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1. Introdução
Indústria Agroalimentar
Actualmente a indústria agro-alimentar representa 25% do total da indústria
portuguesa. Após a adesão de Portugal à União Europeia, a construção do mercado
único em 93 obriga o sector a um esforço de harmonização de todas as regras de
manuseamento, de fabrico e de apresentação, nomeadamente nas regras de
rotulagem, de higiene e de aditivos.
A indústria agroalimentar é a indústria transformadora que mais contribui para a
economia portuguesa, representando quase o dobro do volume de negócios da
segunda indústria transformadora (a indústria metalúrgica).
O sector agroalimentar é determinante para a estratégia de crescimento do país,
com um contributo directo para o aumento das exportações e a capacidade de
garantir a auto-suficiência alimentar.
O objectivo deste trabalho é caracterizar as indústrias do sector agroalimentar,
determinando o consumo específico de energia em seis fileiras (Carnes, Lácteos,
Vinho e vinha, Distribuição, Peixe, Hortofrutícola) e fazer uma comparação entre
as empresas de cada fileira. Na mesma temática de estudo pretendeu-se fazer uma
análise a algumas empresas, de modo a verificar quais os pontos de actuação para
correcção de algumas práticas desfavoráveis a uma política de eficiência
energética,
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Importância da eficiência energética
A actual situação económica do país, bem como as exigências impostas pela
legislação no que respeita aos elevados consumos de recursos energéticos para
produção e distribuição de energia final, leva a que o conceito de eficiência
energética tenha sido expandido na literatura, pela sua empregabilidade em
medidas que permitam optimizar esses ciclos de energia bem como a utilização
racional de energia.
A elevada intensidade energética, também consequência da dependência
energética do país, relaciona o excessivo consumo de energia final com produto
interno bruto, traduzindo num índice económico de eficiência energética. Em
Portugal, a intensidade energética encontra-se fortemente relacionada com o tipo
de indústrias e o seu nível de desenvolvimento tecnológico, à semelhança de outros
países europeus.
O consumo de energia nas indústrias é um factor preocupante em Portugal, e por
essa razão é necessário incentivar as mesmas a tomar medidas de eficiência
energética. No caso particular das empresas do sector agroalimentar, os consumos
de energia podem atingir valores bastante elevados, tanto pelo processo de
transformação dos produtos alimentares como pelo armazenamento. Tipicamente,
o método de conservação de produtos alimentares é realizado através do frio, ou
refrigeração, e consequentemente representa um consumo energético bastante
significativo do total dos requisitos energéticos da empresa.
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2. Metodologia de trabalho
Descrição geral das empresas e tratamento de
dados
No âmbito de avaliar qual o panorama nacional e quais os pontos de actuação que
permitem promover estratégias de eficiência energética, o projecto Inovenergy
(eficiência energética do sector agro-industrial), recolheu dados de empresas
(através de um inquérito), resultante das visitas realizadas com o intuito de
caracterizar individualmente cada empresa, que consiste na primeira parte deste
relatório. Procedeu-se posteriormente, ao tratamento estatístico dos dados por
fileira, que se encontra na segunda parte deste relatório.
A caracterização das empresas foi feita por fileira, e dentro das fileiras por
empresas. À frente do nome da empresa encontra-se o número dela para a
informação gráfica, as que não têm número não foram utilizadas. A descrição da
empresa consiste em:
1- Informações iniciais das empresas como nome, ano de começo de actividade,
localidade, área e entre outras;
2- Dados técnicos como classificação da empresa, quantidades de matériaprima, e produtos e fontes de energia e consumos;
3- Dados gerais sobre as instalações e equipamentos;
4- Plantas das instalações;
5- Informações importantes relativamente à análise possível junto das
empresas visitadas.
Chamadas de atenção para que nem todos os pontos são sempre relatos ao longo da
descrição da empresa e que nem toda a informação é a mais actual, pois em alguns
casos foi apenas a possível, embora algo desactualizada (informação entre
empresas de anos diferentes). Existiu muita dificuldade em recolher alguns dados,
e em outros casos não foi mesmo possível por razões fora do nosso controlo.
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3. Descrição geral das empresas
Fileira das carnes
Empresa FC1
A empresa FC1 dedica-se ao fabrico de produtos à base de carne. A empresa foi
fundada em 1997, e é sediada em Fornos de Algodres. A área coberta da fábrica
perfaz um total de cerca de 700 m2, na qual se encontram instalações e
equipamentos.
A tabela 1 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 1. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

