenha sido desenvolvida uma cultura de melhoria contínua e de 

eficiência em todos os níveis da organização. A energia é o caso mais óbvio, porque 

acarreta muitas vezes desperdícios que não são evidentes para os colaboradores da 

empresa.  

2.4.2. Motivação para a eficiência energética 

Observando a Tabela 2, é fácil perceber que a variação positiva ou o aumento do 

lucro obtido é mais significativo quanto maiores forem os custos energéticos da 

empresa e quanto menor for a margem de lucro inicial. Atualmente, e de acordo com 

dados referentes ao 2º trimestre de 2016, a margem de lucro operacional média na 

indústria do ferro e do aço é de 4,95 % [9]. 
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Tabela 2 - Aumento do lucro relacionado com a redução de custos energéticos [16]. 

 
 

Margem de lucro 
Original 

Percentagem de custos energéticos  

6% 7% 8% 

assumindo uma redução de 35% dos custos energéticos, a margem de lucro iria 
aumentar: 

2% 103% 120% 137% 

5% 40% 46% 53% 

10% 19% 22% 25% 

 

Consoante a variação da produção da fundição, o peso dos parâmetros fixos da fatura 

energética será diluído se a produção aumentar. De acordo com a bibliografia 

encontrada, a % de custos energéticos de uma fundição de ferrosos está entre os 5 e 

os 15% [17]. Assumindo uma redução de custos energéticos na ordem dos 35%, de 

acordo com a Tabela 1, a margem de lucro aumentaria 53% no caso de uma fundição 

com uma margem de lucro inicial de 5% e custos energéticos de 8%, relativamente 

aos custos totais. Para uma encomenda de 100 peças em que cada uma custa 1500 

euros, isto significa uma diferença no lucro final de 3975 euros. Considerando todos 

os projetos que se terá após a redução de custos energéticos, a motivação torna-se 

inquestionável. Assumir uma poupança de 35% nos custos com a energia não é de 

qualquer forma, assim tão rebuscado. Hoje em dia, é senso comum na indústria que 

uma otimização das práticas utilizadas nas fundições pode levar a poupanças 

energéticas de 10 a 15% [16].  

2.4.3. Barreiras para a Eficiência Energética 

A motivação é evidente no seio deste setor industrial, que é consumidor intensivo de 

energia. Não há motivos para que não se queira ser eficiente. No entanto isto 

acontece e não é por acaso. As justificações apresentadas para não aproveitar 

algumas oportunidades de poupança energética que vão surgindo, são [16, 23]: 

● Desconhecimento acerca das oportunidades que existem; 

● Falta de conhecimento para a execução dos projetos: 

● Falta de apoio por parte da Gestão de Topo: 

● Energia não é um assunto prioritário na empresa; 

● Falta de capital, colaboradores e/ou tempo; 

● Falta de orçamentação de medidas. 
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Claro que há sempre condicionantes em cada unidade industrial que podem afetar a 

eficácia do programa de eficiência energética a implementar; no entanto, “Roma e 

Pavia não se fizeram num dia”. Uma civilização da dimensão da dos Romanos leva o 

seu tempo a construir e a otimizar, tal como levará o seu tempo a construir uma 

organização eficiente. A melhoria contínua e a constante preocupação com a energia 

são o caminho e é absolutamente fundamental não se desviar por nenhum atalho, 

porque neste caso nem todos os caminhos vão dar a Roma. 

2.4.4. Tecnologia de Fusão utilizada atualmente nas Fundições de 

Materiais Ferrosos 

Na Tabela 3, apresenta-se as diversas tecnologias existentes para a fusão de ferro 

fundido e aço, o setor que representa a maior fatia dos consumos energéticos. Os 

fornos de indução são neste momento a opção mais atrativa, pois apresentam uma 

eficiência energética entre 50 a 70%. As vantagens a nível das emissões gasosas nos 

fornos de indução aliadas a uma boa eficiência térmica (50-60%) e a um tempo de 

fusão reduzido são a razão do sucesso dos fornos de indução nas fundições de 

ferrosos. Esta tecnologia não permite o refinamento do metal, pelo que a matéria-

prima tem de estar em ótimas condições e a quantidade de escória produzida é 

inferior às restantes tecnologias, como o forno de arco elétrico ou o forno de cubilô. 

A capacidade de produção dos fornos de indução é inferior à dos fornos de arco; no 

entanto, é possível manter um fluxo de metal relativamente contínuo utilizando mais 

do que um forno.  

Tabela 3 - Propriedades dos fornos e dados sobre as emissões de gases e consumos 

energéticos dos fornos de fusão típicos de fundições de materiais ferrosos [18].  

Material Ferro Fundido Aço 

Tecnologia Forno de Arco Elétrico Forno de 
Indução 

Forno de 
Indução 

Forno de cubilô Forno 
Rotativo  

Subtipo Revestimento 
ácido 

Revestimento  
 Alcalino 

sem 
núcleo 

sem 
núcleo 

Ar frio Ar 
quente 

injeção 
de ar 

quente; 
prolongad

o 

sem 
coque, 
duplex 

 

Fonte de 
Energia 

Energia 
elétrica 

Energia 
elétrica 

Energia 
elétrica 

Energia 
elétrica 

Coque Coque  Coque Gás/Com
bustível 

Gás/Comb
ustível 

Eficiência 
Térmica1 (%) 

60 – 70 60 – 70 50 - 60 50 - 60 30 - 40 40 - 45 35 - 45 50 - 60 50 - 60 
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Eficiência 
Térmica 

Primária2 (%) 

21 – 25 21 – 25 15 - 20 15 - 20 30 - 40 40 - 45 35 - 45 45 - 50 35 - 453 

kWh/Ton 
metal 

enfornado 

500 - 700 500 – 700 520 - 800 520 - 800 950 - 
1200 

800 - 
900 

810 - 
1100 

700 - 
800 

600 - 800 

Fornada 
/Contínuo 

Fornada Fornada Fornada Fornada contínuo contínuo contínuo contínuo Fornada 

Taxa de 
Produção4 
(ton/h) 

    2 - 10 8 - 70 8 - 70 >5  

Capacidade 
de Produção5 

(ton) 

2 – 50 2 - 50  0,01 - 30 0,01 - 30     1 - 20 

Tempo de 
Fusão (h) 

1 - 4 1 – 4 1 - 2 1 - 2     2 - 4 

Capacidade 
de 

Refinamento 
do metal 

Possível Possível Não Não Sim Sim Sim Sim Não 

Custo capital Alto Alto Alto Alto Médio Alto Alto Médio Baixo 

Produção de 
Escória 

(kg/ton metal 
enfornada) 

 
 

10 - 40  

 
 

20 – 80 

 
 

10 - 20 

 
 

10 - 20 
 

 
 

40 - 80 

 
 

40 - 80 

 
 

40 - 80 

 
 

40 - 80 

 
 

20 - 60 

Produção de 
pós6 (kg/ton 

metal 
enfornado) 

 
5 - 8 

 

 
5 – 8 

 
0,06 - 1 

 
0,06 - 1 

 
5 - 13 

 
4 - 12 

 
4 - 12 

 
0,8 

 
0,3 - 2,9  

CO2 

libertado7,8 
(kg/ton 

enfornada) 

Depende da 
geração da 
potência  

Depende da 
geração da 
potência  

 

Depende 
da 

geração 
da 

potência  

Depende 
da 

geração 
da 

potência  
 

400 - 
500 

350 - 
480 

350 - 480 100 - 
120 

120 

CO libertado7 
(kg/ton 

enfornada) 

7,5 - 25  7,5 – 25 não 
liberta 

não 
liberta 

possível9  0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 <10 1,0 - 1,5 
 

SO2 libertado7 
(kg/ton 

enfornada) 

<1 <1 Residual Residual 1 - 2 <1 <1 Depende 
do 

combustí
vel 

2,5 - 3,0 
 

NOx libertado7 
(kg/ton 

enfornada) 

não liberta não liberta não 
liberta 

não 
liberta 

<1 <1 <1 0,5 0,3 - 0,4 

1 - Valores indicados dão uma ideia da magnitude, mas dependem das condições de exploração, como a Temperatura do metal, 
capacidade do forno e taxa de produção 
2 - Eficiência da geração de potência elétrica assumida de 35% 
3 - Tendo em conta o consumo de energia para a produção de oxigénio e as matérias-primas, como a grafite e o FeSi, para substituir os 
elementos oxidados durante a fusão 
4 - Para processos contínuos 
5 - Para processos não contínuos ou por fornada 
6 - Valores indicados são valores gerais presentes na literatura 
8 - Assumindo combustão completa 
9 - Depende das condições locais de exploração e construção 
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2.4.5. Inovação Tecnológica  

A indústria da fundição é constituída na sua maioria por pequenas e médias empresas 

(PMEs), que por sua vez são adversas à possibilidade de novos riscos financeiros em 

grande parte devido às pequenas margens operacionais deste setor. Torna-se, 

portanto, complicado para as mesmas investir em projetos de I&D a longo termo e 

adotar tecnologias que envolvam a remoção completa do forno atual, mesmo que 

seja possível obter poupanças energéticas significativas [18]. Atualmente, as 

empresas tendem a apostar em reformulações para o forno e o processo de fusão e 

vazamento, como tampas para o forno com sistema de aspiração de gases, sistemas 

de monitorização e controlo do forno, sistemas de refrigeração, espectrómetros, 

pirómetros, sistema dual-output para o forno, pré-aquecimento da carga e/ou da 

colher de vazamento, tampas para as colheres, eletroímans, pontes rolantes e carros 

vibratórios. Tecnologias emergentes como a utilização de energia solar para a fusão, 

fusão por micro-ondas, aquecimento por infravermelhos ou plasma são métodos que 

constituem uma alternativa para o fornecimento de quantidades enormes de energia 

ao metal, contudo barreiras como capital limitado, capacidade de fusão reduzida da 

tecnologia ou espaço para a instalação levam a que estas não sejam alternativas 

financeiramente viáveis para as fundições, pelo menos para já [18]. 

2.4.6. Requisitos legais a nível da energia para as Fundições 

A DuritCast classifica-se como uma empresa consumidora intensiva de energia, 

segundo o SGCIE, com um consumo superior a 1000 toneladas equivalentes de 

petróleo em 2015. 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. O Sistema de 

Gestão de Consumos Intensivos de Energia aplica-se às instalações Consumidoras 

Intensivas de Energia (CIE) que no ano civil imediatamente anterior tenham tido um 

consumo energético superior a 500 toneladas equivalentes petróleo (500 tep/ano), 

com exceção das instalações de cogeração juridicamente autónomas dos respetivos 

consumidores de energia [19, 20]. Este sistema prevê que as empresas consumidoras 

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

que contemplem objetivos mínimos de eficiência energética [20]. 

2.4.7. Gestão de Energia  

Se por um lado a gestão de energia poderá constituir uma imposição legal, por outro 

representa uma necessidade derivada da crescente competitividade associada a este 

setor industrial nos últimos anos. Identificar e conhecer as necessidades e consumos 

energéticos associados a todas as atividades numa unidade industrial, como em 

qualquer estrutura, permite uma gestão mais eficiente.  

Os seguintes passos descrevem as etapas fundamentais para a gestão de energia 

numa empresa [16, 21 - 24]: i) seleção dos combustíveis a utilizar; ii) otimização da 

contratação e faturação energética; iii) implementação de um sistema de 

monitorização da energia; iv) implementação de um sistema de gestão de energia; 

v) definição de Indicadores de Desempenho Energético; vi) estabelecimento de 

objetivos para os IDEs; vii) otimização das condições de aquisição e operação dos 

motores elétricos; viii) promoção da economia de energia nas instalações de Ar 

Comprimido; ix) racionalização do consumo de energia nos sistemas de Iluminação; 

e x) racionalização do consumo de energia no processo produtivo. Aborda-se aqui 

com especial atenção a etapa iv), pela importância que tem para o entendimento do 

trabalho desenvolvido. 

2.4.7.1. Implementação de um Sistema de Gestão de Energia  

As linhas gerais para a construção do sistema de gestão de energia na empresa são 

as seguintes [16, 21 - 24]: i) compromisso da Gestão de Topo; ii) nomeação do 

Responsável pela Gestão de Energia e da Equipa de Energia; iii) formação para a 

Equipa de Energia e colaboradores; iv) definição da Política Energética da empresa; 

v) sensibilização para a Eficiência Energética; vi) estabelecimento de IDEs e objetivos 

de redução energética; vii) desenvolvimento de um Plano de Ação para a Eficiência 

Energética, priorizando as diversas medidas a implementar; e viii) implementação e 

monitorização de Projetos. Algumas empresas de fundição não se encontram 

preparadas para lidar com os elevados custos da eletricidade e para a gestão de 

energia, pelo que é igualmente importante referir os riscos de implementação de um 

Sistema de Gestão de Energia [28]. 
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2.4.7.1.1. Riscos de Implementação de um Sistema de Gestão de Energia 

Alguns dos potenciais riscos associados à implementação de um sistema de gestão de 

energia são [16, 21, 23]: i) desconfiança inicial quanto à pessoa contratada para a 

gestão de energia, no caso de ser nova na empresa por parte de alguns trabalhadores; 

ii) desconfiança ou desconhecimento acerca da necessidade de gerir a energia por 

parte de alguns trabalhadores, assim como da magnitude dos custos energéticos 

relativamente aos custos totais da empresa; iii) possibilidade de nalguns casos, o 

trabalhador considerar a ação do gestor de energia intrusiva ou pensar que está a 

questionar a sua competência; iv) falta de interesse quanto às ações energéticas e à 

identificação de fugas ou perdas energéticas; e v) incumprimento das boas práticas 

divulgadas pela equipa de energia. Estes riscos são reais e acontecem sem dúvida em 

muitas empresas. Numa conferência organizada em Maio de 2016 (Young Talent 

Conference 2016) em Lisboa pela Jason Associates (para jovens talentos que se 

candidataram e alguns selecionados de algumas faculdades, entre elas a FEUP), o 

organizador do evento, Tomás Bento, na sua introdução utilizou a seguinte 

expressão:  

“Listen with attention. Speak with intention.”. 

 

Ouça com atenção. Fale com intenção. Comum? Não. É o enquadramento perfeito 

para a solução contra todos estes riscos. A resistência ao tipo de mudanças que se 

pretendem introduzir na empresa pode ser ultrapassada. O diálogo e envolvimento 

dos colaboradores nos projetos aumenta a probabilidade de aceitação e sucesso.  

2.4.8. Estabelecimento de Indicadores de Desempenho Energético 

(IDEs) em empresas de Fundição de Materiais Ferrosos  

O passo inicial é verificar quais os dados disponíveis e implementar os mecanismos 

de levantamento dos dados que ainda não são recolhidos. Na indústria da fundição 

de areias para materiais ferrosos, os dados físicos correspondem normalmente ao 

número de toneladas enfornadas e ao número de toneladas de peças boas ou 

acabadas. Outros poderão ser utilizados, nomeadamente quando se pretende fazer 

uma análise por etapa do processo. Em última análise, as fundições poderão aderir 

ao benchmarking e aproveitar os indicadores referidos para essa comparação. Porém, 
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é fundamental que cada uma desenvolva internamente os indicadores que mais se 

adequam ao seu processo e aos seus objetivos [29, 30]. 

2.4.9. Monitorização e controlo dos objetivos 

A monitorização de energia é um exercício que se baseia na utilização de informação 

quantitativa sobre o consumo energético. Constitui a base para o estabelecimento 

dos indicadores de desempenho energético. 

 

“O que se consegue medir, consegue-se controlar. 

E o que se consegue controlar, consegue-se melhorar” [16]. 

 

Esta é uma frase bem presente na mente de qualquer gestor. De facto, para que 

possa existir a noção de melhoria terá de existir alguma forma de medição. É 

necessário que se consiga identificar quais são as oportunidades para a eficiência 

energética e controlar os consumos, para que se possa melhorar. A informação 

quantitativa que deverá ser monitorizada trata-se de: dados sobre a faturação 

energética; dados sobre os consumos energéticos por setor, equipamento ou etapa 

do processo; e variáveis independentes que influenciam a potência necessária e o 

consumo de energia do processo. Teoricamente a energia gasta em função da 

produção dá origem a uma linha de tendência reta, cuja fórmula é: Energia = declive 

* produção + interseção (quando a produção é igual a zero) [31].  

 

2.4.10. Benchmarking Internacional 

Em teoria, o benchmarking daria origem a um aumento da competitividade entre as 

empresas. Os dados recolhidos relativamente ao processo de fusão por indução 

podem ser vistos na Tabela 4.  
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Tabela 4 - Benchmarking Internacional (kWh/Ton enfornada) [32,33].  

 
União 

Europeia 
Europa 

 
Canadá EUA Índia Rússia Internacional 

 
Ferro 

Fundido 

 
520 - 8001 

 
540 - 6202 

 
595 - 12901 

500 - 8251 

 
780 - 9001 

 
8072 

 
520 

 
Aço 

 
500 - 8001 

 
580 - 7002 

 

 
620 - 27601 

 
7351 

 
6862 

 

 
500 

1 - Valores retirados de Global Industrial Energy efficiency Benchmarking: An Energy Policy Tool [32]. 
2 - Valores retirados de Resource Efficiency in the Ferrous Foundry Industry in Russia [33]. 

 

 

Como não existe um valor internacional absoluto compara-se os que estão disponíveis 

e escolhe-se o consumo específico mais baixo, que é de 520 kWh/Tonelada Enfornada 

de Ferro e 500 kWh/Tonelada Enfornada de Aço, ambos relativos a fundições 

europeias. O consumo referente aos EUA não se encontrava diferenciado pelo tipo 

de material neste documento, pelo que não pode ser considerado.  

Outro indicador utilizado para o benchmarking (ver Tabela 5) neste setor industrial 

é o kWh/Ton APA, ou seja, kWh por tonelada de peça boa. No caso das fundições 

com acabamento será no final desta etapa quando a mesma dá entrada no Armazém 

de Produto Acabado, se não tiver considera-se as toneladas de peças boas prontas 

para expedição.  

 

Tabela 5 - Comparação do consumo específico de energia (kWh/Ton APA) entre 

fundições Russas e Europeias [33]. 

