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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
 

Aproveitar o calor libertado pela central 
de ar comprimido 
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76.380.000€ 
Volume de vendas  

em 2014 
 

438 

Colaboradores 
 

64 milhões 
Volume de produção  

de peças  
 

Aproveitar o calor libertado pela central de ar comprimido 

 

Investimento 77.473€ 

Payback 2,2 anos 

Poupança anual estimada 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

35.000€ 

175.000€ 

350.000€ 

Custo redução energia anual (tep) 75 tep/ ano 

Duração da implementação 1 ano 

Fonte de energia Gás Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

    

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

     

 antes depois variação 

Consumo de energia (tep) 115 40 -65% 

Custo de energia anual (euros) 55.000€ 20.000€ -64% 

Emissões de CO2 (ton equivalentes) 319 109 -66% 

 
Uma auditoria energética identificou um desperdício de calor, libertado pela 
central de ar comprimido. A Gestamp encontrou uma oportunidade de 
aproveitar este calor e reduzir o elevado consumo de gás natural na caldeira 
que aquece a água onde se processa o banho de tratamento e pintura das 
peças metálicas, na fase final do processo de produção. A empresa investiu 
num sistema de recuperação de calor, e em menos de um ano conseguiu 
reduzir a fatura energética total da fábrica e as emissões de CO2 em mais de 
65%. 

 

Objetivos 
Ecoeficiência nos processos 

Poupança na fatura energética 
Redução de emissões de CO2 

Poupança 
35.000€ 

 

Consumo de energia e emissões de tonCO2  antes e depois do projeto 

Características do projeto 
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Aproveitar o calor libertado pela central de ar comprimido 

 
Em 2014 foram produzidos, a nível mundial, 

mais de 87 milhões de veículos ligeiros. 

Produção esta que aumentou 45% nos últimos 

cinco anos. 

Para acompanhar este crescimento, e dar 

resposta às exigências do mercado, a indústria 

de componentes automóveis procura soluções 

inovadoras que otimizem o consumo de 

matéria-prima e a eficiência energética. Assim, 

conseguirão produtos cada vez mais eficientes, 

de alta qualidade e menor custo.   

Em 2012 foi realizada uma auditoria energética 

na Gestamp Aveiro, multinacional líder no 

design e fabrico de componentes metálicos 

para a indústria automóvel. A auditoria 

identificou uma série de ineficiências e 

oportunidades de melhoria e contribuiu para 

que a empresa traçasse as metas de redução 

do consumo de energia, até 2017: 10% 

relativamente a 2011, ultrapassando as metas 

legais (6%). Outro dos objetivos estabelecidos 

foi reduzir o consumo de recursos naturais não 

renováveis.  

 

 

Identificar a oportunidade e implementar a 

solução 

Uma das oportunidades de melhoria 

identificadas foi o desperdício da energia 

associada à central de ar comprimido da 

fábrica.  

A central conta com três compressores, que 

distribuem o ar comprimido pelos 

equipamentos nas linhas de produção. Quando 

estão em funcionamento, os compressores 

consomem energia e libertam calor, mas este 

calor estava a ser desperdiçado.  

Paralelamente, a Gestamp identificou um 

elevado consumo de gás natural na caldeira 

que aquece os “banhos” da instalação de 

pintura - onde é realizado o tratamento de 

superfície e a pintura das peças metálicas.  

A Gestamp encontrou assim uma oportunidade 

de melhoria, de poupança na fatura energética 

e de redução de emissões de CO2.  

Foi então tomada a decisão de investir num 

sistema de recuperação de calor que 

aproveitasse o excesso do calor dos 

compressores de ar para o aquecimento dos 

“banhos” da instalação de pintura. 

A preparação e instalação deste equipamento 

levou um ano e a Gestamp estima que tenha 

uma vida útil de cerca de 15 anos, apenas 

necessitando de manutenção preventiva. 
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Investimento com retorno a 2 anos 

Com um investimento de cerca de 77 mil euros 

em equipamento, a Gestamp Aveiro conseguiu 

reduzir cerca de 65% do consumo total de 

energia associado à produção em menos de 

um ano.  

A redução do consumo de gás natural, de 19 

m3 por hora, em 2014, para 6 m3 por hora, em 

2015, aponta para uma poupança anual de 35 

mil euros, nas condições de produção atuais. 

Assim, o período de retorno do investimento 

será de apenas 26 meses. 

A solução permitiu anular 210 toneladas de 

CO2 emitidas anualmente, o que se traduz 

numa redução de cerca de 66% das emissões 

de CO2 relativamente ao ano anterior.

 

  

 

 Lições aprendidas 

 
O calor libertado pelas centrais de ar 

comprimido pode ser reaproveitado para 
aquecimento de águas – como por 

exemplo em balneários ou cantinas – e 
para aquecimento do ambiente. 

 
A recuperação de calor não afeta a 
performance do compressor de ar. 

GESTAMP AVEIRO 
 
A Gestamp Aveiro está integrada na Gestamp Automoción, divisão automóvel do grupo Gestamp, 
multinacional líder no design e fabrico de componentes metálicos para a indústria automóvel.  
Presente em 20 países, com 93 empresas e 12 centros de I&D, a Gestamp Automoción aposta na 
tecnologia e no design de produtos para automóveis ligeiros, cada vez mais seguros, que consumam 
menos energia e com menor impacto ambiental. Em Portugal, a Gestamp Aveiro é parceira de várias 
marcas automóveis, entre as quais a Ford, a General Motors, a PSA Peugeot-Citroen, a Renault-NISSAN e 
a Volkswagen. 
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