6

Volume de Negócios (€)

600.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 2 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 2. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Carne de porco

70

Pão e especiarias

44

Total

114

Produto

Peso anual (ton)

Diversos

80
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A tabela 3 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia. De salientar que o gás é utilizado para o aquecimento de águas e
para cozedura de carnes e a lenha exclusivamente para secagem.
Tabela 3. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

40.536 kWh

8.000

Gás Propano

2.800 kg

3.000

Lenha de Azinho

60 m3

3.300

Total

-----

14.300

A empresa encontra-se equipada com 5 câmaras de refrigeração e 1 câmara de
refrigeração com sistema de secagem. As 6 câmaras são constituídas em painel
sandwich com isolamento em poliuretano e os seus pisos são executados em betão
com acabamento em resina epóxi antiderrapante. O sistema de produção de frio
industrial é constituído por unidades individuais de expansão directa e uma unidade
compacta, o secador. As câmaras têm alturas variáveis entre os 2,8 m e os 3 m.
A tabela 4 fornece dados das condições de temperatura e humidade dos espaços
refrigerados.
Tabela 4. Condições de temperatura e humidade dos espaços refrigerados.
Zona

Temperatura (ºC)

Humidade Relativa (HR %)

1

12

-----

3

2

60

6

12

-----

8

2

60

14

12

55

18

6

60

30

6

-----

Da possível avaliação à empresa, os condensadores encontram-se no exterior do
edifício, figura 1, e os compressores numa estrutura independente, propriamente
numa arrecadação, figura 2.
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Fig. 1. Unidades condensadoras no exterior

Fig. 2. Compressor localizado num espaço
coberto.

No interior de todas as câmaras, os evaporadores localizam-se no centro dado que
possuem calhas de transporte para carcaças que permitem uma melhor
refrigeração das mesmas, como se pode observar na figura 3. Contudo, nenhuma
das câmaras possui antecâmara, recorrendo-se apenas à climatização da sala de
desmancha nos dias de desmancha a uma temperatura de 12ºC.

Fig. 3. Equipamentos da câmara de refrigeração.

Por outro lado, os equipamentos de fluidos térmicos são compostos por um sistema
termossifão com um depósito com capacidade para 350 litros de água, que
alimenta a caldeira a gás, que aquece a água até à temperatura desejada.
Na figura 4 pode-se observar a arrecadação onde se encontram os sistemas de
fluidos térmicos e alguns compressores. Os tubos de alimentação dos painéis
7

solares, e a caldeira possuem uma elevada carga térmica, que de um modo geral,
pode interferir com o rendimento do sistema de frio, visto que os compressores e
tubos, não se encontram isolados, como se pode observar na figura 4.

Fig. 4. Arrecadação com compressores, caldeira e outros equipamentos.
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Empresa FC2
A empresa FC2 dedica-se ao abate e produção de produtos à base de carne de
porco. A empresa foi fundada em 1998, e é sediada em Valbom. A área coberta da
fábrica perfaz 2700 m2 nos quais se encontram instalações e equipamentos.
A tabela 5 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 5. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

45

Volume de Negócios (€)

8.000.000

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 6 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa. De salientar, que alguns bovinos e pequenos ruminantes também
são abatidos nas instalações, no entanto não se obteve registo dessas quantidades
residuais.
Tabela 6. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Carne de porco

4.464

Produto

Peso anual (ton)

Diversos

3.349

A tabela 7 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 7. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

574.017 kWh

52.415

Gás Propano

48.403 kg

53.868

Total

-----

106.283

A empresa encontra-se equipada com 17 câmaras de congelação e refrigeração.
Ambos tipos de câmaras são constituídos em painel sandwich com isolamento em
9

poliuretano e piso em betão com acabamento com resina epóxi antiderrapante. O
sistema de produção de frio é composto por uma central frigorífica de expansão
directa. A temperatura nas câmaras de congelação é de -18 ºC e para as câmaras
de refrigeração encontra-se compreendida entre os 0 ºC e 2 ºC. Em média, as
câmaras apresentam uma altura de cerca de 2,8 m, um comprimento de 8 m e uma
largura de 11 m, podendo as dimensões variar.
Da possível avaliação á empresa e informação fornecida, após o abate, as carcaças
aguardam uma hora (post-mortem) antes de serem submetidas ao frio das câmaras.
As partes do animal que têm como objectivo serem transformadas são levadas para
a respectiva sala que se encontra climatizada a uma temperatura de 10 ºC. Além
das câmaras propriamente ditas, os corredores que dão acesso à sala de
desmancha, também são providos de evaporadores que permitem a sua
climatização a uma temperatura de 10 ºC, dado que as carcaças dos animais
abatidos são transportadas em calhas de transporte, como se pode observar na
figura 5, e encontram-se expostas a cargas térmicas que possam advir de outras
zonas da empresa, necessitando de uma constante refrigeração. A figura 6 trata da
central frigorífica de produção de frio.