 Europa Rússia 

Ferro Cinzento 1000 - 1305 1521 - 4533 

Ferro Nodular 1284 - 1566 2344 - 3539 

Aço 1165 - 2088 2874 - 6996 
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2.4.11. Comunicação dos resultados aos diversos níveis da 

organização 

Reportar a informação obtida a partir dos dados recolhidos é vital para o sucesso de 

qualquer programa de eficiência energética. A informação deve chegar a todos 

aqueles que têm influência sobre o desempenho energético [16,24]. No entanto, é 

importante fornecer apenas a informação que estes necessitem. Na Tabela 6, pode-

se ver as necessidades de informação, de acordo com a bibliografia. É também muito 

importante celebrar os sucessos decorrentes da implementação de medidas de 

eficiência energética através da monitorização das medidas implementadas.  

 

Tabela 6 - Quadro que relaciona a necessidade de informação com a função na 

empresa [31]. 

Frequência dos relatórios e/ou reuniões Anual Mensal Semanal Indicadores 
chave 

Relatórios 
extraordinários 

Direção Executiva ✔   ✔  

Direção Financeira ✔ ✔  ✔  

Responsáveis dos departamentos ✔  ✔ ✔ ✔ 

Departamento de Compras ✔   ✔  

Chefes de Equipa  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Operadores    ✔  

2.4.12. Certificação Energética - ISO 50001 

A Organização Internacional para a Padronização publicou em 2011 a Norma ISO 

50001 “Energy Management Systems - Requirements with guidance for use”. Esta foi 

depois adotada em Portugal no ano de 2012 pelo Instituto Português da Qualidade, 

como NP EN ISO 50001 “Sistemas de Gestão de Energia. Requisitos e linhas de 

orientação para a sua utilização.” [23, 24] e fornece as ferramentas necessárias para 

que as organizações consigam implementar um sistema de gestão de energia que seja 

eficaz. Esta norma é a referência a nível da gestão de energia nas empresas e 

representa normalmente uma mais-valia para as empresas certificadas. Estima-se 

que esta norma possa influenciar diretamente, de forma positiva, até 60 % do 

consumo mundial de energia [23, 24].  
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2.4.13. Melhores Práticas - Eficiência Energética  

As maiores oportunidades para a melhoria da eficiência encontram-se por vezes no 

processo de produção. Começando desde logo pelo setor que mais energia consome, 

a fusão, existe um conjunto de melhorias práticas muito simples e que requerem 

pouco ou nenhum investimento. O controlo dos parâmetros e variáveis críticas desta 

etapa, como a temperatura, o tempo ou as matérias-primas é crucial. A temperatura 

de vazamento para as colheres deve ser o mais baixa possível sem prejudicar a 

qualidade da peça e a microestrutura que se pretende obter. Estima-se uma 

poupança de 13 kWh por cada 37ºC reduzidos na temperatura de vazamento por 

tonelada vazada [34]. Por ser obviamente benéfica, esta prática é aceite por toda a 

indústria. Porém, normalmente não é aproveitada devido ao facto de a 

monitorização e controlo das temperaturas não ser precisa (os tempos não estão 

definidos, ficando ao critério do operador de vazamento). A organização do armazém 

de matérias-primas de acordo com a sua classificação em termos de limpeza e 

composição é também muito importante. Outra medida que produz resultados 

imediatos e não exige investimento é a redução do tempo em que a tampa do forno 

se encontra aberta. Um forno de média dimensão perde entre 10 a 15 kWh por cada 

minuto que a tampa está aberta [16, 35]. Os arranques a frio são responsáveis por 

um aumento do consumo específico. As operações mais eficientes organizam o 

processo de fusão de forma a maximizar o número de toneladas enfornadas por dia 

e utilizar o mínimo de fornos possível, ou seja, aumentar a utilização dos 

equipamentos de fusão. Fundir menos dias por semana, ou separar a fusão das 

diferentes ligas por dias da semana são alternativas válidas em muitas fundições para 

a redução dos consumos energéticos. Evitar atrasos ao longo da etapa diminui as 

perdas por condução e radiação. A quantidade de carga fundida em cada fornada 

deverá ser igualmente consistente [36]. No processo de carregamento a utilização 

de pontes rolantes com eletroímans e balança acoplados e carros vibratórios para o 

carregamento da carga, as tampas dos fornos, o controlo dos harmónicos através de 

filtros para os mesmos. No que diz respeito aos fornos, pode-se utilizar o sistema de 

múltiplo output no fornecimento de potência aos fornos. O pré-aquecimento das 

colheres permite diminuir significativamente o sobreaquecimento do metal, mas é 

preciso comprar os queimadores, a energia e encontrar qual a combinação perfeita 

para os gases. Virar as colheres 90 ou 180º durante o pré-aquecimento melhora a 
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eficiência do processo. Existem ainda tampas cerâmicas para as colheres. A 

utilização de sistemas de push-out durante a remoção da camada de refratário e 

compactação da camada de forma automática, diminuem em grande parte o tempo 

que se utilizava para o fazer, que reduz a paragem de 12 para apenas 3h. O número 

de cargas fundidas durante o tempo de vida do refratário pode ser um bom indicador 

sobre o estado do mesmo. O pré-aquecimento das cargas a fundir tem o potencial de 

reduzir o consumo energético entre 10 a 20% nas operações por fornada, apesar de 

necessitar de pesquisa mais aprofundada para o desenvolvimento de um modelo de 

transferência de energia que ligue a operação de fusão com o pré-aquecimento das 

cargas. A carga, ou matéria-prima que vai ser carregada no forno, deve ter uma 

densidade compactada elevada e deve estar livre de qualquer tipo de gorduras ou 

sujidade. No caso dos fornos por indução elétrica, isto é importantíssimo porque têm 

uma menor capacidade de refinamento do metal. Quanto mais limpa, menor será o 

tempo e a energia gasta na sua fusão. A melhor prática é a utilização de fardos que 

respeitem o diâmetro do forno para facilitar o carregamento dos mesmos e o corte 

de gitos, pela mesma razão. A remoção da escória pode ser auxiliada por 

basculamento do forno, no caso dos fornos com maior capacidade. Para controlo da 

temperatura dos fornos temos, para além do próprio sistema de monitorização do 

forno, a possibilidade de utilizar pirómetros ópticos para controlo contínuo e com 

pirómetros de imersão. Relativamente à preparação das areias uma boa prática é a 

diminuição do número de tapetes de transporte de areia [35]. A utilização da técnica 

de Caixa Fria na Macharia pode aumentar a produtividade em 300% relativamente a 

outras técnicas [34]. A diminuição do metal líquido perdido e sucata produzida, 

através da otimização dos sistemas de gitagem e alimentação da peça, traz também 

benefícios económicos, energéticos e ambientais. Tal como a melhoria do 

rendimento de placa. Finalmente, como medidas para a eficiência energética temos 

ainda todas as oportunidades referidas a nível do sistema de ar comprimido, do 

sistema de iluminação e a utilização de motores de alto rendimento e de variadores 

eletrónicos de velocidade (tecnologia utilizada para motores que tenham cargas 

variáveis e pode reduzir os custos energéticos até 50%) [34 - 36].  
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3. Análise e Melhoria da Eficiência Energética 

na DuritCast 

3.1. Caraterização das Instalações da DuritCast 

Relativamente às instalações elétricas, a empresa dispõe de 3 postos de 

transformação, de 1600, 3290 e 800 kVA. O primeiro, de 1600 kVA, alimenta o quadro 

geral. O segundo alimenta os dois fornos ABB e o último os fornos Intersec, que não 

possuem um sistema de controlo e monitorização da fusão. O fornecimento da 

energia é feito a Média Tensão > 3000 MWh e os fornos funcionam a média 

frequência, de 250 Hz. A empresa é sujeita a auditorias energéticas de acordo com 

os requisitos legais (6 em 6 anos) e tem um departamento de manutenção eficaz que 

está encarregue da manutenção preventiva e corretiva. Verifica-se a necessidade de 

uma renovação gradual das instalações elétricas devido à idade das instalações e ao 

tipo de atividade da empresa.   

3.1.1. Disposição das Instalações da DuritCast 

 

 
Fig. 3 - Disposição das Instalações da DuritCast. 
 

Na Fig. 3 pode observar-se a disposição dos diferentes setores da produção. 

Identificam-se imediatamente 3 naves ou corredores principais. Na zona exterior 

existe a sala dos compressores, perfeitamente arejada para a refrigeração a ar, e o 
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armazém de resíduos. Na sala de compressores estão dois compressores de 45 e 55 

kW de potência nominal e um terceiro de 75 kW de velocidade variável para regular 

as necessidades da fábrica, para além de um tanque para regulação do caudal de ar 

comprimido na rede. A DuritCast possui 4 fornos de indução elétrica. Dois deles têm 

capacidade de 4 toneladas e estão acoplados a um sistema dual-output de 

fornecimento de energia, pelo que se consegue manter o metal líquido num forno 

enquanto se funde carga no outro (tendo sido adquiridos em 2004). Os restantes, são 

de 1 e 2 toneladas e são utilizados para fundir aço inoxidável e aços ligados, 

respetivamente, tendo uma menor utilização. Os dois fornos de 4 toneladas possuem 

ainda um sistema de gestão criado pelo fornecedor do mesmo, que permite a 

medição da potência, da energia, da carga e temperatura do forno. No corredor 

central temos a linha da moldação automática, que fica muito próxima da zona de 

vazamento, o que é um fator positivo. Esta linha inclui a granalhadora e o respetivo 

setor de acabamento. O transporte das colheres para a zona de vazamento da zona 

da moldação manual é feito com a ajuda de um carrinho que percorre uma distância 

de 15 m; portanto também é relativamente rápido. O pré-aquecimento das colheres 

é feito junto à zona de fusão durante a madrugada e encontra-se na zona interior 

mais próxima do abastecimento de gás propano. A Rebarbagem das peças grandes 

(RPG) encontra-se no corredor oposto à zona da fusão, no seguimento dos 

equipamentos da Moldação Manual. A expedição fica junto ao portão principal, junto 

da RPP (Rebarbagem de peças pequenas), dos fornos de tratamento térmico e da 

RPG. Depois desta descrição sucinta, pode concluir-se que o “layout” da empresa foi 

feito de forma correta, não existindo realmente grandes atrasos ou a movimentação 

desnecessária de carga, causados por dificuldades logísticas. Não existe, no entanto, 

em caso de ser necessário aumentar a capacidade atual, grande espaço disponível 

para expansão no interior do edifício.   

3.1.2. Sistema de Monitorização e Gestão de Energia 

A DuritCast tem implementado nas suas instalações um sistema elétrico dividido por 

quadros elétricos referentes a diferentes setores da fábrica. Estes estão por sua vez 

ligados a um sistema de monitorização de energia, adquirido em 2005 e melhorado 

em 2011, que permite o controlo da potência consumida e traça a linha de tendência. 
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Fig. 4 – Controlo da potência utilizada através do SGE  

 

Na Fig. 4, pode ver-se este software que vai recolhendo os dados relativos à carga 

de 15 em 15 minutos, 24 h por dia, calcula a tendência máxima e que está ligado a 

uma base de dados, para que estes estejam seguros. A potência contratada é definida 

na negociação da contratação do fornecimento de energia e a potência de deslastre 

é definida pelo responsável pela manutenção e pela energia.  

 

Fig. 5 – Exemplo da aplicação do deslastre das cargas 

 

Na Fig. 5, pode-se ver uma situação de deslastre, ou seja, uma situação em que a 

potência consumida tenha atingido o limite máximo definido. Neste caso, apenas é 

cortada a potência aos fornos de forma a baixar a potência consumida. Se ultrapassar 

a barreira do deslastre geral, este corte abrangerá todas as instalações da fábrica. 

Existe ainda a opção de ver os analisadores de energia, uma página do programa 

informático que mostra em tempo real detalhes como a potência, tensão, energia, 

corrente ou fator de potência para cada um dos contadores. Finalmente, o software 

permite ainda a recolha dos dados e a organização dos mesmos. Há a possibilidade 

de fazer o upgrade do programa; no entanto, é necessário um investimento de 2000 
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euros. O deslastre de cargas é muito importante na negociação do fornecimento de 

energia. É possível, também, neste software definir o limite mínimo para o fator de 

potência, alertando em caso de descer abaixo do mesmo. Analisando a utilização do 

software por parte da empresa, é possível melhorar a utilização das potencialidades 

deste software na empresa, através do estudo mais aprofundado e regular dos dados 

recolhidos.  

3.1.2.1. Contadores 

A Duritcast tem vários quadros elétricos e contadores de acordo com o necessário 

que são depois agrupados por setores, sendo a sua disposição no SGE a seguinte: 

PT2 - Fornos 4 ton; EDP Geral - Todos os contadores; Q0 - Quadro Geral (Todos excepto PT2); Q1 - 

Forno de Tratamento Térmico 1 (FTT); Q2 - Rebarbagem de Peças Pequenas (RPP); Q3 - Tornos 

Verticais; Q5 - Rebarbagem Peças Grandes e Serralharia; Q6 - Preparação de Areias; Q7 - Moldação 

GF; Q8 - Refrigeração dos Fornos; Q9 - Aspiração Fusão; Q10 - Pórticos Moldação Manual; Q11 - 

Moldação Manual; Q14 – Macharia; Q15 – Compressores; Q16 - Despoeiramento RPP. 

3.2. Organização da Estrutura - Gestão de Energia 

Relativamente à estrutura organizacional da empresa relativamente à energia, o 

responsável pela energia, e meu orientador ao longo do estágio, é também o 

responsável pela manutenção e pela soldadura. O Responsável pela energia tem, 

neste caso, uma linha de comunicação direta com a Gestão de Topo e contacta fácil 

e eficazmente com o chefe do departamento de compras ou de cada um dos setores. 

Em termos de procedimentos, é o Responsável de Energia que está responsável pela 

orçamentação, implementação e monitorização de medidas para a eficiência. Existia 

também, já como procedimento da empresa, o controlo de energia segundo as 

fontes, horários, custos de rede e consumo, e simulação da fatura energética. Todos 

os meses são também registados presencialmente os consumos de cada contador para 

comparação com a fatura energética. 

3.3. Negociação do Contrato de Fornecimento de Energia 

Elétrica 

O contrato de fornecimento de energia elétrica é negociado, fazendo a simulação 

energética mediante os preços oferecidos pelas diferentes empresas existentes no 

mercado de Energia, como a EDP, a Galp, Iberdrola, etc. Faz-se a comparação para 

um período de 12 e 24 meses para cada um deles, escolhendo o contrato que mais 
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se adequa aos consumos da fábrica. Apenas uma parte da fatura é negociável, a outra 

é imposta pela ERSE e é igual para todos (redes). Na Fig. 6 dos Anexos pode ver-se a 

negociação referente ao ano de 2015 e 2016.  

   
Fig. 6 - Comparação entre os preços da fatura da energia elétrica em 2015 e 2016 

da DuritCast 

3.4. Simulação da Fatura Elétrica  

Nos circuitos de corrente alternada, a corrente absorvida por uma carga divide-se 

em dois componentes: a componente ativa, em fase com a tensão de alimentação 

que está diretamente relacionada com o trabalho realizado; e a componente reativa, 

que serve para produzir o fluxo necessário para converter as potências através do 

campo elétrico ou magnético, e é um índice do intercâmbio energético entre a 

alimentação e o elemento da instalação elétrica. O Despacho n.º 7253/2010, de 26 

de Abril, aprovou o regime jurídico aplicável à faturação de energia reativa indutiva 

e capacitiva, relativas à utilização da rede de transporte e à utilização da rede de 

distribuição. Em suma, neste diploma podem-se destacar os seguintes temas: a 

energia reativa faturada em períodos fora de vazio é efetuada a partir do limiar 

mínimo de 30% em relação à energia ativa; e utilizam-se fatores multiplicativos por 

escalões. A potência contratada é o valor mais alto da potência fornecida registado 

nos 12 meses anteriores à fatura desse mês. O imposto sobre produtos petrolíferos 

não é cobrado na fatura da energia elétrica. Na Tabela 7 pode ver-se a Simulação da 

Fatura Energética para o ano de 2015.  
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Tabela 7 - Simulação da fatura elétrica para 2015 

3.5. Comparação dos consumos com a fatura energética   

Na DuritCast efetua-se a comparação entre os valores da simulação da fatura de 

energia elétrica e os valores da Folha de Consumos, para a energia elétrica e para a 

água. Os consumos são retirados diretamente em cada contador por um operador 

designado. Cabe ao gestor de energia depois comparar esses dados com os da 

simulação e da energia para cada fonte. Relativamente à utilização das águas foi 

criado um documento com os valores das faturas da água para comparar com os 

valores presentes na Folha de Consumos quanto aos valores lidos, os estimados e os 

referentes ao consumo de água potável. Na análise feita às faturas e consumos ao 

longo do ano de 2015 e 2016 não foram encontradas nenhumas anomalias quando 

comparados os consumos com a fatura da água e da luz. 

  

MES

Wavn Wasv Wap Wac Wat
Wrcfv

Escl. I

Wrcfv

Escl. II

Wrcfv

Escl. III

Wrfv Pp Pc Wavn Wasv Wap Wac Wredes Wrcfv Wrfv Pp Pc ISP. TOTAL
Pm 

Kwh

2014 949563 982288 935462 3967093 6834406 8415 1809 6276 210247 1270 3186 46946 41875 58523 230964 227152 1275 4142 36571 36282 6834 747255 0,109

JAN 88608 110654 41634 372540 613436 533 138 917 18396 397 3156 4615 4925 2739 22487 19748 81 362 2873 3052 613 60884 0,099

FEV 91261 111239 34232 401896 638628 315 113 41 12754 342 3186 4753 4951 2252 24258 20592 9 251 2240 2783 639 62093 0,097

MAR 92008 111244 46522 429925 679699 56 14 16131 439 3186 4792 4951 3060 25950 22187 1 318 3180 3081 680 67523 0,099

ABR 88732 117956 125490 320906 653084 109 109 872 13394 1992 3186 4387 5028 7851 18683 21467 73 264 13965 2982 653 74703 0,114

MAI 72555 97704 98886 273296 542441 2908 260 378 16476 1648 3186 3587 4165 6186 15911 17823 62 325 11940 3081 542 63083 0,116

JUN 84368 112216 136357 345500 678441 310 92 195 14644 2164 3186 4171 4784 8530 20115 22642 21 288 15175 2982 678 78710 0,116

JUL 93284 110304 124239 356276 684103 704 70 10 20484 1801 3487 4612 4702 7772 20742 22666 9 404 13045 3373 684 77327 0,113

AGO 25495 38129 23316 76301 163241 1912 1673 2860 4891 370 3487 1260 1625 1459 4442 5116 286 96 2681 3373 163 20342 0,125

SET 87150 122519 86491 267123 563283 1235 1147 607 14918 1310 3487 4309 5223 5411 15552 17858 89 294 9188 3264 563 61189 0,109

OUT 89846 115755 81358 339612 626571 234 139 287 20596 1071 3487 4442 4935 5090 19772 20247 28 406 7755 3373 627 66050 0,105

NOV 72752 111616 32922 297966 515256 212 52 5 19631 314 3487 3597 4758 2060 17348 16191 4 387 2198 3264 515 49808 0,097

DEZ 90058 117226 29210 384121 620615 1277 1054 929 16119 278 3487 4452 4997 1827 22364 19695 112 318 2015 3373 621 59156 0,095

TOTAL 976117 1276562 860657 3865462 6978798 9805 4861 7101 188434 1010 3186 48.977€           55.046€     54.237€     227.625€    226.231€    773€       3.712€           86.255€    37.981€     6.979€    740.869€    0,106

EN. ACTIVA

(Kwh)

EN.  REACTIVA

( MVARh ) 

POT. ACTIVA

( KW )
VALORES  DE  FACTURAÇÃO ( € )
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4. Desagregação dos consumos Energéticos da 

DuritCast  

4.1. Total Energia 2011-2015 

 

Tabela 8 - Consumo Total da Energia DuritCast entre 2011 e 2015 

 

 

A caraterização deste período é muito importante para perceber a situação 

energética e avaliar a variação dos consumos e custos energéticos da DuritCast ao 

longo do tempo, assim como a variação da carga utilizada. Repara-se desde logo que 

a produção aumentou ao longo destes 5 anos em cerca de 1000 toneladas. 