Fig. 5. Sala de aparas dos presuntos
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Fig. 6. Central frigorífica de produção de frio.

Empresa FC3
A empresa FC3 dedica-se ao fabrico de produtos à base de carne, nomeadamente
enchidos. A empresa foi fundada em 1972, e é sediada em Maçainhas. A área
coberta da fábrica perfaz um total de cerca de 1.000 m2, na qual se encontram
instalações e equipamentos.
A tabela 8 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 8. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

5

Volume de Negócios (€)

250.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 9 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa. De salientar, que os produtos finais apresentam uma maior
quantidade em relação à matéria-prima, porque os enchidos levam produtos na sua
confecção que não foram possíveis quantificar.
Tabela 9. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Carne

20

Pão

5

Total

25

Produto

Peso anual (ton)

Enchidos

35

A tabela 10 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
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Tabela 10. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

10.508 kWh

2.100

Gás Propano

900 kg

2.000

Lenha de Azinho

10.000 kg

1.000

Total

-----

5.100

A empresa encontra-se equipada com 3 câmaras de refrigeração. As câmaras são
constituídas em painel sandwich com isolamento em poliuretano, sendo o piso de
betão com acabamento em resina epóxi antiderrapante. O sistema de frio é
composto por unidades frigoríficas compactas, em que as câmaras de refrigeração
têm uma gama de funcionamento entre 0 ºC a 2 ºC.
Da possível avaliação à empresa, a localização do evaporador é lateral em relação
à porta das câmaras frigoríficas.
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Empresa FC4
A empresa FC4 dedica-se ao abate e conservação de carnes, principalmente de
bovinos, alguns suínos e pequenos ruminantes. A empresa foi fundada em 2001, e é
sediada na Guarda. A área coberta da fábrica perfaz um total de 1117 m2, com
instalações e equipamentos.
A tabela 11 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 11. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

13

Volume de Negócios (€)

1.400.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 12 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 12. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Carne bovina

1.205

Pequenos ruminantes

271

Carne suína

4

Total

1.480

Produto

Peso anual (ton)

Produto à base de carne bovina

860

Produto à base de pequenos ruminantes

193

Produto à base de carne suína

3,8

Total

1057,8

A tabela 13 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
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Tabela 13. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

173.736 kWh

20.155

Gás Natural

22.477 m

Total

-----

3

11.117
31.272

As câmaras são construídas em alvenaria com isolamento em poliuretano e o piso
em betão com acabamento com uma resina epóxi. As câmaras são abastecidas por
uma central frigorífica de expansão directa, com as temperaturas das câmaras de
refrigeração todas compreendidas entre os 0 ºC e 2 ºC.
Relativamente à análise efectuada, na geração de fluidos térmicos existe uma
caldeira de vapor alimentada a gás, que pode ser observada na figura 7, e um
permutador de calor que utiliza o vapor produzido pela caldeira para aquecimento
de águas, na figura 8.

Fig. 7. Caldeira de vapor.
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Fig. 8. Permutador de calor.

Empresa FC5
A empresa FC5 dedica-se ao fabrico de produtos à base de carne, nomeadamente
enchidos e presuntos. A empresa foi fundada em 1998, e encontra-se sediada em
Trancoso. A área coberta da fábrica perfaz um total de cerca de 2266 m2 na qual se
encontram instalações e equipamentos.
A tabela 14 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 14. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

48

Volume de Negócios (€)

5.500.000

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 15 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e
produto final da empresa.
Tabela 15. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Carne

1.205

Aditivos

271

Pão

4

Farinha de trigo

1.480

Especiarias

6

Arroz

860

Azeite

193

Vinho

3,8

Sal

1057,8

Total

876.5

Produtos

Peso anual (ton)

Presunto

41

Carnes fumadas

208

Massas (alheiras, farinheiras, morcelas)

327

Enchidos

232

Torresmos e fatiados

7.5

Total

815.5
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A tabela 16 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 16. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

1.014.748 kWh

92.000

Gás Natural

118.831,9 kg

130.000

Lenha

98.410 kg

10.050

Total

-----

232.050

A empresa encontra-se equipada com 12 câmaras de refrigeração e 8 secadores. As
câmaras são constituídas em painel sandwich com isolamento em poliuretano,
sendo o piso de betão e acabamento com resina epóxi antiderrapante. O sistema de
frio é composto por unidades frigoríficas compactas que produzem frio para os
secadores, enquanto que uma central frigorifica produz frio para as câmaras
frigoríficas de refrigeração e para câmara de congelação. A câmara de congelação
tem uma temperatura nominal de funcionamento de -18 ºC, os secadores de 9 ºC, e
as câmaras de refrigeração até 7 ºC. Os secadores além de controlarem a
temperatura, também controlam a humidade, variando de 69 % a 71 %, dependendo
do produto a ser acondicionado.
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Empresa FC6
A empresa FC6, dedica-se ao comércio e retalho de carnes verdes, bem como de
produtos à base de carne, tendo como código de actividade económica (CAE)
52220. A empresa situa-se no parque industrial do Tortosendo, conselho da Covilhã.
A tabela 17 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 17. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

-----

Volume de Negócios (€)

-----

Classificação da empresa

-----

A tabela 18 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 18. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Carne bovina

78

Carne suína, caprina, ovina e de aves

78

Pão

156

Produtos

Peso anual (ton)

Carnes verdes

152,88

A tabela 19 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia. De salientar, que a potência instalada é de 41.41 kW.
Tabela 19. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

38.136 kWh

-----

As instalações da empresa são constituídas por 3 câmaras frigoríficas de
refrigeração, 1 câmara de congelação, 2 cais de carga e descarga, 1 sala de
desmancha, bem como 1 casa de máquinas, a qual alberga os quadros eléctricos e
os compressores do sistema de frio. As paredes exteriores do edifício são de
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alvenaria e painel sandwich no interior com cerca de 80 mm de poliuretano. A
cobertura tem também os mesmos 80 mm de poliuretano. As 3 câmaras de
refrigeração são construídas por painel sandwich com 80 mm de poliuretano, e o
chão por betão. A câmara de congelação é construída por painel sandwich com 120
mm de poliuretano, e tem como isolante cerca de 300 mm de cortiça. Ambos os
cais de carga e descarga, bem como a sala de desmancha são climatizados, estando
estabelecida uma temperatura máxima de 14 ºC para aquelas zonas.
A figura 9 ilustra o layout do edifício, onde se pode observar a localização das
câmaras.

Fig. 9. Layout geral do edifício.

Da possível avaliação à empresa e informações fornecidas, todos os produtos
chegam em camiões refrigerados com uma temperatura limite de 4 ºC. A maioria
das carcaças que entram são apenas refrigeradas até seguirem novamente para
expedição, funcionado neste caso como entreposto, como se pode observar na
figura 10. Cerca de 20% das carcaças que entram nas câmaras são desmanchadas,
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ficando os produtos resultantes posteriormente 24 horas (no máximo) armazenados
em frio (positivo) até irem para o cliente. Os produtos que são congelados são
embalados a vácuo ou em sacos.

Fig. 10. Posição das carcaças; Localização dos evaporadores e via aérea na câmara frigorífica 1.

Os evaporadores possuem uma localização diferente em cada câmara frigorífica. No
caso da câmara 2, câmara 3 e câmara de congelação, os evaporadores estão
localizados por cima da porta. Nas zonas de cais, sala de desmancha e câmara 1, os
evaporadores encontram-se localizados no tecto, como se pode observar ainda na
figura 10. Todos os evaporadores têm descongelação através de resistência
eléctrica.
Como se pode observar na figura 11, o compressor situado mais à direita acciona o
sistema de frio da câmara de congelação, enquanto os restantes 3 compressores
são utilizados pelo sistema de frio das câmaras de refrigeração. Todavia, operam
alternadamente tendo deste modo um funcionamento em paralelo, aumentando
significativamente a fiabilidade do sistema.
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Fig. 11. Compressores do sistema de frio.