Consequentemente o consumo aumentou igualmente, tal como os custos. Aqui é 

importante realçar o facto de este ultrapassar os 1000 TEP anuais, o que faz da 

DuritCast um consumidor intensivo de energia. O custo energético por tonelada 

produzida, ou custo específico, diminuiu cerca de 50 euros relativamente a 2011, 

sendo agora de 237,4 € por tonelada. No mesmo sentido também diminui o custo 

específico por cada tonelada equivalente de petróleo, de 543,9 para 511 €/TEP 

(sendo que as TEP consumidas ascenderam de 2134 para 3359). A quantidade de kg 

equivalentes de petróleo consumidos diminuiu tal como o consumo específico em 

kWh, consome-se agora menos 64,5 kg equivalentes de petróleo por tonelada 

produzida. A diminuição do consumo específico com o aumento da quantidade 

produzida é natural, porém não indica por si só que a empresa seja eficiente 

energeticamente. 

4.2. Repartição da Energia 2011-2015 

A repartição de energia por fonte e horário, assim como a evolução de alguns 

indicadores que já eram controlados anteriormente na empresa, encontram-se no 

Anexo A. 
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4.3. Diagnóstico energético 

 

 

Fig. 7 – Representação visual do diagnóstico realizado à DuritCast. 

 

Na Fig. 1 é possível ver o ponto de partida para o trabalho realizado. As maiores 

debilidades da empresa a nível energético encontravam-se a nível da estrutura 

organizacional, política e estratégica energética), no estabelecimento de objetivos 

para os IDEs e na criação de uma boa cultura energética com procedimentos 

operacionais adequados e uma comunicação eficaz. Para isto era necessário proceder 

à sensibilização dos colaboradores e à identificação de oportunidades para a 

Eficiência Energética. Decidiu-se então elaborar um plano com um conjunto de 

medidas estudadas, algumas delas já, entretanto, implementadas. 

No início desta análise notava-se claramente que a empresa sabia qual o caminho a 

seguir; no entanto, era necessário dar o passo seguinte, ter uma pessoa dedicada 

inteiramente à análise dos dados e à gestão de energia. Perante esta situação inicial, 

começou-se por juntar a informação que já existia dentro da empresa para depois 

proceder à criação de Indicadores de Desempenho Energético relevantes com os 

respetivos objetivos e a documentação de apoio necessária. Identificaram-se 

algumas áreas para fazer sensibilização e novas medidas para a EE; para além de 

aproveitar as que a empresa tinha já estudado, para posterior implementação. 

Algumas delas, foram ainda implementadas dentro do período do estágio, como irá 

ser referido. As restantes foram divididas de acordo com a sua prioridade e 
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estabelecidos prazos, que terão de ser novamente revistos pela Gestão de Topo e a 

Equipa de Energia. 

4.4. Caracterização Energética do Ano de Referência - 2015 

4.4.1. Repartição de Energia 2015 

Para a caraterização do ano de referência começa-se pela observação dos gráficos 

circulares correspondentes à repartição da energia. 

4.4.1.1. Fonte de Energia 

 

 
Fig. 8 - Repartição do consumo por fonte de energia da DuritCast em 2015 à 

esquerda e a repartição dos custos á direita. 

 

Como se pode ver na Fig. 8, a energia elétrica representou 96% dos consumos e 93% 

dos custos energéticos. As restantes fontes têm um consumo muito reduzido, pelo 

que não serão abordadas profundamente ao longo da análise. 

 

4.4.1.2. Horário 

 

Na Fig. 9, é possível observar que o período de cheias representa mais de 50% dos 

consumos e dos custos energéticos. No entanto, o mais importante a realçar é o facto 

do horário de ponta, apesar de só representar 12% dos consumos, equivaler a 45% 

dos custos da energia elétrica. 
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Fig. 9 - Repartição do consumo por horário da DuritCast em 2015 à esquerda e a 

repartição dos custos á direita. 

4.4.2. Desagregação dos consumos energéticos por setor em 2015 

 

Tabela 9 - Desagregação dos consumos energéticos obtidos no SGE por setor em 

2015 

 

 

Nas Tabelas 9 e 10, pode observar-se a desagregação dos consumos e dos custos para 

cada setor mensalmente no ano de referência. Estes valores foram retirados do SGE 

ao contrário dos utilizados na caraterização dos consumos entre 2011 e 2015 em que 

se utilizaram os valores da fatura de energia elétrica. Não há ao longo do ano 

escolhido nenhum valor que não deva ser considerado por ter ocorrido um erro de 

registo ou alguma situação anormal, pelo que fornece uma boa base para a 

comparação. Um dado interessante é o facto do mês que apresenta um consumo mais 

elevado ser o mês imediatamente anterior ao período de paragem da fábrica com 

680 171 kWh gastos, o que pode ser explicado por as toneladas produzidas terem 

aumentado para que se pudesse cumprir encomendas antes da paragem para 

manutenção preventiva. 

 

 

 

 

Total jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 Total %

Fusão (kWh) 3899241 411903 446551 468866 449360 364896 466932 478741 93097 385101 427297 138723 322685 4454153 68,9%

Acabamentos (kWh) 628205 48524 49053 61149 54336 49951 56631 68079 20067 49199 52921 67806 37678 615394 9,5%

Moldação GF (kWh) 443664 39985 38842 41898 41978 32439 43514 44534 9395 30569 40799 38293 32374 434620 6,7%

Ar Comprimido (kWh) 398786 35174 32665 40472 37830 33983 38159 40198 13526 33072 39369 47600 22100 414148 6,4%

Moldação Manual (kWh) 204698 25865 22510 26061 22501 21173 22919 21197 6362 20595 23275 25454 23267 261179 4,0%

Forno TT (kWh) 189129 14265 21541 22428 9682 10307 12190 17574 5784 20442 14641 15681 12392 176927 2,7%

Macharia (kWh) 74683 7513 6568 5877 5395 5303 5779 5952 1534 5077 6295 5265 6042 66600 1,0%

Tornos Verticais (kWh) 28823 3189 3547 3248 3194 2910 2597 3896 1480 4118 4314 3735 3946 40174 0,6%

Total (kWh) 5867229 586418 621277 669999 624276 520962 648721 680171 151245 548173 608911 342557 460484 6463195 100,00%
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Tabela 10 - Desagregação dos custos energéticos obtidos no SGE por setor em 2015 

 

 

Verifica-se um maior custo em geral nos meses do período de Verão (Abril a 

Setembro). Exemplo disso é o mês de Maio em que, apesar de se ter registado um 

consumo de apenas 520 962 kWh, o custo foi de 60 586 €. Muito semelhante por 

exemplo a Março (66 559 €), que por sua vez teve um consumo bastante superior, de 

669 999 kWh. Isto ocorre devido às elevadas temperaturas verificadas no Verão, que 

têm efeito sobre as redes de distribuição de energia elétrica, ou por vezes devido à 

repartição de energia da empresa por horário. Caso se aumente o consumo durante 

as horas de ponta ou cheias, o custo será significativamente superior. Para definir os 

consumidores significativos de uma empresa utiliza-se a regra 80-20, normalmente 

apresentada num diagrama de Pareto, como se pode ver de seguida. 

4.4.3. Consumidores Significativos de Energia na empresa 

 

 
Fig. 10- Consumidores significativos de energia da DuritCast no ano de referência. 

 

O diagrama de Pareto apresentado indica que a Fusão (Fornos ABB, Fornos Insertec, 

Aspiração da Fusão e Refrigeração da Fusão) e os Acabamentos (RPP, RPG, Aspiração 

RPP) representaram juntos cerca de 80% dos consumos totais da DuritCast no ano de 

referência. O setor da fusão por si só equivale a 70% dos consumos de energia 

jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 Total %

Fusão (€) 40.882 €        43.417 €              46.578 €              51.400 €            42.436 €            54.172 €            54.114 €            11.601 €            41.833 €            46.417 €            15.069 €            35.053 €            482.973 €         68,9%

Acabamentos (€) 4.816 €           4.769 €                 6.075 €                 6.215 €               5.809 €               6.570 €               7.695 €               2.501 €               5.344 €               5.749 €               7.366 €               4.093 €               67.002 €            9,6%

GF (€) 3.969 €           3.777 €                 4.162 €                 4.802 €               3.773 €               5.048 €               5.034 €               1.171 €               3.321 €               4.432 €               4.160 €               3.517 €               47.164 €            6,7%

Ar Comprimido (€) 3.491 €           3.176 €                 4.021 €                 4.327 €               3.952 €               4.427 €               4.544 €               1.686 €               3.593 €               4.277 €               5.171 €               2.401 €               45.064 €            6,4%

MM (€) 2.270 €           2.228 €                 2.589 €                 2.574 €               2.462 €               2.659 €               2.396 €               793 €                   2.237 €               2.528 €               2.765 €               2.527 €               28.029 €            4,0%

FTT (€) 1.416 €           2.094 €                 2.228 €                 1.107 €               1.199 €               1.414 €               1.986 €               721 €                   2.221 €               1.590 €               1.703 €               1.346 €               19.026 €            2,7%

Macharia (€) 746 €                639 €                      584 €                     617 €                   617 €                   670 €                   673 €                   191 €                   552 €                   684 €                   572 €                   656 €                   7.200 €               1,0%

Tornos Verticais (€) 317 €                345 €                      323 €                     365 €                   338 €                   301 €                   440 €                   184 €                   447 €                   469 €                   406 €                   429 €                   4.364 €               0,6%

Total 57.905 €        60.445 €              66.559 €              71.408 €            60.586 €            75.262 €            76.883 €            18.847 €            59.548 €            66.146 €            37.212 €            50.022 €            700.822 €         100,0%
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elétrica, a fonte energética mais utilizada, sendo também o grande consumidor de 

gás propano, considerando o pré-aquecimento das colheres. Será neste setor que a 

análise será focada principalmente visto que nos acabamentos as oportunidades para 

melhorar a eficiência do setor em si não são tão óbvias. O que não significa que não 

existam oportunidades; porém não assumem a relevância de potenciais poupanças 

que se consiga obter na etapa crucial do processo da fundição. Por outro lado, é 

muito importante perceber a influência do comportamento do setor dos 

Acabamentos na capacidade de atingir uma maior eficiência energética na empresa, 

nomeadamente no setor da fusão através da calendarização dos fornos, o que será 

abordado posteriormente.  

4.5. Estabelecimento dos Indicadores de Desempenho 

Energético na DuritCast 

Um dos objetivos do trabalho era exatamente desenvolver Indicadores de 

Desempenho Energético (IDEs) robustos para a DuritCast. Como tal foi dedicada uma 

atenção especial a esta tarefa, considerando os dados necessários e deliberando 

sobre a recolha e a organização dos mesmos. Decidiu-se que estes indicadores 

deveriam ser referentes aos consumos e custos semanais (53 semanas) subdivididos 

por setores.  Não se pretende sobrecarregar os colaboradores com indicadores a 

mais; portanto decidiu-se para o controlo da produção e no âmbito desta análise 

utilizar apenas os do consumo específico para a definição dos objetivos que serão 

apresentados na secção acerca do Plano de Eficiência Energética. Os restantes IDEs 

(nos quais em vez dos consumos se utiliza as TEP ou o custo da energia, relacionando-

os com os mesmos dados da produção dos IDEs que são aqui expostos) não estão 

incluídos neste trabalho, por limitação de espaço e de relevância para análise 

efetuada, porém, alguns poderão posteriormente ser explorados internamente para 

estudos ambientais ou económicos pela Equipa de Energia, fornecendo uma 

perspetiva diferente do comportamento energético.  

Os indicadores foram definidos de acordo com dados físicos da produção relevantes 

para cada setor. A fusão por si só representa cerca de 70% do consumo total pelo que 

será também a que terá um maior impacto na otimização da performance energética 

da DuritCast. Consequentemente, foram desenvolvidos 3 indicadores para o setor da 

fusão (inclui os fornos ABB, a aspiração da fusão e a refrigeração da fusão): i) 
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kWh/Tonelada Enfornada; ii) kWh/Tonelada Vazada; iii) kWh/Tonelada Armazém 

Produto Acabado. Foi decidido ainda que seria pertinente criar indicadores de 

desempenho energético direcionados para o estudo dos fornos ABB (valores do 

relatório diário da fusão), de longe os mais utilizados, e para comparar o 

comportamento energético dos mesmos na fusão dos ferros fundidos e dos aços. 

Estes são: i) kWh/Tonelada Enfornada de Ferro; ii) kWh/Tonelada Vazada de Ferro; 

iii) kWh/Tonelada Enfornada de Aço; iv) kWh/Tonelada Vazada de Aço. Para o setor 

dos Acabamentos o indicador escolhido foi o kWh/Tonelada APA, por ser o mais 

representativo uma vez que se considera apenas as peças que estão prontas a expedir 

para calcular o consumo específico do setor. Para o setor do Ar Comprimido, 

interessa considerar as toneladas APA porque este é utilizado em várias etapas do 

processo; portanto o indicador escolhido foi também o kWh/Tonelada APA. Está 

ainda em desenvolvimento um novo Indicador (mensal), o kWh/m3, que irá ser 

denominado por Eficiência de Compressão. Para o setor da Moldação Manual 

escolheu-se o kWh/Tonelada Vazada na Manual, para estudar o setor; sendo que se 

encontra em desenvolvimento um novo IDE (mensal), o kWh/Tonelada Areia Manual, 

para que se possa estudar melhor o comportamento dos equipamentos do setor assim 

que se recolha informação suficiente para o fazer. Para o setor da Moldação GF, 

escolheu-se o kWh/Tonelada Vazada na GF como IDE do setor e pretende-se estudar 

um outro indicador robusto, o kWh/nº de moldações. Para o setor de Tratamentos 

Térmicos, escolheu-se o kWh/Tonelada APA por ser o dado da produção disponível 

mais adequado ao setor. Criou-se, no entanto, o mecanismo de recolha dos dados 

para criar um novo IDE, o kWh/Tonelada de Metal Tratado. Finalmente, para o setor 

da Macharia, foi utilizado igualmente o kWh/Tonelada APA, por se adequar mais do 

que as toneladas enfornadas ou as toneladas vazadas; mas foi também desenvolvido 

um outro indicador que tem um carácter mensal e terá de continuar a ser estudado, 

o kWh/Tonelada Areia da Macharia.  
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4.6. Mecanismos de controlo e visualização do Desempenho 

Energético 

No Anexo B, encontra-se a explicação relativa aos mecanismos de controlo 

desenvolvidos no âmbito deste projeto: os Indicadores de Desempenho Energético; o 

Perfil 7 dias; e a DuritCast Energy App – Produção.  

4.7. Comunicação de Resultados 

Desenvolvidos os IDEs e os restantes documentos de controlo, é necessário decidir 

que informação deve ser partilhada a cada elemento da organização. A comunicação 

dos dados será inicialmente dividida em 2 subgrupos principais: a produção e a 

Gestão de Topo. 

 

Produção 

- Reuniões semanais com cada chefe de equipa para comunicação de resultados e 

discussão de eventuais desvios no consumo e custo da semana anterior e entrega do 

Perfil Energético 7 dias dessa semana para análise e preenchimento dos dados de 

produção para cada dia da semana; 

- Relatório Mensal Individual para cada Chefe de Equipa com a evolução dos IDEs 

referentes ao seu setor, fornecidos ao longo da reunião mensal sobre energia com os 

chefes de equipa e a gestão de topo;  

- Cada chefe de equipa terá acesso às informações do seu setor referidas nos dois 

pontos anteriores em qualquer altura através de uma App em MS Excel criada no 

âmbito deste trabalho, a DuritCast Energy App – Produção.  

 

Gestão de Topo 

- Relatório Automático Mensal fornecido à Gestão de Topo que contém informação 

relativa ao diagrama de Pareto dos Consumidores Significativos, à repartição de 

energia, aos IDEs dos dois principais consumidores e no qual é também relatado o 

estado atual relativamente ao cumprimento de objetivos e à simulação da fatura 

energética; 

- Reunião mensal para controlo da execução do plano de eficiência energética e 

reuniões ou comunicação constante sempre que necessário relativamente à 

implementação de medidas; 
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- Futuramente, será finalizada também uma aplicação em MS Excel, a DuritCast 

Energy App - Energia, que se encontra ainda incompleta. Esta conterá a informação 

que o Gestor de Energia em conjunto com a Gestão de Topo decidirem que faz 

sentido para facilitar a comunicação entre os mesmos. Servirá também para que a 

Gestão de Topo possa acompanhar continuamente a evolução dos consumos. 

 

4.8. Plano de Eficiência Energética  

Depois da caracterização energética da empresa e do ano de referência, à qual se 

seguiu o estabelecimento dos IDEs e objetivos, a criação de mecanismos de controlo 

dos IDEs da produção e do perfil energético semanal, segue-se elaboração do plano 

de eficiência energética, começando pelo estudo da eficiência energético no 

processo da DuritCast, seguindo as linhas gerais encontradas na bibliografia, tendo 

em conta que se trata de uma fundição.  