Os condensadores do sistema de frio estão localizados na cobertura do edifício. A
cobertura tem a particularidade de ser mais elevada a sul, ficando os
condensadores assim algumas horas com sombra durante o dia.
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Empresa FC7
A empresa FC7 dedica-se ao fabrico de produtos à base de carne de porco,
nomeadamente enchidos e presuntos. A empresa foi fundada 1997, e é sediada em
Aguiar da Beira. A área coberta da fábrica perfaz um total de cerca de 600 m2 na
qual se encontram instalações e equipamentos.
A tabela 20 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 20. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

11

Volume de Negócios (€)

1.000.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 21 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 21. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Carne suína

245

Produto

Peso anual (ton)

Enchidos

160

A tabela 22 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia. De salientar, que a lenha é exclusivamente utilizada para a
secagem.
Tabela 22. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

48.636 kWh

9.600

Lenha

10 ton

1.200

Total

-----

31.272

A empresa é constituída por 4 câmaras de refrigeração. As câmaras são constituídas
em painel sandwich com isolamento em poliuretano, sendo o piso das mesmas de
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betão e acabamento com resina epóxi antiderrapante. O sistema de frio é
composto por unidades frigoríficas compactas, que produzem frio para câmaras de
refrigeração, bem como permitem a desumidificação do seu ar interior. O
comprimento das câmaras varia entre os 9 e 10 metros, a largura é de 4 metros,
com cerca de 3,3 m de altura. As temperaturas nas câmaras variam entre os 0 ºC e
5 ºC e a humidade relativa encontra-se aproximadamente nos 75%, sendo que a
capacidade média de cada câmara pode variar entre as 7 e 8 toneladas.
A figura 12 ilustra o esquema layout das diferentes câmaras de refrigeração.

Fig. 12. Esquema layout das câmaras.

Pelas informações fornecidas, os produtos ao entrarem nas câmaras apresentam
uma temperatura de cerca de 60 ºC, devido à temperatura a que são cozidas as
carnes para os enchidos. Estes produtos após refrigerados e secos no fumeiro,
figura 13, são depois embalados numa atmosfera controlada de azoto ou CO2. Nas
salas de confecção de produtos, existem também evaporadores para climatização
da sala durante a actividade.

Fig. 13. Fumeiro de secagem a lenha.
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Empresa FC8
A empresa FC8 dedica-se ao fabrico de produtos à base de carne suína. A empresa
foi fundada 1997 e é sediada em Viseu. A área coberta da fábrica perfaz 650 m2 nos
quais se encontram instalações e equipamentos.
A tabela 23 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 23. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

8

Volume de Negócios (€)

500.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 24 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa. De referir que ainda conservam produtos que recebem.
Tabela 24. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Carne suína

120

Ingredientes para enchidos

-----

Total

-----

Produto

Peso anual (ton)

Enchidos

16

Salsicha fresca

14

Carnes verdes

60

Total

90

A tabela 25 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 25. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

674.328 kWh

12.000

Lenha de castanheiro

84 m3

240

Total

-----

31.272
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A empresa é constituída por 7 câmaras, sendo 6 delas de refrigeração e 1 de
congelação. Quanto à constituição das câmaras são em painel sandwich com
isolamento em poliuretano, enquanto o piso é em betão com acabamento em
resina epóxi. O sistema de produção de frio é composto por dois sistemas, sendo 1
central frigorífica para as câmaras de refrigeração e outra unidade individual para
a câmara de congelação. A câmara de congelação encontra-se a uma temperatura
de -22 ºC, 2 câmaras de refrigeração são dedicadas à conservação de carnes verdes
com capacidade até 56 carcaças (cerca de 4500 kg) a uma temperatura de 0 ºC, 1
câmara para conservação de morcelas com temperaturas compreendidas entre os 2
ºC e 3 ºC, 1 câmara de maturação a uma temperatura de 2 ºC, e 1 câmara para a
conservação de mercadorias que recebe (ex. fiambres) a uma temperatura de 4 ºC.
Pelas informações fornecidas os evaporadores que se encontram nas câmaras
possuem um sistema de recuperação de calor para aquecimento de águas.
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Empresa FC9
A empresa FC9 dedica-se ao fabrico de produtos à base de carne, nomeadamente
enchidos e presuntos. A empresa foi fundada em 2001, e é sediada na Rebolosa.
A tabela 26 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 26. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

5

Volume de Negócios (€)

350.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 27 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 27. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Carne

35

Sal

0,7

Total

35,7

Produto

Peso anual (ton)

Presunto

14,5

Enchidos

12

Total

26,5

A tabela 28 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 28. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

-----

13.200

Gasóleo

4800 l

7.800

3

Lenha

6,4 m

1.600

Total

-----

22.600
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As câmaras são constituídas em painel sandwich com isolamento em poliuretano,
sendo o piso executado em betão e acabamento em resina epóxi antiderrapante. O
sistema de frio é composto por unidades individuais que produzem frio para uma
câmara de refrigeração, e por um secador, que se pode ver na figura 14. As
câmaras de refrigeração têm uma temperatura nominal de funcionamento até 2 ºC,
e o secador de 4,5 ºC, controlando também a humidade, variando de 71 % a 74 %,
dependendo do produto a ser acondicionado.

Fig. 14. Secador.
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Fileira dos lacticínios
Empresa FL1
A empresa FL1 dedica-se ao fabrico de vários tipos de queijos de vaca,
armazenagem e expedição. A empresa foi fundada em 1948, e é sediada em Aguiar
da Beira.
A tabela 29 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 29. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

29

Volume de Negócios (€)

6.000.000

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 30 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 30. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Leite cru e em pó

1.500.000 l

Sal, coalhos e fermentos

150

Total

-----

Produto

Peso anual (ton)

Queijo de vaca

1.322,355

A tabela 31 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 31. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

1.450 MWh/ano

-----

Nafta

300 ton

-----

Total

-----

31.272
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A empresa possui 1 câmara de congelação, 4 de refrigeração, e 2 caldeiras, uma a
funcionar e a outra em manutenção, com capacidade de 3,2 m2 e de 2000 kg/hora,
pressão de serviço de 10 bar, e o combustível utilizado é a nafta. O sistema de frio
é composto por unidades individuais e compactas de expansão directa. A câmara de
congelação tem de área de 200 m2 e 5 m de altura com temperatura de -5 ºC,
enquanto 3 das câmaras de refrigeração têm de área 200m2 e a outra tem 300m2.
Todas têm 5 m de altura com temperaturas entre 12 e 14 ºC e humidade relativa
entre 70 e 80%.
Os layouts podem ser observados na figura . Na figura 15(a) é possível ver a posição
do evaporador em relação à porta na câmara de congelação. Na figura 15(b) é
possível ver os insufladores de ar, as condutas de ar que dão a volta à divisão, e a
conduta do extractor no meio. A localização das câmaras é disposta segundo a
continuidade do processo produtivo, ou seja, após o fim de uma etapa do processo,
os produtos são transferidos para outra câmara sem terem de passar pelo exterior,
dado que o espaço da envolvente não se encontra climatizado.

(a)

(b)

Fig. 15. Layout (a) câmara de congelação; (b) câmaras de refrigeração.

Da análise possível e pelas informações fornecidas, todas as câmaras têm
iluminação fluorescente, condutas de ar dos insufladores e extractores, portas de
correr com fecho manual, regulador de temperatura e cortina de ar que
normalmente funciona quando os queijos são mudados de umas câmaras para as
outras, como pode ser observado na figura 16. Durante o processo de cura e
armazenagem, os produtos são conservados em caixas de plástico, permitindo que
ocupem menos espaço e facilitem o empilhamento, como pode ser observado na
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figura 17(a). A figura 17(b) mostra a câmara de congelação e a localização do seu
evaporador. Todo o sistema de frio industrial a ser remodelado, por essa razão não
é necessário substituir os fluidos frigorígenos.

(a)

(b)

Fig. 16. Panorama geral de uma câmara de refrigeração; Cortina de ar.

(a)

(b)

Fig. 17. Armazenagens dos queijos; Câmara de congelação

Em relação à eficiência energética, a empresa investiu em bancos de
condensadores para rectificar o factor de potência, e num sistema de aquecimento
de água.
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Empresa FL2
A empresa FL2 dedica-se ao fabrico de diversos tipos de queijo e requeijão. A
empresa foi fundada em 1991, e é sediada em Alcaria.
A tabela 32 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 32. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

21

Volume de Negócios (€)

1.000.000

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 33 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 33. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Leite de vaca

482,31

Leite de ovelha

281,96

Leite de cabra

233,37

Total

997,64

Produto

Peso anual (ton)

Queijo

170,71

Requeijão

69,08

Total

239,79

A tabela 34 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 34. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

212.208 kWh

-----

Gás propano

20350 kg

-----

Total

-----

-----
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Na figura 18 encontra-se representado o layout da empresa.