A utilização de um diagrama de Ishikawa encontrado na bibliografia e adaptado para 

esta análise em particular, pode ajudar nesta etapa de desenvolvimento a organizar 

a informação relevante. O diagrama desenvolvido foca-se nas áreas com maior 

influência na eficiência energética da empresa e ajuda a identificar as oportunidades 

para a melhoria da mesma. 

 

Fig. 11 - Diagrama de Ishikawa criado para o Plano de Eficiência Energética da 

DuritCast (Adaptado de [33]). 
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4.8.1. Rendimento do Processo  

A sucata produzida relaciona-se diretamente com os desperdícios de metal e o 

rendimento da placa molde. A taxa de refugo de uma fundição de pequenas séries 

irá por norma ser sempre maior, porque se tratam de peças de maior dimensão que 

não são produzidas continuamente e nem sempre os parâmetros para a sua produção 

estão otimizados como será normal numa fábrica de grandes séries. O rendimento da 

placa molde (peso do fundido/peso do cacho) é de aproximadamente 65% para o 

ferro fundido e inferior ou igual a 50% no caso dos aços. Estes valores variam 

consoante a liga e a complexidade da peça também. Os desperdícios de metal 

provêm então: das peças não conformes; dos gitos e alimentadores (que juntamente 

com o fundido formam o cacho) e dos salpicos ocorridos durante o vazamento para 

a colher ou para o molde e o seu transporte. Desperdício de metal significa também 

um desaproveitamento da energia, fazendo aumentar o consumo específico do 

processo uma vez que é necessário fundir mais metal do que o necessário. As perdas 

energéticas na fusão representam 1 a 2% para o ferro e 2 a 3% no caso dos aços [16, 

42, 43]. Estas não existem apenas no isolamento do forno, mas também nos seus 

componentes elétricos ou no seu design, seja por condução ou radiação, ao longo de 

todo o processo. É por isso conveniente que seja abordado rendimento energético do 

mesmo. 

O rendimento energético dos fornos é dado pela seguinte equação: Consumo 

Específico Teórico/Consumo Específico Real. De acordo com a análise feita, o 

consumo específico no ano de referência para o ferro fundido e o aço foi de 639,8 e 

692,2 kWh/tonelada enfornada, respetivamente. Utilizando o consumo específico 

por tonelada vazada, temos um consumo de 717,8 kWh/tonelada vazada no caso do 

ferro fundido e 807,2 kWh/tonelada vazada para o aço. Isto significa que o consumo 

específico por tonelada vazada é 12% superior no ferro e 17% no aço quando 

comparado com o consumo específico por tonelada enfornada. 

Consultando a bibliografia [16, 33, 43], é possível constatar que a energia requerida 

para fundir um aço ao carbono com aproximadamente 0,04% de carbono a 1648 ºC é 

de 358,6 kWh/tonelada. Segundo a mesma fonte, no caso do ferro fundido são 

necessários 351,5 kWh/tonelada para que a carga atinga os 1510 ºC. Outro dado 

encontrado é a referência de 390 kWh/tonelada para aquecer materiais ferrosos. Isto 

significa que o rendimento energético dos fornos de indução ABB da DuritCast andará 
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à volta dos 55% no caso do ferro fundido e 52% no caso do aço. Ora, como vimos 

anteriormente o benchmarking internacional indica que a referência para o ferro é 

de 500 kWh/tonelada e 520 para o aço, portanto, as perdas elétricas e térmicas 

agregadas em geral raramente são inferiores a 150 kWh/tonelada por 

inevitabilidades da utilização do equipamento. Estas perdas ocorrem no 

fornecimento da potência ao forno, no núcleo, nos cabos e bobines elétricas, assim 

como nos condensadores, nas paredes do refratário e na tampa. O rendimento 

energético calculado encontra-se dentro dos parâmetros definidos na bibliografia 

para a tecnologia em questão. É preciso considerar que os fornos possuem cerca de 

12 anos, tendo, entretanto, diminuído o número de fornadas por embalamento 

consideravelmente nos últimos anos.  A substituição de um equipamento deste tipo 

requer um investimento muito elevado e o tempo de vida considerado normal para 

o mesmo é de 12 a 20 anos. O rendimento energético pode ser melhorado otimizando 

a utilização do forno, em termos de capacidade e tempos de paragem, e diminuindo 

as temperaturas de sobreaquecimento aplicadas aos metais fundidos. Relativamente 

ao rendimento energético da fábrica, não existe um valor teórico definido até porque 

os processos da empresa podem variar muito em termos do acabamento aplicado às 

peças que pode até corresponder apenas ao abate, granalhagem e corte dos gitos e 

alimentadores. Existe sim um valor de benchmarking para países europeus que indica 

consumos entre os 1000 e os 2088 kWh/tonelada “boa” ou APA para ferros cinzentos, 

nodulares e aços, tal como se pode ver na Tabela 5.  

De acordo com os valores registados na Tabela 11, a DuritCast tem um consumo 

específico de 2039 kWh/Tonelada APA, podendo-se ver o consumo por tonelada APA 

(pronta a expedir) na tabela seguinte para os diferentes setores.  

 

Tabela 11 - kWh/Ton APA gastos em cada setor da DuritCast em 2015 
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Isto significa que por cada tonelada que dê entrada no armazém de produtos 

acabados, pronta para ser expedida, se gasta 1.405,5 kWh na fusão e 634 kWh de 

energia elétrica nos restantes setores da fundição. Comparando este valor com os do 

benchmarking, pode ver-se que a DuritCast se encontra dentro do intervalo definido 

para os países Europeus, sendo possível ainda melhorar. Para finalizar este estudo 

apresenta-se ainda o desempenho médio e os objetivos que foram definidos para os 

indicadores que vão ser utilizados na produção. Estes foram definidos com base nos 

consumos retirados do sistema de monitorização dos contadores e os dados físicos 

obtidos através do PLC, do Relatório Diário da Fusão e recolhidos junto dos chefes 

de equipa. Os objetivos foram obtidos utilizando as ferramentas de regressão linear 

e CUSUM tal como descrito anteriormente, para os dados recolhidos.  

Os objetivos para o consumo específico dos setores da produção em 2016, de acordo 

com os indicadores definidos como essenciais para o controlo e comunicação dos 

consumos energéticos do setor da produção, encontram-se na secção referente aos 

Resultados, no final do relatório. Alguns destes objetivos serão difíceis de atingir e 

exigem que seja feita uma análise mais profunda a cada um dos setores 

individualmente e garantir que as boas práticas são aplicadas na empresa por parte 

de todos os colaboradores sempre que possível.  

4.8.2. Fusão  

Genericamente, os ferros fundidos são uma classe de ligas ferrosas com teor de 

carbono acima de 2,11% até 6,67%. O aço é também uma liga metálica formada 

essencialmente por ferro e carbono, mas com percentagens entre 0,002 e 2,11% [5]. 

A fusão de ferros fundidos é feita a partir de um carregamento de ferro-gusa, retorno 

de fundição (ou sucata interna) e sucata de aço ou ferro, de acordo com a 

composição pretendida. Além disso são adicionadas ferro-ligas para correção de 

teores dos diversos elementos. Após a fusão, o metal é inoculado com uma liga Fe-

Si, com o intuito de garantir uma microestrutura de células eutéticas pequenas e 

homogéneas. A produção de ferro nodular acrescenta à rotina de fusão do cinzento 

duas etapas, a dessulfuração e a nodularização. Esta última corresponde à adição de 

Mg que normalmente é feita na forma de ferroligas Fe-Si-Mg que possuem uma 

densidade relativamente baixa, quando comparadas com a do banho de ferro 

fundido, pelo que têm tendência a flutuar [5,6]. Outros elementos utilizados podem 
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ser crómio, cobre, estanho, níquel, molibdénio e vanádio. No aço, utiliza-se 

maioritariamente sucata de aço ligado e não ligado, para além dos retornos de 

fundição. É importante garantir que se retira as impurezas existentes na carga, pelo 

que é adicionada uma etapa de refinamento do aço nalgumas ligas utilizando Árgon 

nos processos com forno de indução, como é o caso da DuritCast, para homogeneizar 

o metal. Relativamente à carga utilizada, esta deve-se encontrar o mais limpa 

possível, sem qualquer tipo de gordura, óleo ou areia e classificada de acordo com a 

composição química num armazém coberto com níveis de humidade controlados uma 

vez que não se quer a formação de óxidos de ferro na sucata. Na DuritCast a matéria-

prima cumpre estes requisitos, sendo utilizados fardos, lingotes e retornos da própria 

fundição. Depois de estudar o assunto junto dos colaboradores e chefe de equipa do 

setor, identificaram-se duas potenciais melhorias. A primeira foi o corte dos gitos e 

dos alimentadores reaproveitados e a segunda foi a compra de fardos de menor 

dimensão. Ambas se destinam a aumentar a densidade da carga no forno e diminuir 

o tempo que demora até se poder “fechar” a tampa. O que ocorre por vezes é que a 

carga fica entulhada na boca do forno e isto atrasa o processo. Os fardos deverão ter 

um comprimento inferior ao diâmetro do forno. No caso de não ser possível diminuir 

o tamanho dos fardos uma hipótese poderá ser a redução da largura do canal do carro 

vibratório. A tampa não se fecha totalmente devido à emissão de gases a alta 

temperatura, pelo que as perdas energéticas são diminuídas pela presença da 

escória. Cada minuto com a tampa aberta pode levar a uma perda de 10 a 15 kWh 

num forno de 10 toneladas [16], sendo que 75% dessas perdas são por radiação. O 

carregamento do forno segue as boas práticas da indústria, com a ajuda da ponte 

rolante com eletroíman e balança integrados e carro vibratório para a fase final de 

carregamento através de um canal com largura idêntica ao diâmetro do forno. Depois 

do forno ser aquecido, o carregamento do mesmo é feito de forma rápida para 

garantir que o fluxo de metal é o mais contínuo possível, sendo que as cargas 

indicadas e os aditivos para cada liga de ferro ou aço a produzir estão definidas e 

afixadas no setor. O controlo da composição química é feito com espetrometria. Os 

fornos têm um sistema de análise térmica e controlo do processo. Faz também parte 

do processo a pirometria e a recolha de amostras para ensaios mecânicos e 

metalográficos. A remoção da escória, devido ao facto de não ser um forno de 

elevada capacidade, é feita manualmente com ajuda de pás. Os aditivos adicionados 
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ao banho metálico não devem ter uma microestrutura de grão muito fino porque isso 

afeta o refratário do forno. O raio do refratário deve ser entre 480 e 1500 mm, sendo 

utilizada silica mix para o ferro fundido e coral para o aço. Uma ideia sugerida pelo 

chefe de manutenção, o Sr. João, foi de colocar uma chapa de aço à entrada do 

forno, no carregamento, de forma a que a carga proveniente do carro vibratório vá 

contra a mesma e depois caia para o forno a menor velocidade, em vez de embater 

diretamente contra a parede do refratário. Isto iria aumentar o tempo de vida do 

refratário e diminuir as paragens do forno.  

As temperaturas de fusão variam também dentro das ligas produzidas na DuritCast. 

De uma forma geral, pode-se dizer que a temperatura de fusão dos ferros cinzentos 

ronda os 1127 a 1204 ºC e a dos ferros nodulares 1149 ºC. Quanto aos aços, o aço ao 

carbono pode ter um ponto de fusão entre os 1425 aos 1540º C e o aço inox tem uma 

temperatura de fusão de 1510 ºC [37, 38]. 

Claramente, a temperatura é mais elevada no caso dos aços, pelo que a temperatura 

de vazamento também é superior de forma a permitir a obtenção da microestrutura 

pretendida aquando da solidificação do aço na moldação. As temperaturas de 

vazamento, sobreaquecimento e as paragens e a temporização do processo de fusão 

e vazamento serão discutidas de seguida. 

4.8.3. Manuseamento do Metal Líquido 

No que diz respeito ao processo de fusão, tempo de fusão do metal, ou seja, o tempo 

que o forno demora a atingir a temperatura pretendida, é diferente para os ferros 

fundidos e para os aços. Na Fig. 12, pode-se ver os tempos médios da DuritCast para 

o ferro fundido e o aço. Em ambos temos uma situação em que a composição química 

estava muito perto do pretendido, em cima, pelo que a etapa de correção não 

demorou tempo nenhum e a escória foi removida rapidamente, e uma situação em 

que a composição química necessitava de um grande ajustamento e foi produzida 

uma grande quantidade de escória, em baixo (tanto para o ferro fundido como para 

o aço).  
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Fig. 12 - Diagrama de Gantt referente à utilização dos fornos no processo de fusão 

dos ferros fundidos e dos aços da DuritCast, até ao momento do vazamento para a 

colher. 

 

A zona vermelha corresponde ao tempo em que o material está a ser fundido; a 

laranja à remoção da escória; a amarela à correção da composição química; a 

cinzenta ao tempo em que o metal está a ser vazado para a colher; e a azul ao tempo 

de carregamento do forno. 

No caso dos ferros fundidos, o processo de fusão até ao vazamento para a colher 

pode demorar entre 54 a 79 minutos, num em que nada de anormal tenha acontecido 

como por exemplo a colher não estar pronta para receber o metal. Neste caso, o 

consumo específico dispara porque se está a manter metal a altas temperaturas. A 

melhor prática a utilizar na fusão é o Tap and Charge [28], ou seja, vazar e carregar 

de forma cíclica sem atrasos ou paragens, porque elimina qualquer tipo de perdas 

por espera e arranques a frio desnecessários.  

Relativamente aos aços, o processo dura entre 74 a 99 minutos no total. A razão para 

os aços demorarem mais tempo é o facto de corresponderem normalmente à primeira 

fornada do dia, pelo que o arranque a frio do forno (que demora 4 h e aquece uma 

carga de 750 kg até aos 1000 ºC quando o forno é ligado) tem influência no consumo 

específico destas fornadas. Por vezes o forno precisa também de ser parado porque 

se vai fundir uma liga diferente, o que prejudica o consumo.  

A importância dos tempos de remoção da escória e de acerto da composição, reside 

no facto de o metal ser mantido a 1400 – 1500 ºC ao longo do decorrer destas etapas.  
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Isto só é possível devido à capacidade de controlo da potência do forno. Quanto mais 

tempo se demorar, mais energia se perde em etapas na qual não se está a fundir 

metal, e a energia gasta para manter o forno carregado a essa temperatura é 

bastante significativa [39, 42, 43]. Depois destas etapas tem que se fornecer 

novamente potência ao forno até se atingir a temperatura de vazamento. A 

utilização do forno vai corresponder, portanto, ao rácio entre o tempo utilizado para 

fundir e o tempo total do processo de fusão. Na DuritCast, de acordo com os tempos 

observados, a utilização do forno no processo de fundição dos ferros fundidos varia 

entre 57% e 83%, e entre 61% e 81 % no caso dos aços. Tenha-se em consideração que 

estes tempos são apenas uma estimativa que nos permite ter uma ideia acerca do 

aproveitamento do tempo no processo de fusão. Para que a eficiência energética 

seja máxima, a utilização do forno deve ser perto dos 100%. A calendarização das 

ligas a fundir e os fornos a usar tem que ser muito bem delineada e vai-se relacionar 

com o número de fornos utilizados e o planeamento da produção. Outros setores 

podem impor uma diminuição da cadência de produção, como por exemplo no caso 

de não haver espaço para armazenamento de moldes ou de peças que necessitem de 

acabamento e este setor não conseguir acompanhar o ritmo da fusão.  

A temperatura de sobreaquecimento, tal como foi explicado tem de considerar o 

tempo que decorre entre o vazamento para a colher e o vazamento para a moldação. 

Aqui ocorrem perdas de temperatura consideráveis a cada minuto que passa, para 

além da queda inicial de temperatura aquando do vazamento para a colher. A perda 

de temperatura na superfície do metal líquido por radiação e condução térmica nas 

paredes, vai depender do tamanho da colher utilizada. Esta tem de ser pré-aquecida, 

para evitar o choque térmico do metal e porque a perda de temperatura pode afetar 

gravemente o processo para além de prejudicar a eficiência energética. Isto é feito 

utilizando queimadores que funcionam com uma concentração de gás propano e 

oxigénio definidos de acordo com a capacidade da mesma. 

 

Tabela 12 – Concentração de gás propano e oxigénio utilizados na DuritCast para o 

pré-aquecimento das colheres. 

Capacidade da colher 
(ton) 

Gás Propano 
(Nm3/h) 

Oxigénio 
(Nm3/h) 

1 5 29 

2 - 3 8 45 
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4 11 61 

 

Este aquecimento demora 1 a 2 h e a chama tem uma cor amarela, o que indica que 

o processo na DuritCast é eficiente. A DuritCast também vira as colheres a 90 ºC 

contra uma parede do refratário para aumentar a eficiência térmica do processo. O 

vazamento para a colher é rápido até porque se tratam de fornos de pequena 

dimensão, demora 90 segundos, porém perde-se cerca de 60 a 70 ºC só nesta fase. 

Uma oportunidade a estudar poderá ser aumentar a largura da bica do forno ou então 

diminuir a distância entre a bica do forno e a colher, o que pode ajudar também a 

reduzir os salpicos de metal. As restantes perdas de temperatura na colher, por 

radiação e condução, ocorrem durante o tempo de remoção da escória e recolha de 

nova amostra, que é prosseguido pelo transporte da colher até ao local do 

vazamento, medição da temperatura com um pirómetro e vazamento para as 

moldações designadas de acordo com a capacidade da colher. No caso da moldação 

automática, este tempo é insignificante porque a moldação GF fica ao lado dos 

fornos. No que diz respeito à moldação manual, a colher é levantada por uma ponte 

e colocada num carrinho que é empurrado ao longo de um corredor. De seguida, é 

transportada para a zona de vazamento, onde é medida a temperatura. O tempo que 

se espera é definido pelo operador, que tem de ter muita experiência no vazamento 

de ferro e aço. É impossível diminuir a distância que a colher percorre, pelo que a 

oportunidade que poderá surgir nesta fase é a instalação de temporizadores que 

mediante a introdução da temperatura medida no local de vazamento e da 

temperatura de vazamento das peças a produzir, sinaliza quando deve ser iniciado o 

vazamento e a partir de que momento este já não se encontra dentro da temperatura 

definida. 

Atualmente, as temperaturas de sobreaquecimento aplicadas estão entre os 60 e os 

90 ºC, podendo chegar aos 120 ºC nos aços quando se faz o refinamento utilizando 

árgon, devido às perdas de temperatura que têm de ser compensadas. 

4.8.4. Organização e operação 

O pré-aquecimento da colher é feito durante o arranque a frio do forno ou 

imediatamente antes do vazamento, no caso de se ter de usar uma colher específica 

para o vazamento de uma carga maior, e tem obrigatoriamente de estar 
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perfeitamente coordenado com a fusão da carga, para que não haja atrasos nem se 

esteja a aquecer demasiado tempo a colher. Normalmente as primeiras fornadas do 

dia correspondem a vazamentos de aço, nos dias em que estes ocorrem. Como tal 

são afetados por eventuais atrasos no pré-aquecimento da colher. São estes tempos 

de espera que causam alguns dos picos verificados nos IDEs escolhidos para a fusão 

do aço nos fornos ABB. Há vários fatores a considerar e exige-se uma flexibilidade 

enorme na calendarização da fusão e no planeamento da produção neste tipo de 

fundições. Primeiro é preciso relembrar que a DuritCast produz várias ligas, sendo 

que algumas delas não podem ser fundidas no mesmo forno. Os fornos de 2 e de 1 

tonelada de capacidade, da Insertec, apenas são utilizados para fundir aços ligados 

e aço inoxidável respetivamente. A ideia é que depois de pré-aquecida a colher seja 

continuamente utilizada para evitar novo pré-aquecimento. Os fornos ABB, 

equipados com o Dual-Output, têm 4 toneladas e são utilizados para fundir ferro e 

aço ao carbono. Devido às condições estabelecidas para o deslastre das cargas e a 

potência contratada, a capacidade máxima de produção da Duritcast é de 4 

toneladas/h. O que corresponde a 96 toneladas por dia ou 21120 toneladas por ano, 

considerando 220 dias de produção. As 96 toneladas pressupõem que a fusão esteja 

em funcionamento 24 horas por dia, o que não acontece na realidade. A fusão 

trabalha em 3 turnos de 8 h, normalmente, entre as 24h:00 e as 18h:00. Para além 

da fusão, é necessário ter em conta a linha GF que trabalha 8 h por dia e a moldação 

manual que funciona 24 horas por dia ao longo de 5 ou 6 dias da semana conforme 

necessário. A moldação GF deveria trabalhar a 240 moldações por hora, o que não 

acontece atualmente. A moldação manual tem maior flexibilidade no tipo de peças 

que pode produzir e produz peças por norma com maior valor acrescentado. Na 

moldação GF apenas é vazado ferro fundido, enquanto que na moldação manual se 

vaza ferro fundido e aço. Não haverá grandes problemas em aumentar a cadência de 

produção no que diz respeito a estes três setores. Em 2015 foram vazadas 5859 

toneladas, pelo que a capacidade utilizada foi de 27,7%, para o caso das 24 h. 

Considerando as 18 h atuais de funcionamento do setor da fusão, a capacidade 

utilizada do forno foi de 37% aproximadamente. Há, portanto, capacidade para 

aumentar a produção. O entrave com que se deparam muitas fundições, é realmente 

o setor dos acabamentos. Temos o corte dos gitos e alimentadores e, no caso do aço, 

ainda temos o oxicorte. A rebarbagem de peças pequenas é feita com rebarbadoras 



 

 

43 

pequenas e a de peças grandes com a rebarbadora Barinder, que está fixa, e 

rebarbadoras também mais pequenas. O problema que surge aqui neste setor, advém 

do facto de ser um trabalho pesado (rebarbar peças) e que faz com que por vezes a 

troca de pessoal seja constante. Por sua vez, este fator diminui a capacidade de 

produção e de resposta da fábrica porque não se consegue escoar os produtos para 

o armazém APA ao mesmo ritmo que a fusão em conjunto com a moldação GF e a 

Manual produzem peças por acabar. Consequentemente, é-se obrigado a abrandar o 

ritmo da fusão e da moldação, para que se consiga acabar as peças vazadas. Torna-

se difícil medir o tempo de acabamento de certas peças, porque este é influenciado 

pela experiência ou falta dela por parte do operador. Uma forma de o contornar, 

seria a utilização e criação de espaços livres para armazenar as peças por acabar ou 

reorganizar o espaço existente, desde que isso não afete a qualidade das peças. O 

setor dos Acabamentos é, neste momento, onde ocorre o estrangulamento do 

processo de produção da DuritCast (“bottleneck” corresponde aos Acabamentos). 

Quanto à calendarização da fusão, existe então a hipótese de fundir e vazar apenas 

em certos dias da semana, se possível de uma forma contínua (apesar de o forno 

funcionar por fornadas ou cargas, e não ser um processo contínuo, é possível garantir 

um fluxo de metal constante de uma forma normalmente mais eficiente e vazando a 

carga completa). Para isso teria de se conseguir produzir as moldações todas da 

semana a tempo da fusão nesses dias e depois ter espaço para armazenar as peças 

até serem acabadas, o que é complicado. A segunda hipótese, mais viável, seria 

tentar agregar ao máximo possível as encomendas do mesmo tipo de liga. No caso do 

aço isto poderia trazer grandes melhorias, caso se conseguisse calendarizar a 

produção das encomendas de aço para um determinado mês em apenas alguns dias, 

diluindo o efeito dos arranques a frio no consumo específico. No caso do forno que 

funde ferro e aço e no caso do forno que produz os aços ligados, isto poderia ser 

muito interessante por diminuir as paragens para limpeza do forno ou ajuste de 

composição da carga.  

4.8.5. Equipamentos 

No que diz respeito aos equipamentos existentes na fábrica, estes cumprem os 

requisitos legais estabelecidos pelo SGE e é feita a manutenção preventiva de acordo 

com o plano definido pelo Responsável da Manutenção, todos os anos. Durante o mês 
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de Agosto, existe normalmente uma paragem durante a qual é feita uma revisão 

geral a todos os equipamentos. Quanto aos equipamentos em si, tem 4 fornos de 

fusão por indução coreless, dois deles de 4 toneladas, com sistema de controlo e 

monitorização da potência e energia, ligados a um sistema de análise térmica e com 

possibilidade de alternar a potência entre os mesmos. A tecnologia é de ponta, o que 

garante uma quantidade de perdas energéticas reduzida. Estes dois fornos ABB têm 

um sistema de refrigeração e também uma tampa com um sistema de aspiração 

acoplado que garante a exaustão dos gases libertados durante a fusão do metal e 

reduz as perdas térmicas.  Os restantes dois fornos servem apenas para a fusão de 

certas ligas com elementos que podem afetar o refratário e a composição química 

das restantes ligas produzidas, e representam uma pequena parte das toneladas 

produzidas pela DuritCast, o que não significa que representem ou possam vir a 

representar uma mais valia para a mesma. É necessário, contudo, instalar um sistema 

de monitorização da energia e de análise térmica caso aumente a utilização destes 

fornos para que se possa controlar o processo eficazmente. Os fornos ABB utilizados 

foram adquiridos em 2004 e os Insertec em 2008. Os primeiros têm agora cerca de 

12 anos, sendo necessário continuar a efetuar a manutenção corretamente e utilizar 

os IDEs desenvolvidos para a análise da eficiência energética dos mesmos.  

Alguns dos motores das aspirações existentes na empresa foram substituídos por 

motores de alto rendimento e esta possui também 3 compressores de parafuso 

rotativo da CompAir (45 e 55 kW de carga fixa e um de 75 kW com velocidade 

variável), um secador e um tanque de armazenamento de ar comprimido. Vai ser 

também instalado um gestor de consumos para a rede de ar comprimido da mesma 

marca, pelo que a empresa é bastante eficiente no que diz respeito aos 

equipamentos. A pressão das redes e a eliminação de fugas são também uma 

preocupação da empresa, sendo necessário continuar a promover ações de 

sensibilização para a eficiência energética não só neste setor como para todos os 

colaboradores da empresa. A utilização de técnicas como a dos ultrassons ou a 

termografia poderá ser uma ajuda importante na identificação de fugas no ar 

comprimido e perdas energéticas nos sistemas elétricos e equipamentos da empresa, 

resultando claro numa redução de custos e consumos. Quanto à iluminação, faz parte 

das medidas de baixo investimento uma proposta para a substituição dos 

equipamentos de iluminação fluorescentes, por equipamento LED. A implementação 
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desta medida, encontra-se pendente da análise e orçamentação de propostas de 

outras empresas para comparação. O período de retorno é promissor e esta poderá 

ser uma medida que ajude a criar poupanças para futuros projetos para a eficiência 

energética. Medidas de maior investimento a estudar para futura implementação que 

se podem revelar interessantes são por exemplo a recuperação de calor da 

refrigeração da fusão e a Auto produção de energia.  

5. Resultados 

Começa-se por responder a um conjunto de perguntas que permitem resumir a 

análise efetuada e de seguida apresenta-se o plano para a eficiência energética 

delineado. 

 Quantas medidas de poupança energética foram implementadas e quando 

tiveram efeito? 

 Qual foi a poupança obtida? 

 Encontram-se em funcionamento todas as medidas implementadas?  

 Qual é a energia necessária que será requerida para a produção de x ton 

durante o próximo mês ou trimestre ou ano? (Conforme as necessidades da 

empresa) 

 Houve alguma avaria ou anomalia reparada? 

 Que outras poupanças podem ser obtidas?  

 

Foram implementadas diversas medidas para a eficiência energética desde a 

fundação da empresa, entre elas a instalação de contadores e de um sistema de 

monitorização dos consumos, comparação dos consumos com a fatura, simulação da 

fatura. Os requisitos legais são cumpridos, pelo que a empresa faz auditorias 

energéticas e tem o sistema elétrico bem identificado e a manutenção é feita 

corretamente.  

Recentemente, considerando as medidas implementadas apenas a partir do ano de 

referência utilizado na análise da eficiência energética, foram instalados 5 motores 

de alto rendimento em 2015 e no ano seguinte diminui-se a pressão de rede do ar 

comprimido, continuou-se a identificar e eliminar eventuais  fugas na rede de ar 

comprimido, instalou-se um gestor de consumos para a rede de ar comprimido da 
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Compair e foram promovidas ações de sensibilização como ações de formação, 

panfletos, cartazes ou checklists afixadas.  

A poupança obtida no caso dos motores de alto rendimento foi de 5578,6 euros nos 

primeiros 4 meses do ano de 2016, tendo superado as poupanças estimadas. 

Relativamente às ações de sensibilização, estas ainda não tiveram tempo para se 

fazer sentir, mas estima-se que poderão gerar poupanças na ordem dos 14 817 euros. 

No que diz respeito às ações levadas a cabo relativamente ao ar comprimido, da 

redução da pressão espera-se uma redução de custos equivalente a 2436,4 € e da 

eliminação de fugas 15 206 €. O gestor de consumos para a rede de ar comprimido 

instalado, o SmartAir Master, prevê uma poupança até cerca de 35% dos consumos, 

ou seja, 144 951,8 kWh que equivale a cerca de 15 364,9 €, considerando um preço 

médio de 0,106 euros por kWh. Todas as medidas implementadas encontram-se neste 

momento em funcionamento. Segundo o desempenho médio de 2015, o consumo 

específico da DuritCast, incluindo todas as etapas do processo, por tonelada APA 

situa-se entre 2039 e 2202 kWh/tonelada APA, de acordo com os dados do SGE e os 

da fatura elétrica, respetivamente. Isto significa que para produzir 75 toneladas APA 

por semana, prontas a expedir, durante 4 semanas por mês e 11 meses no total seria 

necessário cerca de 7 266 600 kWh de energia ativa, o que iria dar um total de 3300 

toneladas APA produzidas nesse ano. Caso se pretenda atingir por exemplo as 4000 

toneladas APA num ano, seria necessário entre 8 156 000 kWh (SGE) e 8 808 000 kWh 

(fatura energética). Foi feita a manutenção dos contadores para que os dados 

estivessem disponíveis, reparando um ou outro que tivesse dado erro eventualmente. 

Quanto a avarias ou anomalias relevantes, ocorreu a avaria do compressor L75SR de 

velocidade variável que foi substituído por um equipamento igual, visto tratar-se de 

tecnologia de ponta. Estudou-se a possibilidade de adquirir um compressor de baixa 

pressão na altura desta avaria, porém a oportunidade não se revelou suficientemente 

atrativa devido à temperatura de saída. De resto, não houve mais nenhuma avaria 

que deva ser mencionada. Em termos de poupanças, as medidas que se poderiam 

implementar são variadas e apresenta-se o quadro-resumo das mesmas já de seguida. 

Estas abrangem áreas desde a calendarização, alteração dos horários de alguns 

setores, iluminação, ar comprimido, VEVs, sensibilização, criação e controlo dos 

IDEs, etc. 
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5.1. Monitorização de medidas implementadas 

A monitorização de medidas implementadas é fundamental para o sucesso de um 

programa de eficiência energética. Fornece a informação exata acerca das 

poupanças obtidas com determinada medida, permitindo assim que esse resultado 

seja utilizado para sensibilizar todos os colaboradores acerca dos benefícios 

económicos e ambientais da gestão de energia e para que sejam criados um interesse 

e uma consciência ainda maior por parte da Gestão de Topo. Ao fazer isto, será mais 

fácil obter investimento para futuras medidas ou ações a implementar.  

Para o fazer é necessário que seja possível efetuar a comparação para períodos de 

tempo homólogos, caso contrário os resultados não serão fiáveis. Este período tem 

que ser representativo da atividade da empresa ao longo do ano inteiro. No entanto 

nem sempre será possível utilizar um período de tempo prolongado, pois é necessário 

que se considere que a produção de uma empresa vai evoluindo de ano para ano e 

por vezes aumenta ou diminui de forma significativa, o que pode afetar 

consideravelmente os consumos registados.  

Neste trabalho efetuou-se apenas a monitorização da medida implementada em 2015 

referente à instalação de motores de alto rendimento, tendo-se utilizado um período 

homólogo de 4 meses (1/3 do ano) em 2015 e 2016 para comparar. As restantes 

medidas implementadas até ao fim de Setembro de 2016 (diminuição da pressão da 

rede de AC, eliminação de fugas, gestor de consumos, ações de sensibilização e 

promoção das melhores práticas), terão de ser monitorizadas no final de 2016 ou em 

2017 sem falta, para que se possa comunicar os resultados das melhorias 

implementadas e dar continuação ao trabalho realizado.   

Deve-se substituir imediatamente motores pouco eficientes que trabalhem mais de 

2000 h por ano. A DuritCast possuía um conjunto de motores pouco eficientes, pelo 

que no âmbito do PPEC 2013/2014 e segundo a proposta orçamentada pela EDP, 

poder-se-ia proceder à substituição dos mesmos com um investimento inferior e 

obtendo uma poupança de custos considerável. Os equipamentos existentes 

anteriormente eram os seguintes:  

- Extração 1,2 e 3 (RPP): Motores de 37 kW, 4 pólos da ABB; cos (φ) = 0,82 

- Aspiração Granalhadora: Motor de 18,5 kW, 2 pólos; cos (φ) = 0,89 

- Extração da Fusão: Motor de 55 kW, 4 pólos; cos (φ) = 0,82 

- Aspiração Macharia: Motor de 11kW, 2 pólos; cos (φ) = 0,87 
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- Aspiração GF: Motor de 55 kW, 2 pólos; cos (φ) = 0,82 

- Granalhadora: 4 motores de 15 kW, 2 pólos; cos (φ) = 0,85 

 

Tabela 13 – Análise Económica da proposta para os motores de alto rendimento  

 

Os equipamentos propostos pela EDP eram da marca Siemens e de transmissão por 

correias com uma velocidade dentre 1500 e 3000 rpm, e a mesma potência nominal 

para todos exceptuando para a aspiração de granalhadora que era de 18,5 kW. Estes 

motores são da classe IE3 e garantem uma eficiência energética em média cerca de 

10% superior aos existentes anteriormente. Segundo a proposta apresentada pela EDP 

presente na Tabela 13, faria sentido implementar estas substituições uma vez que o 

período de retorno total era de 0,98 anos. No entanto, estes valores foram calculados 

pela EDP assumindo que todos os motores trabalham 5000 horas por ano, o que não 

é a realidade.  

 

Tabela 14 – Tabela real de amortização do investimento necessário de acordo com a 

proposta para os motores de alto rendimento  

 

 

Foi decidido que a substituição dos motores da Aspiração da Granalhadora, da GF e 

da Granalhadora 4 turbina, rodeados a vermelho na Tabela 14, não seria feita devido 

ao elevado período de retorno do investimento, o que significa que o período de 

retorno total para os restantes passou a ser de 1,05 anos, com uma poupança anual 
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de 5176 € e um investimento de 5434 €. Esta medida foi implementada em Maio de 

2015, pelo que se decidiu proceder à monitorização das poupanças utilizando para 

isso períodos homólogos. 

 

Tabela 15 - Comparação de períodos homólogos para a monitorização dos motores 

de alto rendimento instalados.  

 

 

 

Na Tabela 15 pode observar-se a monitorização da medida implementada em Maio 

de 2015. A Aspiração da fusão foi o setor onde a poupança foi maior com cerca de 

4783,1 euros poupados, seguida pela Aspiração da Macharia com 505,7 euros 

poupados e finalmente a Aspiração da RPP com 289,8 euros poupados. A comparação 

feita para os 4 meses resultou numa poupança total de 5578,6 €, superior à economia 

estimada de 5175 euros de acordo com os cálculos anteriores para o ano inteiro muito 

por causa da aspiração da fusão. Apenas a redução de custos na aspiração das RPP 

não está a seguir o caminho esperado.   

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

5.2. Plano de Eficiência Energética 

 

5.2.1. Poupança Energética Potencial de acordo o período de melhor 

performance do IDE de cada setor 

 

Como se pode ver na Tabela 16, a potencial poupança de energia a partir da 

otimização do desempenho de cada setor corresponde a 852 309 kWh, valor que está 

na mesma ordem de grandeza que a potencial poupança projetada – ver Fig. 5 do 

Anexo C - para o contador EDP Geral, de acordo com a melhor performance em 2015, 

que engloba todos os contadores do sistema elétrico da DuritCast, de 925 323 kWh.  

Esta variação é normal e advém do fato de nestes setores não ser considerado o 

quadro geral que engloba os consumos dos escritórios. Para além de considerar a 

margem de erro normal existente neste tipo de contadores. Esta poupança, de 852 

309 kWh, que se projetou para a otimização do desempenho energético no processo 

produtivo, equivale a cerca de 12% do consumo de energia ativa em 2015. 

A ideia que fica é a de que as poupanças referidas são alcançáveis caso se garanta 

que as boas práticas são aplicadas de forma constante ao longo do processo. 