Fig. 18. Layout da empresa.

A empresa encontra-se equipada com painéis solares em tubo vácuo para préaquecimento de águas, a fim de rentabilizar o consumo de gás da caldeira. Um
banco de gelo também se encontra instalado como elemento de acumulação de
energia passiva na empresa.
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Empresa FL3
A empresa FL3 dedica-se ao fabrico de vários tipos de queijo de ovelha e cabra,
armazenagem e expedição. A empresa foi fundada em 1998, e é sediada em Vila
Franca das Naves. Não foi possível visitar a empresa.
A tabela 35 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 35. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

7

Volume de Negócios (€)

581.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 36 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 36. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Leite de ovelha

281,96

Produto

Peso anual (ton)

Queijo de ovelha

170,71

A tabela 37 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 37. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

212.208 kWh

-----

Gás propano

12.000 e 15.000 kg

-----

Total

-----

-----

A empresa possui 1 câmara de congelação com túnel de congelamento e 3 câmaras
de refrigeração. O sistema de frio são unidades individuais e compactas de
expansão directa. A câmara de congelação tem de temperatura -18 ºC, a
temperatura do túnel de congelação varia entre -20 e -30 ºC e a humidade entre 70
a 80%. Quanto às câmaras de refrigeração, a câmara 1 tem de temperatura 6 ºC e
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humidade relativa 98%, na câmara 2 a temperatura varia entre 10 e 13 ºC e a
humidade relativa é de 96%, e na câmara 3 a temperatura varia entre 12 e 14 ºC e
a humidade relativa é de 94%. O fluido frigorígeno R-404A está a ser utilizado de
acordo com as normas. A localização das câmaras é disposta segundo a
continuidade do processo produtivo, ou seja, é possível que após o fim de uma
etapa do processo, os produtos sejam transferidos para outra câmara sem terem de
passar pelo exterior, dado que o espaço da envolvente não se encontra
climatizado. A figura 19 representa o layout completo da empresa.

Fig. 19. Layout completo da empresa.

Da possível análise exterior da empresa, os sistemas de frio encontram-se em
degradação, com algumas tubagens a perder o isolamento, e outras já o perderem
ou nunca o tiveram, como se pode observar na figura 20(a). Os condensadores
também não têm qualquer telheiro para protecção, como se pode ver na figura
20(b). Em relação á eficiência energética, a empresa investiu em painéis solares
em 2007.

(a)

(b)

Fig. 20. Degradação da tubagem do condensador; Condensador sem protecção.
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Empresa FL4
A empresa FL4 dedica-se ao fabrico de vários tipos de queijos de ovelha e
requeijão, armazenagem e expedição. A empresa foi fundada em 1992, e é sediada
em Santa Eulalia. Não foi possível visitar a empresa.
A tabela 38 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 38. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores
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Volume de Negócios (€)

2.635.424

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 39 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 39. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Leite de ovelha

1.145.351 l

Sal

31,850

Flor do cardo

0,5

Total

-----

Produto

Peso anual (ton)

Queijo de ovelha

273,23277

A tabela 40 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 40. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

432.258 kWh

-----

Gás propano

33.336 kg

-----

Total

-----

-----
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A empresa possui 1 câmara de congelação, 5 câmaras de refrigeração, e 1 caldeira
em funcionamento com capacidade de 620 kg/horas e uma pressão de serviço de 7
bar, com gás natural como combustível. O sistema de frio são unidades individuais
e compactas de expansão directa. A câmara de congelação tem de temperatura -18
ºC e capacidade para 20 ton. Quanto às câmaras de refrigeração, 2 câmaras têm
temperaturas entre 6 e 8 ºC, humidade relativa de 98%, e capacidade para 10 ton,
enquanto outras 2 câmaras têm temperaturas entre 9 e 12 ºC, humidade relativa de
88 %, e capacidade para 10 ton e uma última câmara tem temperaturas entre e 4 e
5 ºC e capacidade para 2.000 unidades. O fluido frigorígeno R-404A está a ser
utilizado de acordo com as normas, tendo sido deixado de utilizar o R-134a á pouco
tempo.
A localização das câmaras é disposta segundo a continuidade do processo
produtivo, ou seja, é possível que após o fim de uma etapa do processo, os
produtos sejam transferidos para outra câmara sem terem de passar pelo exterior,
dado que o espaço da envolvente não se encontra climatizado. As figuras 21 a 23
representam vários layouts de várias câmaras da empresa.