Naturalmente, com o evoluir do tempo, a criação de uma base de dados maior com 

observações associadas a cada pico extraordinário, pela positiva ou negativa, irá 

tornar estes indicadores ainda mais robustos, uma vez que se poderá selecionar os 

dados com informação detalhada e fiável. 
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Tabela 16 - Poupança projetada de acordo com o melhor desempenho energético em 

2015 para a otimização da eficiência energética de cada setor processo produtivo 

 

Poupança 

Estimada - o IDE 

mais adequado 

(kWh)

Poupança 

Estimada 

relativamente 

ao consumo 

energia ativa 

total em 2015*

IDE - 

poupança

projetada - 

MP

(kWh)

kWh/Ton 

Enf
643 551 13% 551 621

kWh/Vaz 724 623 13% 534 002

kWh/APA 1362 812 8% 342 982

kWh/Ton Enf 

- Ferro
640 613 4% 153 277

KwH/Ton Vaz 

- Ferro
718 651 4% 153 591

kWh/Ton Enf 

- Aço
692 603 28% 107 836

KWh/Ton 

Vaz - Aço
807 685 26% 100 846

100406

kWh/Ton 

Areia Manual
369 217 46% 117 160

kWh/nº de 

moldações
12 11 37% 152 548

kWh/ Ton 

Metal 

tratado

--- --- --- ---

kWh/Ton 

Areia 

Macharia

105 78 15% 9 747

852 309 12,2%

7,9%551621

*6 978 798 kWh Energia Ativa consumida em 2015

1,4%

0,1%

0,4%

0,6%

0,4%

1,4%

29% 28 053

28053

Total (kWh)

Macharia

(Q14)

kWh/Ton 

APA
21 13

26069

Forno TT 1

(Q1)

kWh/Ton 

APA
53 35 25% 40 382

40382

4 878

4878

Moldação GF

(Q6, Q7)

kWh/Ton 

Vaz GF
107 90 6% 26 069

27% 100 900 100900

Moldação Manual

(Q10, Q11)

kWh /Vaz 

Manual
128 116 2%

Ar Comprimido

(Q15)

kWh/Ton 

APA
120 63

(Q2, Q5, Q16)

kWh/Ton 

APA
196 141 16% 100 406

Fusão

Fusão (PT2, 

PT3, Q8,Q9)

F. Ind - Ferro 

(PT2)

F.Ind - Aço 

(PT2)

Acabamentos

Setor

Poupança projetada de acordo com a melhor performance 

de cada indicador

IDE
Média 

IDE 2015

Objetivo IDE 

2016

% Melhoria 

relativament

e à Média 

2015
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5.2.2. Medidas para a eficiência energética 

Na Gestão de Energia, deve-se privilegiar inicialmente a implementação de medidas 

que não requerem qualquer tipo de investimento. Procurando fasear a 

implementação do plano para a eficiência energética, estabeleceu-se como meta 

ideal a implementação de todas as medidas com um PRI inferior a 1,5 anos.  

No seu conjunto, as 10 medidas identificadas na Tabela 17, que cumprem este 

requisito, representam um investimento de cerca de 50 799 € e uma potencial 

poupança de 205 873 €. No total seriam poupados 1 345 825 kWh, o que equivale a 

19,3% dos consumos de energia elétrica ativa, apenas com as medidas referidas como 

de prioridade A (PRI < 1,5 anos).  

Claro que isto está dependente da capacidade de empresa atingir em 2016 os 

objetivos traçados de acordo com período de melhor desempenho nos IDEs 

desenvolvidos para cada setor no ano de referência. Neste caso, estar-se-ia perante 

uma potencial redução de 27,7% dos custos energéticos e aproximadamente 2,8% dos 

custos totais da DuritCast. 
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Tabela 17 - Quadro-resumo das medidas estudadas e implementadas para a melhoria 

da eficiência energética 

  

kWh % € € % tep kg CO2 anos

Investimento 

depende do local 

das fugas e do 

equipamento a 

adquirir

*valor estimado

Diminuição da 

Pressão de 

trabalho da rede 

de AC

A 24359 0% 0 2436 0% 5,2 11448,7 0 mai-16 OK

Auditoria à 

Central de AC 

para eliminação 

de fugas

A ND ND 789 ND ND ND ND ND ND -------

Utilização de ultra-

sons pode 

exponenciar as 

poupanças 

resultantes da 

eliminação de 

fugas

Aquisição de 

compressor de 

baixa pressão 

de trabalho

C 60480 0,9% 38000 6048 1% 13 28425,6 6,28 ----- NOK

Temperatura de 

saída do ar é 

demasiado 

elevada, assim 

como o PRI

Instalação de 

Variadores 

Eletrónicos de 

Velocidade

B 82090 1,2% 23725,8 8701,5 1% 17,6 38582,3 2,73 ND NOK

PRI elevado; 

estudar novas 

propostas

P o tenciais B enef í cio s 

A mbientais

P erí o do  

R eto rno  

Invest imento

Prioridade A – PRI < 1,5 anos      Prioridade B – 1,5 < PRI < 3 anos     Prioridade C – PRI > 3 anos

0 2% 30,1

Instalação da 

versão mais 

recente do SGE 

A ND 2000 ND ND

Alteração do 

Horário  de 

trabalho da 

Fusão, GF e 

RPP

---------

M edida para 

redução de custos 

energéticos

A OK

Gestor de 

Consumos para 

a central de AC

A 144951,8 2000,0* 2%

Instalação de 

uma central 

fo tovoltaica de 

500 kW

C 607425 540000 9%

31,2 68127,3 0,17 OK

Substituição 

dos 

Equipamentos 

de Iluminação 

por LED

A 91489,7 14143,4 1%

A

A 852309 500,0* 12% 183,2 400585,2

Implementação 

da Política 

Integrada para o 

Ambiente, 

Qualidade e 

Energia

P rio ridadeD escrição  

P o tencial 

P o upança 

P ro jetada

Invest imento  

necessário

P o tencial 

R edução  de 

C usto s

A ND ND ND ND ND

65800

Otimização da 

eficiência 

energética do 

processo 

segundo o 

melhor 

desempenho de 

2015

ND

Realização de 

Ações de 

Sensibilização e 

Formação para 

a Eficiência 

Energética 

140000

P o tencial 

P o upança 

P ro jetada

ND

ND

2,0%

12,2%

-----

2,2%

set-16

dez-16

Ação Contínua

Depende das 

açoes anteriores e 

do contro lo  dos 

IDEs                                                

* valor estimado 

para compra de 

equipamentos ou 

materiais 

necessários  

0 ND

152064 3000,0*

Eliminação de 

fugas na rede de 

AC

32,72% 071470,1 Ação Contínua

A -----

2,1%

1,3%

8,7%

27766,5 7% ----- -----

130,6 285489,7 8,39 ----- NOK

PRI muito  elevado, 

terão de ser 

estudadas novas 

propostas

6,9 15106,4 1,43 --------

P o tencial 

R edução  de 

C usto s

ND

ND

14817,4

90344,7

51762,7

15206

15364,9

P razo Estado Observaçõ es

Pendente da 

análise de novas 

propostas

*valor estimado

---- --------

Panfleto, Poster, 

Afixação dos IDEs 

e de checklists 

com as boas 

práticas

------------ Ação Contínua

ND ND -------

Versão permite o 

deslastre de mais 

cargas e oferece 

novas 

funcionalidades 

que podem ser 

trazer poupanças a 

nivel do custo de 

rede e mais opções 

para análise dos  

dados  

9893

64358,5

-------

Difícil quantificar 

benefícios 

energéticos, 

económicos e 

ambientais, porém 

são essenciais 

para o Programa 

de Gestão da 

Energia

ND dez-16
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6. Conclusões 

As conclusões a retirar deste trabalho são as seguintes:  

- A empresa possui agora um sistema de gestão delineado, com política energética, 

oportunidades identificadas e objetivos definidos; está, portanto, mais perto dos 

requisitos para a certificação energética e tem um melhor conhecimento acerca do 

seu próprio perfil de consumo de energia elétrica; 

- Na criação dos IDEs, por vezes menos é mais. É importante passar a mensagem, 

pelo que o Consumo Específico foi o Indicador escolhido para o acompanhamento da 

evolução da eficiência dos diversos setores;  

- A otimização do processo deverá ser a maior preocupação da DuritCast no futuro 

próximo; a empresa possui agora objetivos estabelecidos para todos os setores e as 

ferramentas necessárias para fazer o controlo e acompanhamento do mesmo; 

projetou-se uma poupança, de 852 309 kWh para a otimização do desempenho 

energético no processo produtivo, equivale a cerca de 12% do consumo de energia 

ativa em 2015; 

- O setor da fusão utiliza as melhores práticas. Porém, é necessário aumentar a 

capacidade utilizada; o consumo específico dos fornos ABB para o Ferro é bastante 

regular e está perto do benchmarking, sendo que para o Aço a irregularidade é maior 

e está um pouco mais afastado do valor de benchmarking, muito por causa da 

calendarização dos fornos. O forno continua em boas condições de utilização, no 

entanto deve ser monitorizado atentamente, pois tem agora 12 anos; 

- O setor dos Acabamentos corresponde ao estrangulamento do processo produtivo, 

por não conseguir escoar os produtos à mesma velocidade que os outros setores. É 

necessário reter colaboradores que tenham experiência neste setor; 

- As poupanças calculadas foram de 19,3 % dos consumos, 27,7% dos custos 

energéticos e 2,8% dos custos totais, para as medidas com PRI inferior a 1,5 anos; 

- Recomenda-se no futuro a execução das medidas de prioridade A o mais 

brevemente possível, para que sejam alcançadas as poupanças calculadas; é 

essencial começar por discutir e aprovar a Política Energética desenvolvida; 

- Recomenda-se ainda: a realização de um novo plano energético em 2017, em que 

se inclua a monitorização de todas as medidas implementadas até então; continuar 

o desenvolvimento da aplicação MS Excel e o tratamento e seleção da informação 
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recolhida, e a transmitir; a realização de um novo estudo acerca da autoprodução 

de energia e o estudo das potenciais poupanças decorrentes da implementação de 

um sistema de recuperação de calor no forno de indução. 
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8. Anexos 

Anexo A - Repartição da Energia 2011-2015 

O consumo de energia ao longo deste período será agora analisado de acordo com as 

fontes energéticas utilizadas na DuritCast e o ciclo tetra-horário pelo qual é 

caracterizada a faturação da energia elétrica, de forma a determinar o peso do cada 

um dos horários.  

A.1. Fonte de Energia  

A.1.1. Energia Elétrica 

Tabela 1 - Consumo e custo da energia elétrica na DuritCast entre 2011 e 2015 

 

 

Na Tabela 1 do Anexo A pode ver-se que o consumo de eletricidade aumentou 

consoante o aumento da quantidade produzida, tal como se viu na Tabela 4 para o 

consumo total de energia. Regista-se uma redução de 50 kg equivalentes de petróleo 

entre 2011 e 2015, um pouco inferior à redução de 64,5 kg registado para o total de 

energia. Verifica-se também que a energia elétrica foi a fonte energética mais 

utilizada nos 5 anos e, de acordo com os tep correspondentes em cada ano, aumentou 

a sua quota dos consumos energéticos de 94,9 para 96,2%. 

A.1.2. Gás Propano  

Tabela 2 - Consumo e custo do gás propano na DuritCast entre 2011 e 2015 
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Relativamente ao consumo de gás propano, observando a Tabela 2 do Anexo A, 

verifica-se que este se tornou a partir de 2013 a 2ª fonte energética no que diz 

respeito ao consumo de toneladas equivalentes de petróleo. Isto é um ponto positivo 

uma vez que esta é uma energia mais limpa que o gasóleo. O seu consumo aumentou 

de 25,6 tep em 2011 para 32,3 tep em 2015. Apesar de corresponder agora à segunda 

fonte de energia mais consumida, o mesmo não se verifica no que diz respeito aos 

custos, uma vez que o gasóleo apesar de ter vindo a diminuir ainda detém o segundo 

lugar a nível de custos energéticos.     

A.1.3. Gasóleo 

Tabela 3 - Consumo e custos do gasóleo na DuritCast entre 2011 e 2015. 

 

 

O gasóleo é a 3ª fonte energética mais consumida, mas a 2ª a nível dos custos. No 

entanto, a diferença entre os custos do gasóleo e o gás propano diminuiu de 14 450 

euros em 2011 para 1439 euros no ano de 2015, tal como se pode ver na Tabela 3 do 

Anexo A. Este corresponde a 10 kg equivalente de petróleo por tonelada produzida 

em 2015, tendo reduzido 5 kg comparativamente a 2011, o que se traduz num 

consumo total de 25,4 tep, menos 6,1 tep que no primeiro ano da análise. Destaca-

se a diminuição de 7 mil litros consumidos por ano, entre 2011 e 2015, e do custo 

anual do gasóleo em cerca de 12 mil euros no mesmo período. O custo específico 

diminuiu 171 euros por tonelada equivalente de petróleo. 

Uma vez que, como se viu anteriormente, a energia elétrica representa 96% do 

consumo em 2015, o seu consumo será o foco principal do estudo realizado, uma vez 

que será também o que poderá apresentar as maiores oportunidades de melhoria da 

eficiência. Repare-se agora na relação entre os consumos relativos aos diferentes 

períodos da fatura de energia elétrica. 
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A.2. Horário 

 

Tabela 4 - Relação entre os consumos de energia ativa nos diferentes horários na 

DuritCast 

 

 

A partir da Tabela 4 do Anexo A, pode facilmente observar-se que o horário de cheias 

representa 55% dos consumos, seguido pelos períodos em vazio com cerca de 32%. As 

horas de ponta, que são o que menos tempo do dia ocupam (normalmente é apenas 

3h por dia), são, no entanto, as horas em que a energia é mais cara. O que explica o 

facto de apesar de apenas representarem ~12% dos consumos, equivalerem 

sensivelmente a 45% dos custos. O horário das cheias, o mais caro a seguir às horas 

de ponta, é novamente o horário que representa a maior parte dos custos, com 50% 

dos custos de energia elétrica a serem atribuídos a este período. Na mesma tabela, 

vê-se que o valor do fator Tg φ para a DuritCast é baixíssimo. Quanto menor for o 

valor deste fator, maior será o Fator de Potência e menor será a energia reativa a 

transitar nas redes. O fator de carga é também um indicador de eficiência relevante 

e traduz a razão entre a energia ativa total consumida e a potência contratada. Isto 

significa que quanto maior for este valor melhor, porque o peso da energia útil é 

maior relativamente à potência máxima registada nos últimos meses.  Em meados de 

2015, foram instalados motores de alto rendimento para algumas das aspirações, 

pelo que é esperado que o fator Tg φ baixe e o fator de carga aumente a partir desta 

data. Isto ainda não se reflete nos dados apresentados pelo facto de apenas incluir 

os 6 primeiros meses depois da troca, porém será visível em 2016 e será também 

feita a monitorização do comportamento energético da medida aplicada mais à 

frente neste trabalho. A primeira providência a tomar para corrigir o baixo fator de 

potência é a análise das causas que levam à utilização excessiva de energia reativa. 

A eliminação dessas causas passa pela racionalização do uso de equipamentos – 

desligar motores em vazio, redimensionar equipamentos superdimensionados, 
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redistribuir cargas pelos diversos circuitos, etc. Outra forma de reduzir a circulação 

de energia reativa pelo sistema elétrico, consiste em “produzi-la” o mais próximo 

possível da carga utilizando um equipamento chamado condensador. 

A.3. Evolução Anual dos Indicadores Energéticos relacionados com 

a Produção 2011 – 2015 

 

Tabela 5 - Evolução Anual de alguns indicadores energéticos na DuritCast entre 

2011 e 2015 

 

 

A partir dos indicadores apresentados na Tabela 5 do Anexo A, pode perceber-se que 

o rácio entre as toneladas produzidas e as enfornadas foi de 59,5% em 2015, tendo 

aumentado 11,43% relativamente a 2011. O consumo de kWh/Tonelada Enfornada 

aumentou 44 kWh/Tonelada Enfornada de 2014 para 2015 depois de se ter mantido 

regular entre 2011 e 2014. Teve um aumento idêntico de 1000 toneladas enfornadas 

de 2012 para 2013, que não se refletiu da mesma forma na evolução do consumo de 

energia elétrica e no consumo específico. Isto significa que pode ter havido um erro 

de registo nos dados de 2012 e 2013, ou então que existiu um pico de consumo 

anormal nalgum dos setores da empresa em 2015, não relacionado com o aumento 

da produção. Se se dividir o consumo total de energia elétrica, de 6 978 798 kWh, 

pelas toneladas APA em 2015 obtém-se um consumo específico de 2202 

kWh/Tonelada APA. Este valor é superior ao referido na sessão da Foundry Clinic 

realizada em Julho de 2016 para a Sakthi Portugal, de 1500 kWh/Tonelada “boa” ou 

pronta a expedir, o que pode ser facilmente explicado pela diferença entre as duas 

fundições. Há que ter em atenção que a Sakthi apenas produz grandes séries de peças 

de ferro fundido para o setor automóvel. Produz um menor número de tipos de ligas 

e não inclui a etapa de acabamentos no seu processo. O setor da fusão trabalha 

continuamente pelo que é possível atingir uma maior eficiência energética. Quanto 

à DuritCast, esta produz pequenas séries de peças em várias ligas de ferro fundido e 

de aço. A variedade de peças em termos de tamanho e complexidade é também 
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muito maior, sendo produzidas peças de 0,12 até 6 toneladas para diversos setores, 

nos quais não está incluído o setor automóvel. Existe etapa de acabamentos e 

variações no tipo de liga a produzir e no forno a utilizar. As temperaturas de 

sobreaquecimento contribuem também para o consumo específico.  
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Anexo B - Mecanismos de controlo e comunicação do 

Desempenho Energético 

B.1. IDEs, Metas e Objetivos 

Procede-se agora para a explicação do desenvolvimento dos IDEs, para o ano de 

referência e o seguinte, utilizando para isso o exemplo do kWh/Tonelada Enfornada 

de Ferro. A metodologia descrita foi a utilizada para a análise de todos os IDEs do 

consumo específico e para o cálculo das potenciais poupanças em termos de 

consumos, custos e benefícios ambientais provenientes da otimização do processo, 

que constam posteriormente no Plano de Eficiência Energética.  

 

 

Fig. 1 – IDE - kWh/Tonelada Enfornada de Ferro na DuritCast em 2015 

 

Este é o exemplo do IDE para o ano de referência. Os dados utilizados são referentes 

a um equipamento e os da produção são relativos a um dos principais materiais 

produzidos, o ferro fundido. A linha amarela corresponde ao valor do benchmarking 

deste indicador em particular. As colunas a laranja referem-se ao indicador 

(kWh/Tonelada Enfornada de Ferro) e a linha azul às toneladas enfornadas. Deste 

gráfico deve-se salientar a regularidade dos dados e a variação de forma inversa do 

IDE relativamente às toneladas enfornadas, ou seja, quanto maior for a produção 

menor será o consumo específico. Finalmente, repara-se que os consumos estão 

muito perto do benchmarking, o que é bom. Para completar o estudo do IDE, deve-

se criar o gráfico de controlo, como o exemplo da Fig. 2 do Anexo B. 
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Fig. 2 - Gráfico de controlo para o IDE - kWh/Tonelada Enfornada de Ferro na 

DuritCast em 2015 

 

Este gráfico serve para se monitorizar os resultados do IDE com base nos limites 

considerados. Deve ser pesquisado e estudado o limite máximo aceitável para o tipo 

de equipamento ou para a atividade desse setor.  

Os valores que ultrapassem o limite definido correspondem a erros de registo ou a 

anormalidades e por norma não devem ser considerados. Aqui inclui-se já a média 

de 2015 e o consumo específico está disposto sob a forma de uma linha em vez de 

ser por barras. Neste caso específico, verifica-se que o consumo médio esteve perto 

do benchmarking e a variação foi reduzida.  

O passo seguinte consiste no estabelecimento dos objetivos para o consumo 

energético do equipamento ou do setor. Isto pode ser feito com uma análise de 

regressão linear e um gráfico CUSUM (soma cumulativa de diferenças). O resultado 

será o apresentado na Figura 3 do Anexo B. 
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Fig. 3 - Objetivo para o IDE - kWh/Tonelada Enfornada de Ferro na DuritCast em 

2015 

 

A performance média é calculada normalmente, para os dados que correspondem 

aos limites definidos. São também criados 3 modelos. O primeiro corresponde ao 

período mais alargado que se pretende estabelecer como referência ou baseline. O 

segundo trata-se de uma estimativa para a redução de 10% dos consumos e, por fim, 

tem-se o modelo da melhor performance (obtido a partir da soma cumulativa das 

diferenças no gráfico CUSUM. Cada um terá um valor de R2 que deverá ser superior 

a 0,75 para que o grau de confiança possa ser elevado. Mede-se então 3 períodos 

diferentes para comparar com a performance média. Multiplicando a performance 

média pelo número de toneladas produzidas, obtém-se o consumo total para o 

período em análise. A este será retirado o consumo calculado. Os restantes modelos 

correspondem a modelos lineares, y = mx + b. O consumo total para estes modelos 

obtém-se a partir do cálculo seguinte: “declive m” (consumo específico) * “toneladas 

produzidas” nesse período (ou o dado físico escolhido) + “b” (o consumo quando a 

produção é 0 - Interceção) * nº de semanas (período de tempo). O consumo obtido 

para cada modelo é depois subtraído ao valor calculado para a performance média, 

obtendo-se assim a poupança projetada. 
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Fig. 4 – IDE - kWh/Tonelada Enfornada de Ferro na DuritCast em 2016 

 

É possível observar na Fig. 4 que o objetivo estabelecido para o IDE escolhido está a 

ser cumprido em grande parte das semanas. Os consumos registados apresentam uma 

variação muito reduzida e segue os valores calculados de acordo com o período de 

melhor performance do ano anterior. Significa que a utilização do forno é alta no 

que diz respeito ao ferro fundido e que este funciona de forma eficiente, com o 

mínimo de perdas possível. 

 

 

Fig. 5 - Diagrama de Controlo do IDE - kWh/Tonelada Enfornada de Ferro na 

DuritCast em 2016 
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Analisando o diagrama de controlo vê-se claramente que os valores da semana 4 e 7 

fogem aquilo que é considerado um consumo normal por parte deste tipo de 

equipamentos. Repara-se também desde logo que o IDE permaneceu com um 

consumo em termos de eficiência energética considerado bastante razoável, tendo 

melhorado ligeiramente relativamente a 2015 e, pelo menos até à semana 25 tem 

vindo a cumprir o objetivo e a poupança projetada com base no modelo da melhor 

performance de 2015. Como nota final, é também de registar os consumos 

específicos registados entre a semana 10 e 15 que apresentaram valores muito perto 

do benchmarking internacional e que poderão fornecer a base para o modelo de 

melhor performance de 2016 e a definição de um novo objetivo para 2017. Estes 

consumos são extraordinários e devem-se a um aumento significativo no número de 

toneladas enfornadas. Deverá ser estudada uma forma de organizar a calendarização 

da fusão de forma a que se possa atingir o mesmo número de toneladas enfornadas 

que durante esse período. 

 

 

Fig. 6 - Folha de registo de observações do IDE no ano seguinte ao ano referência 

 

Para que se consiga efetuar qualquer tipo de melhoria é preciso que se registem os 

acontecimentos que levaram a um consumo específico mais elevado, tal como 

também é imperativo que se identifique quais as ações ou as razões que levaram a 

consumos específicos mais baixos. No caso da fusão seriam observações como por 

exemplo: “uma proporção das matérias-primas utilizadas ligeiramente diferente 
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levou a que o tempo perdido na correção fosse praticamente nulo” ou “temperatura 

de vazamento da carga fundida para a colher inferior” ou “pré-aquecimento das 

colheres atrasado x minutos, forno parado a 1400ºC”. Todo e qualquer tipo de 

observações que possa ser relevante para perceber a forma como se poderá tornar o 

processo ainda mais eficiente no setor a que o IDE corresponde.  

B.2. Perfil 7 Dias 

Este perfil foi desenvolvido com o intuito de induzir uma atenção constante 

relativamente aos consumos e custos da energia junto do chefe de equipa e dos 

colaboradores de cada setor. Inicialmente pode parecer ter pouco interesse; porém 

ao fim de algumas semanas os Chefes de Equipa saberão dizer muito provavelmente 

de cor a grandeza dos consumos por dia da semana, em termos de energia, custos 

dessa energia e as toneladas que normalmente são produzidas para esse consumo. O 

controlo deste perfil cria uma maior consciencialização acerca dos consumos e 

permite que os colaboradores sejam capazes de detetar em primeira mão consumos 

anormais de energia. Os colaboradores receberão este perfil todas as semanas e 

devem em conjunto com o Gestor de Energia escrever por cima do gráfico com uma 

esferográfica, registando o que aconteceu caso fuja aos valores normais. Uma outra 

vantagem é o fato de se registar os dados relativos à produção do setor para cada 

semana do ano, o que tornará a tarefa do Gestor de Energia muito menos complicada 

na altura de atualizar os IDEs e a matriz da aplicação MS Excel desenvolvida. 

 

Fig. 7 – Exemplo do documento de controlo Perfil 7 Dias – Setor da Fusão 
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Observando o exemplo deste tipo perfil para o setor da fusão presente na Fig. 7, 

podemos ver que os consumos não foram constantes ao longo da semana. Verifica-se 

que a maior parte dos consumos se encontra concentrada em três dias, o que pode 

ser positivo porque indica que a utilização do forno foi maior ao longo deste dia, mas 

isto só poderia ser confirmado com a indicação das toneladas enfornadas nesse dia. 

 

B.3. DuritCast Energy App  

 

Todas as versões da App desenvolvida funcionam de acordo com o esquema seguinte. 

 

 

Fig. 8 - Fluxograma da DuritCast Energy App (todas as versões) 

 

O esquema da Fig. 8 deve ser visualizado da esquerda para a direita. O gestor de 

energia, ou a pessoa responsável pela atualização dos dados, terá de inserir na matriz 

os dados recolhidos sobre a produção (todos os que contém nos IDEs em termos de 

toneladas de areia, toneladas enfornadas, vazadas, APA, etc.) de forma manual. No 

desenvolvimento poderá ser penosa a fase inicial, porém depois de estarem criados 

os documentos, torna-se uma questão de rotina, sendo continuamente atualizados 

de uma forma rápida.  

Relativamente aos dados sobre os consumos, tep, CO2 e custos, estes são atualizados 

automaticamente, porque os documentos criados recolhem os dados de acordo com 

os esquemas existentes na matriz. Para fazer para um novo ano, basta alterar os 

dados na matriz e criar um novo documento. Todos os documentos de apoio Excel, 

que vão buscar os valores à matriz e se encontram na pasta da aplicação, não exigem 

qualquer tipo de atenção por parte do utilizador final da App, que apenas tem acesso 

aos mesmos sobre a forma de PDF, que pode guardar com outro nome e imprimir. 
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Para a atualização dos dados referentes aos consumos, estes terão de ser retirados 

do SGE, utilizando os esquemas criados no SGE, com a esquematização dos dados 

designada para cada um dos separadores da matriz. Depois de retirados os dados 

para um documento Excel à parte é só copiar tudo e colar no primeiro quadrado do 

separador correspondente da matriz da aplicação. A frequência da atualização dos 

dados deverá ser todas as semanas, pelo menos os dados da produção e dos consumos 

para o Perfil 7 Dias, que tem de ser analisado semanalmente, escrevendo 

diretamente por cima do gráfico em caso de desvios significativos. O cumprimento 

da atualização regular do Perfil 7 Dias irá ajudar a que os dados da Produção sejam 

mais fáceis de reunir, pois no perfil de cada setor terá um espaço indicado para que 

o Chefe de Equipa desse setor escreva ele próprio os dados físicos da produção para 

cada dia da semana, como se pode ver de na Fig. 7 do Anexo B.  

Os dados relativos aos fornos em termos da produção e do consumo energético na 

fusão do ferro e do aço especificamente, são retirados do Relatório Diário da Fusão 

que é gerado pelo Setor da Fusão e ao qual a equipa da Energia deve ter acesso todas 

as semanas. Na imagem em baixo é possível ver alguns dos separadores que a matriz 

contém e um exemplo da forma como os dados estão esquematizados na matriz, que 

é exatamente como foram retirados do SGE. Os documentos de apoio estão ligados 

diretamente a este documento. O utilizador final apenas tem de cada vez que os 

dados forem atualizados copiar a Matriz atualizada pelo gestor de energia, que será 

disponibilizada via Google Drive, e substituir a anterior por essa na pasta da aplicação 

que terá de estar no disco C do computador.  

 

Fig. 9 - Printscreen de um dos separadores existentes na matriz 
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DuritCast Energy App - Gestão Topo   

Na figura disposta em baixo podemos ver a página inicial da primeira versão da 

aplicação criada e que será posteriormente desenvolvida para permitir a 

comunicação de informação com a Gestão de Topo.  

  

Fig. 10 - Printscreen da Aplicação desenvolvida em MS Excel, DuritCast Energy App 

- Energia 

 

Não tendo sido finalizada por falta de tempo para decidir qual o conteúdo mais 

relevante, esta versão será direcionada para que se consiga realmente melhorar a 

comunicação e com isso possibilitar um maior envolvimento por parte da Gestão de 

Topo. Alguns exemplos da informação que poderá conter são: 

- Plano para a Eficiência Energética  

- Medidas a estudar e/ou implementar 

- Monitorização de medidas 

- IDEs 

 

DuritCast Energy App - Produção  

Após deliberação e de ter mostrado a aplicação a diversas pessoas, a reação à 

aplicação foi bastante positiva. Porém, foi também sugerido pelas mesmas que esta 

continha demasiada informação, tornando-se por isso confusa. Daí surgiu a ideia de 

separar a aplicação por versões. No caso da destinada aos elementos-chave da 

Produção, decidiu-se que esta deve conter a informação relativa aos IDEs e ao Perfil 

Energético 7 Dias por setor, como se pode ver na Fig. 11.  
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Fig. 11 – Página inicial da DuritCast Energy App – Produção à esquerda, e página 

para escolha do setor à direita. Em baixo, vê-se o exemplo dos IDEs para o setor da 

Fusão. 

 

Os dados que podem ser retirados da aplicação destinada à Produção, relativamente 

aos IDEs e ao perfil 7 dias, já se encontram desenvolvidos e organizados em capas de 

argolas que farão parte da documentação relativa à energia. 
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Anexo C - Identificação e Discussão das Oportunidades para 

Poupança Energética 

 

As oportunidades de melhoria ou poupança energética serão divididas por medidas 

sem investimento, de baixo investimento e de alto investimento. 

C.1. Soluções que não requerem qualquer tipo de investimento 

C.1.1. Política Integrada de Energia, Qualidade e Ambiente 

 

O estabelecimento de uma política energética deve ser a primeira medida a ser 

tomada. Apesar de ser complicado traduzir os resultados da mesma em poupanças 

energéticas, é inegável que a ser levada a sério terá grande influência em todas as 

decisões relativas à eficiência energética. Desde a aquisição de matérias-primas, à 

forma como se aborda o estudo do processo e a gestão de energia. Esta foi 

desenvolvida – ver Fig. 1 do Anexo C; porém precisa ainda de ser novamente discutida 

e aprovada pela Gestão de Topo. 

 

 

Fig. 1 – Excerto da Política desenvolvida a partir da Política anteriormente existente 

na empresa para a Qualidade e para o Ambiente 
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C.1.2. Sensibilização para a Eficiência Energética 

 

A consciência de que cada vez é mais importante desenvolver ações concretas de 

preservação do meio ambiente pode ser concretizada através da modificação de 

comportamentos ligados à utilização de energia. Com a adoção de medidas simples 

de boa gestão de energia é possível atingir benefícios económicos associados à 

diminuição da fatura energética. É sabido que a realização de campanhas de 

sensibilização sobre a utilização racional de energia junto dos colaboradores da 

empresa induz a uma redução de aproximadamente 2% do custo e do consumo anual 

de energia, o que equivale, relativamente a 2015, a uma redução de custos total de 

14817 € e aproximadamente 140000 kWh ou 30,1 TEP. No âmbito deste trabalho 

foram realizadas 3 grandes ações para a sensibilização energética:  

 

 Ação de formação sobre a promoção da eficiência energética no sistema de ar 

comprimido e boas práticas a nível do mesmo e no processo em geral;  

 

  

      

Fig. 2 – Imagens retiradas da formação dada aos chefes de equipa sobre eficiência 

energética no sistema de ar comprimido 
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 criação e distribuição (entregue juntamente com o ordenado a todos os 

colaboradores da DuritCast) de um panfleto para promoção da eficiência 

energética na empresa – fig. 10 dos Anexos;  

 

Fig. 3 – Panfleto entregue aos colaboradores da DuritCast 

 

 Criação e afixação do seguinte poster de sensibilização para a eficiência 

energética nas duas zonas de convívio existentes, da produção e engenharia e 

um no Gabinete da Manutenção – fig. 11 dos Anexos. 

 

Fig. 4 – Poster afixado no Gabinete da Manutenção e nos dois locais de convívio da 

fábrica. 
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C.1.3. Alteração de alguns procedimentos de operação 

Como se pode ver na Fig. 5, analisando os consumos totais de energia ativa da 

DuritCast em função das Toneladas Enfornadas é possível obter uma poupança de 

13,4% em 2016, de acordo com o período de melhor desempenho de 2015. Isto 

equivale a uma poupança de 925 323 kWh, que multiplicando pelo preço médio do 

kWh em 2015 de 0,106 €/kWh corresponde a 98 084 €. Para isto é necessário que se 

desloque o consumo específico médio para 826,8 kWh/Ton Enfornada relativamente 

ao consumo médio de 1047,1 kWh/Ton Enfornada atual. No entanto foi feita uma 

análise mais específica para cada setor, que indica uma poupança total de 12% no 

conjunto de todos os setores pertencentes ao processo de produção, e será este o 

valor utilizado no cálculo das potenciais poupanças totais no plano desenvolvido. As 

poupanças projetadas para o processo produtivo de acordo com os IDEs utilizados 

para cada setor pode ser vista na Secção 5.2.1, no capítulo referente aos Resultados. 

 

 
 

Fig. 5 - Objetivos e poupanças projetadas para o consumo total da DuritCast, 

calculado a partir contador EDP Geral em função das Toneladas Enfornadas 
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C.1.4. Promoção e controlo do cumprimento das boas práticas para a eficiência 

energética 

 

O cumprimento de todas as boas práticas referidas ao longo do trabalho a nível da 

produção será muito importante para que se consiga cumprir os objetivos definidos 

e se possa atingir o desempenho energético correspondente ao melhor período do 

ano anterior. Para além das ações de sensibilização, é preciso garantir que a 

eficiência energética passe a fazer parte da metodologia de trabalho e do 

pensamento de cada colaborador. Para isso decidiu-se criar dois tipos de listas de 

verificação ou “checklists” para a eficiência energética para controlo de atitudes e 

comportamentos para cada setor, sendo aqui apresentado o exemplo do setor da 

fusão, na Fig. 6. 

 

  
 

Fig. 6 - As checklists do lado esquerdo foram criadas para todos os setores 

individualmente e afixadas no setor correspondente, num local visível. As checklists 

para Poupança de Energia (lado direito) são idênticas para todos os setores e 

devem ser preenchidas todos os dias por um trabalhador desse setor e assinadas 

pelo chefe de equipa. 
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C.1.5. Calendarização da Fusão 

A alteração da calendarização da fusão por tipos de ligas e a diminuição do nº total 

de dias de vazamento são medidas que visam aumentar a utilização do forno, ou 

seja, a quantidade de tempo que este é utilizado para fundir a carga relativamente 

ao tempo total de fusão, tendo em conta tempos de remoção de escória, correção 

da composição e recolha de amostras, assim como arranques a frio ou atrasos no pré-

aquecimento das colheres. À medida que o número de toneladas produzidas pela 

DuritCast for aumentando, como tem vindo a acontecer será expectável uma maior 

eficiência energética neste setor devido a uma superior capacidade utilizada, que 

por sua vez levará a uma maior utilização do forno devido ao menor número de 

paragens e atrasos. As potencias poupanças que se poderão obter com uma melhor 

calendarização da fusão poderão ser muito significativas, sendo necessário um 

estudo mais aprofundado para as conseguir estimar quantitativamente devido à 

complexidade da questão. 

C.2. Soluções de baixo investimento 

C.2.1. Estudo da Alteração do horário de Fusão, GF e RPP 

Perante a natureza dos preços da energia no ciclo tetra-horário, estudou-se a 

possibilidade de alterar o horário do setor de fusão. O objetivo do estudo era avaliar 

se seria proveitoso fazer os vazamentos durante a noite e com isso obter poupanças 

devido às tarifas energéticas que são praticadas nas horas de vazio normal e super 

vazio. Ao considerar alterar os horários dos trabalhadores para a noite é preciso ter 

em conta as exigências financeiras: no caso de se propor trabalhar por turnos, exige-

se um aumento salarial de 25% sobre o valor mensal; no caso de ser horário fixo 

noturno, terá de se aumentar 25% sobre o valor pago por cada hora entre as 20h e as 

7h da manhã seguinte. 

Reparou-se que o mais indicado seria alterar o horário de trabalho de forma que 

passasse a ser entre as 00h:00 e as 09h:00 para a GF e a RPP, uma vez que assim 

todos os vazamentos relativos à GF ocorreriam de noite. Todos os trabalhadores da 

GF e da RPP teriam de trabalhar durante a noite consequentemente e receberiam 7h 

relativas ao período noturno (das 24h até às 7h da manhã). No que diz respeito à 

fusão, em termos de custos salariais não há nenhuma alteração, visto que ocorre 

apenas uma reorganização. O que aconteceria seria que todos os vazamentos 
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relativos à GF seriam feitos durante a noite (entre as 00h:00 e as 08h:00, com maior 

incidência entre as 02h:00 e as 06h:00 que corresponde ao Super Vazio) e, como tal, 

não haveria alteração em termos salariais. Considerando 40 horas semanais de 

trabalho por pessoa, calculou-se que o investimento necessário para um aumento 

salarial de 30% aos trabalhadores do setor da GF e RPP seria de 12 805,5 € para os 6 

meses de horário de Verão (Abril a Setembro) e de 14 960,9 € nos 6 meses de horário 

de Inverno (Outubro a Março), perfazendo um investimento total de 27 766,5 €. 

Isto pode ser considerado um investimento baixo por ser faseado e na medida em 

que as poupanças obtidas serão suficientes para cobrir o investimento de forma 

imediata. Relativamente à poupança que se poderia obter na fusão, foi feita uma 

simplificação para que se pudesse calcular os valores para a aspiração e a 

refrigeração. Considerou-se que no horário em vigor em 2015, entre as 8 e as 17h, 

era período de cheias, ou seja, não se contou com a diferença referente às 3h em 

que é período de ponta (14h:00 até às 17h:00), pelo que a poupança final deverá ser 

superior à calculada, pois o preço nestas 3h é superior ao considerado. No novo 

horário a produção ocorreria maioritariamente durante o período de Super Vazio. 

Isto significa que as poupanças poderão ser ainda maiores do que o estimado de 2857 

€ para a GF + RPP e 48 905 € para o setor da fusão. 

 

Balanço Final: 2857, 2 – 27 766,47 + 48 905,51 = 23 896,22 € 

 

Este valor, 23 896,22 euros, justificaria perfeitamente a alteração e já inclui um 

aumento de 30% (5% superior ao exigido legalmente) em 7h durante os 219 dias nos 

dois horários (118 + 101).  

O Estudo da Alteração do Horário, pode ser visto na íntegra, no Apêndice disponível 

no link: http://bit.do/apendiceteseruijesus. 

C.2.2. Incentivos financeiros de acordo com o cumprimento dos objetivos no 

setor da fusão 

 

De acordo com a bibliografia [28], uma fundição de New England, USA, paga aos seus 

trabalhadores numa base de incentivos, ou seja, os trabalhadores responsáveis pela 

fusão são pagos de acordo com a quantidade de metal fundido e os trabalhadores 

responsáveis pelo vazamento do metal para os moldes consoante a quantidade de 

http://bit.do/apendiceteseruijesus


 

 

83 

metal que for para os moldes. Isto incentiva a produtividade, na medida em que 

quanto mais for produzido mais os trabalhadores recebem, e acaba por levar à 

eficiência energética. No entanto não é aplicável a uma fundição do tipo da 

DuritCast. O que se pode fazer é criar um programa de incentivos financeiros 

mediante o cumprimento dos objetivos estabelecidos para cada setor. O 

investimento inerente a este programa de incentivos terá de ser calculado e será 

algo que levará o seu tempo a delinear em conjunto com a Gestão de Topo. As 

poupanças resultantes da aplicação de uma medida deste género estão associadas ao 

cumprimento dos objetivos estabelecidos e, portanto, correspondem às poupanças 

calculadas anteriormente de acordo com o melhor desempenho no ano de referência.  

 

C.2.3. Procedimentos de vazamento - temperatura de sobreaquecimento e 

tempos 

Para o controlo dos tempos de vazamento [39, 44] e para que se possa diminuir assim 

a temperatura de sobreaquecimento dos metais é prudente a instalação de 

temporizadores que permitam a introdução de intervalos e contabilize o tempo 

indicado para cada colher a vazar [36]. O temporizador funcionaria de acordo com 

as tabelas seguintes e devem ter um sinalizador, por luz verde/vermelha ou um 

alarme que indique quando o vazamento deve começar e terminar.  O temporizador 

nº1 seria para contabilizar o tempo que se teria de esperar até começar a vazar o 

metal para a cavidade moldante - ver Tabela 1 do Anexo C.  

 

Tabela 1 – Dados para o temporizador – assumindo uma perda de temperatura na 

colher de 5 ºC/minuto (Adaptado de [39]).  

Temperatura de vazamento para a colher 

X + 10º C X º C X - 10 º C X - 20 º C 

Para vazar o 
metal para a 
moldação a 

Começar a 
vazar 

passados 

Para vazar o 
metal para a 
moldação a 

Começar a 
vazar 

passados 

Para vazar o 
metal para a 
moldação a 

Começar a 
vazar 

passados 

Para vazar o 
metal para a 
moldação a 

Começar a 
vazar 

passados 

X º C 2 min       

X – 10 ºC 4 min X – 10 ºC 2 min     

X – 20 ºC 6 min X – 20 ºC 4 min X – 20 ºC 2 min   

X – 30 ºC 8 min X – 30 ºC 6 min X – 30 ºC 4 min X – 30 ºC 2 min 
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Outra possibilidade seria o vazamento automático. O tema da Indústria 4.0 é muito 

interessante e poderá trazer grandes evoluções a nível da produção e consumos, 

porém é necessário pensar duma perspetiva a curto/médio termo e ter em conta o 

investimento altíssimo de que se fala para automatização de processo. Os 

temporizadores representariam um investimento inferior a 200 euros e as poupanças 

resultantes dependem da otimização que se conseguir fazer em termos da redução 

das temperaturas sobreaquecimento aplicadas.  

O temporizador nº2 serviria para contabilizar o tempo adequado para vazar o metal 

de acordo com o tipo de peça e as indicações da temperatura máxima e mínima 

para que o metal apresente as características a nível da microestrutura desejada 

para o metal após o arrefecimento - ver Tabela 2 do Anexo C. 

 

Tabela 2 – Dados para o temporizador nº2 (Adaptado de [39]). 

Tipo de peça 

Temperatura de vazamento (ºC) Com uma perda de temperatura de 

5ºC por min, parar de vazar 

passados  Mínima Máxima Intervalo  

Por Exemplo: 

Cabeça de cilindro 

e corpo de válvula  

1390 1430 40 8 min 

 

C.2.4. Eliminação de fugas – Ar Comprimido 

Na Tabela 3 do Anexo C pode ver-se as poupanças estimadas para o projeto de 

eliminação das fugas. Foi registado um consumo de 24 kWh num Sábado, durante um 

período em que a fábrica não estava em funcionamento. 

 

Tabela 3 - Poupanças energéticas estimadas com a redução das fugas    

 

 

Considerando que a central de ar comprimido trabalhou cerca de 6336 horas, o custo 

energético das fugas equivale a 15 206 €. Isto representa 34% dos custos energéticos 
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totais do ar comprimido, que teve um consumo energético de 414 148 kWh em 2015 

como se viu na desagregação dos consumos. 

C.2.5. Redução da pressão de trabalho da rede de Ar Comprimido 

A pressão de rede atualmente é de 6,5 bar, abaixo dos 7 bar utilizados antes de Maio 

de 2016. A poupança esperada é de 2436 euros. No futuro poderá ser estudada a 

possibilidade de diminuir ainda mais a pressão de trabalho desde que isso não afete 

a produção. No final do ano deve ser feita a monitorização da medida implementada, 

uma vez que se terá uma base mais alargada para verificar as poupanças obtidas e a 

eficácia da medida que foi implementada, tal como foi feito para o caso dos motores. 

 

Tabela 4 - Poupanças energéticas estimadas com a redução da pressão de trabalho 

dos compressores 

 

 

Na Tabela 4 do Anexo C, pode observar-se as potenciais poupanças associadas ao 

estudo de nova redução da pressão de rede. É preciso garantir uma pressão mínima 

para que não seja prejudicada a produtividade da fábrica. As ações de sensibilização 

que ocorreram incidindo nesta área deverão ser repetidas e podem ser uma ajuda 

muito importante para a diminuição os consumos e identificação das fugas, 

diminuindo igualmente a pressão de rede necessária. Caso se evite que o ar 

comprimido esteja a ser constantemente utilizado de forma desnecessária em mais 

do que um ponto da rede em simultâneo, evita-se que a pressão tenha de ser 

elevada.  
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C.2.6. Gestor da Central de Ar Comprimido  

Como se pode observar na Fig. 7 do Anexo C, o consumo do ar comprimido varia ao 

longo do dia, pelo que não há necessidade de este se encontrar a trabalhar à carga 

máxima em períodos que não o requerem.  

 

 

Fig. 7 - Perfil médio Diário do Ar Comprimido em 2015  

 

O sistema é suportado por três compressores de parafuso rotativo, dois compressores 

que funcionam a carga máxima de 45 e 55kW e um compressor de velocidade variável 

de 75 kW de potência nominal, que permite ajustar a carga à necessidade da fábrica. 

A partir de Setembro de 2016, a DuritCast terá em funcionamento um sistema de 

gestão do ar comprimido. Pelo facto de os compressores serem da CompAir, fazia 

sentido que o software também o fosse igualmente, pela facilidade de instalação e 

compatibilidade. Os gestores de centrais de Ar Comprimido podem ajudar a obter 

poupanças até 35% dos consumos. 

C.2.7. Estudo da aquisição de um compressor de baixa pressão~ 

Perante a uma avaria do compressor L75RS foi realizado um estudo sobre a 

possibilidade de adquirir um compressor dedicado apenas ao funcionamento da 

grelha (PV12) e da USR (PV6), equipamentos do setor da moldação manual utilizados 

para a desmoldação e granalhagem dos fundidos, sendo o objetivo concluir acerca 

da potencial poupança anual. O novo compressor teria de obedecer aos seguintes 

requisitos: trabalhar a uma pressão de 2,5 bar; a necessidade de ar corresponde 

neste momento a 435,6 m3/h (PV6 – 135; PV12 – 309,6) quando os dois lançadores 
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estão a funcionar ao mesmo tempo [40], considerando o ar percorre cerca de 50m; 

existe a possibilidade da adição de mais um lançador, pelo que se irá procurar 

garantir no mínimo 600 m3/h para assegurar as necessidades futuras. Após um 

período de pesquisa, escolheu-se o compressor ZE 2 Air-Cooled D da Atlas Copco. 

Este modelo garante, de acordo com os dados técnicos disponíveis [41]: um caudal 

do compressor igual a 672 m3/h; e Potência nominal de 55 KW. 

 

Tabela 5 – Diferença entre o consumo atual e o consumo com o novo compressor para 

a utilização dos lançadores 

 

 

O consumo médio atual da DuritCast é de cerca de 245 280 kWh por ano, o que 

representa quase 25 000 € por ano, e os lançadores representam em média 46,6% dos 

consumos totais energéticos dos compressores. Tal como podemos ver na tabela o 

consumo com o novo compressor seria reduzido em cerca de 60 000 KWh por ano. A 

poupança anual seria de 6048 euros. No final, acabou por se decidir não avançar com 

esta medida para já, por duas razões. O preço que a Atlas Copco propôs no seu 

orçamento foi de 38 000 €, o que daria um período de retorno do investimento de 

6,28 anos. Este é um fator importante, no entanto investimento teria de ser feito de 

qualquer forma uma vez que o equipamento tinha de ser substituído por as 

necessidades da produção assim o exigirem. O fator decisivo para a não aquisição 

deste equipamento foi a temperatura de saída do ar comprimido. Esta era demasiado 

elevada e iria obrigar à refrigeração da areia antes de poder ser utilizada no 

processo. O problema não seria tanto a adição do sistema de refrigeração em termos 

de custos, mas sim a dificuldade de instalação na rede atual durante o período de 

produção. Optou-se então por adquirir apenas um equipamento igual ao anterior, 

com velocidade variável. A versão completa deste estudo encontra-se no Apêndice 

disponível através do link: http://bit.do/apendiceteseruijesus . 

C.2.8. Auditoria à central de Ar comprimido - Engitop  

Tal como referido anteriormente, na visita à Durit foi fornecido o contato da empresa 

que tratava da eliminação de fugas do sistema de ar comprimido da mesma. Neste 

caso, a Engitop. Aproveitando esta oportunidade, entrou-se em contato com a última 

http://bit.do/apendiceteseruijesus
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de forma a discutir a possibilidade de a Engitop realizar uma inspeção de fugas na 

rede de ar comprimido, por meio de sistema de ultrassons. Foi feita uma 

demonstração desta tecnologia e a apresentação dos serviços da Engitop, que efetua 

também estudos através de termografia a diversos equipamentos e manutenção de 

postos de transformação de eletricidade, entre outros serviços; o que poderá ser 

interessante para a DuritCast. O orçamento para o serviço de inspeção de fugas é de 

789 euros. A potencial poupança decorrente da eliminação de fugas seria superior à 

que se obterá internamente pelo fato de a DuritCast não possuir a tecnologia de 

ultrassons e os equipamentos existentes, como por exemplo a USR, a grelha ou a 

granalhadora terem grandes dimensões, o que dificulta a identificação de fugas. 

C.2.9. Iluminação 

 

Na Tabela 6 do Anexo C pode ver-se os equipamentos de iluminação existentes por 

setor na DuritCast, com a respetiva potência nominal. 

 

Tabela 6 - Equipamentos de Iluminação existentes atualmente na DuritCast 

 

C.2.10. Substituição dos equipamentos de iluminação 

Uma das áreas onde existiu uma grande evolução foi a da iluminação. Em função do 

recente desenvolvimento da tecnologia LED, foi decidido que seria interessante 

estudar a substituição dos equipamentos. Como tal, foi pedido um orçamento à 

LedLusa que por sua vez fez a proposta presente na Tabela 7 do Anexo C.  
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Tabela 7 - Equipamentos de Iluminação existentes atualmente na DuritCast 

 

Observando a proposta, podemos ver que esta medida exige um investimento de 14 

149 € e confere uma poupança de 9 892 €, perfazendo um período de retorno do 

investimento equivalente a 1,43 anos. Apesar de não ser ideal, é uma medida que 

deve ser estudada. É necessário pedir novos orçamentos para a tecnologia LED de 

outros fornecedores e comparar com as lâmpadas T5. 

C.2.11. Variadores Eletrónicos de Velocidade 

Na mesma altura em que foram implementados os motores de alto rendimento, 

estudou-se também a hipótese alternativa de instalar variadores eletrónicos de 

velocidade. A empresa optou por implementar os motores de alto rendimento, uma 

vez que apresentavam um PRI inferior. Contudo, no âmbito deste projeto adaptou-

se a proposta da EDP, estudou-se novamente a possibilidade de instalar VEVs em 

alguns equipamentos da DuritCast, tendo em conta a potência média depois da 

instalação dos novos motores de alto rendimento.  

Os equipamentos propostos são da marca Schneider, diferentes versões do modelo 

ATV212HD que funciona a uma frequência de 0-50 Hz com filtros EMC + 

Ferrites/Reactância DC e podem ser programados conforme desejado.  

 

Tabela 8 - Otimização Energética/Racional Económico da medida 
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A otimização energética obtida para os cálculos efetuados, que pode ser observada 

na Tabela 8 do Anexo C, é de 82 090 kWh por ano. O que equivale segundo o preço 

médio do kWh em 2015 para a DuritCast, a 8701,5 € poupados.  

 

Tabela 9 – Amortização calculada para a proposta dos VEVs 

 

 

Na Tabela 9 do Anexo C, pode ver-se que o tempo total de retorno do investimento 

seria de 2,73 anos. Caso se considerasse instalar apenas os três variadores 

correspondentes ao retângulo verde da mesma tabela (Extração 1 - RPP, extração 2-

RPP e Aspiração Granalhadora) o PRI passaria a ser de 1,90 anos. Na proposta 

apresentada na altura os equipamentos teriam direito a uma garantia de 2 anos face 

a qualquer defeito de fabrico. No entanto, o mais prudente a fazer será pedir nova 

orçamentação à EDP ou outra empresa que forneça este tipo de serviço 

C.3. Soluções de alto investimento 

C.3.1. Instalação de uma Central Fotovoltaica – DST Solar 

A autoprodução de energia é uma oportunidade para a eficiência energética que 

envolve normalmente um investimento inicial muito grande, no entanto com o 

evoluir da tecnologia a tendência será para a diminuição do preço e o aumento da 

quantidade de energia produzida. O total de energia produzida por este equipamento 

da DST Solar seria de aproximadamente 734 194 kWh/ano tendo em conta a 

localização geográfica e as condições meteorológicas, sendo que apenas 82,7% dessa 

energia seria autoconsumida e a restante, 126 769 kWh, seria exportada. A poupança 

energética total estimada, considerando o consumo total de energia ativa da 

DuritCast em 2015, foi de 8,7%, o que equivale a 607 425 kWh como se pode ver na 

Tabela 10 do Anexo C, referente à Análise Energética da medida. 
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Tabela 10 - Análise Energética da Central Fotovoltaica proposta pela DST Solar 

 

 

A poupança anual da fatura energética foi calculada utilizando o preço média da 

energia em 2015 de 0,106 € e perante o investimento necessário de mais de meio 

milhão de euros, o período de retorno do investimento é de 8,39 anos como se pode 

ver na Tabela 11 do Anexo C. 

 

Tabela 11 – Análise Económica da proposta para a central fotovoltaica  

 

 

É uma medida que exige ainda um esforço financeiro muito grande. É dada, contudo, 

uma garantia de 10 anos em caso de defeito de fabrico. No entanto o tempo que 

demora a reaver o investimento é ainda muito elevado, pelo que será melhor 

começar por implementar outro tipo de medidas. Isso não invalida que não se deva 

pedir orçamentos a empresas concorrentes e avaliar propostas de novos 

equipamentos de Auto produção de energia. 