Fig. 21. Layout da câmara de requeijão; Esquema simplificado de uma câmara da 1º fase de
cura.
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Fig. 22. Layout de outra câmara da 1º fase de cura.

Fig. 23. Layout da câmara da 2º fase de cura; Layout da câmara de congelação.

Nas figuras 24 e 27 podem-se observar os evaporadores das câmaras de 1º fase e de
requeijão, respectivamente. Na figura 25(a) podem-se observar as condições gerais
da câmara de 2º fase com destaque para as estantes em madeira, as condutas, os
extractores e os insufladores em forma de cone. Na figura 25(b) pode-se observar o
respirador para renovação de ar de modo a ter uma atmosfera controlada. Na
figura 26 encontram-se 2 exemplos distintos de condensadores, o primeiro (da
esquerda) com isolamento e protecção à volta, o segundo exactamente o contrário.
Por fim na figura 27, pode-se observar 1 evaporador com gelo à sua volta.
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Fig. 24. Evaporador da câmara da 1º fase de cura; Evaporador da câmara de requeijão.

(a)

(b)

Fig. 25. Panorama geral da câmara da 2º fase de cura; Respirador para renovação de ar nas
câmaras 1º e 2º fase de cura.

Fig. 26. Condensadores suspensos. Com e sem Isolamento das tubagens e protecção
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Fig. 27. Pormenor do evaporador da câmara de congelação. Gelo no evaporador.

Em relação à eficiência energética, a empresa investiu num permutador de calor
que aproveita a temperatura do soro de requeijão que está a cerca de 90 ºC para o
aquecimento de água. Este investimento teve um custo na ordem de 50.000 €.
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Empresa FL5
A empresa FL5, dedica-se ao fabrico de queijos de ovelha, armazenagem e
expedição. A empresa foi fundada em 1998, e é sediada em Vila Franca das Naves.
A tabela 41 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 41. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

18

Volume de Negócios (€)

1.300.000

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 42 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 42. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Leite de ovelha

380.609 l

Produto

Peso anual (ton)

Queijo de ovelha

120

A tabela 43 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 43. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

227.894 kWh

-----

Gás propano

164.971 kWh

-----

Total

-----

-----
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A empresa possui 1 câmara de congelação, 5 câmaras de refrigeração, e 2 caldeiras
em funcionamento com capacidade de 600 kg/horas e uma pressão de serviço de 8
bar com gás natural como combustível. O sistema de frio são unidades individuais e
compactas de expansão directa. A câmara de congelação tem de área de 54 m2 e
3,5 m de altura com temperatura de -10 ºC e capacidade para 10 ton, enquanto 2
das câmaras de refrigeração têm de área 60m2 e 90m2 com 4,3 m de altura ambas.
A temperatura varia entre 5 e 7 ºC e a humidade relativa entre 90 e 98% para uma
câmara, enquanto para a outra câmara a temperatura varia entre 6 e 8 ºC e a
humidade relativa entre 88 e 90%, e para a última câmara a temperatura varia
entre 8 e 10 ºC e a humidade relativa entre 80 e 82%. A câmara de requeijão tem
de área 2 m2 e altura 2,2 m com temperatura a variar entre 1 a 4 ºC e com
capacidade para 1.000 unidades. É de salientar que toda a unidade fabril é
completamente nova. O fluido frigorígeno utilizado é o R-404A.
A localização das câmaras é disposta segundo a continuidade do processo
produtivo, ou seja, é possível que após o fim de uma etapa do processo, os
produtos sejam transferidos para outra câmara sem terem de passar pelo exterior,
dado que o espaço da envolvente não se encontra climatizado. As figuras 28 e 29
representam o layout geral, o da câmara de requeijão e das câmaras de
refrigeração. As câmaras de cura que apesar de terem dimensões diferentes a
distribuição das condutas de ar e dos produtos é feita do mesmo modo.

Fig. 28. Layout global da empresa.
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Fig. 29. Layout da câmara de requeijão; Layout das 3 câmaras de cura.

Da análise possível e pelas informações fornecidas, todas as câmaras têm
iluminação fluorescente e portas de correr com fecho manual. No interior das
mesmas encontram-se 2 tipos de armazenamentos, ou em tábuas de madeira, ou
em caixas de plástico. As câmaras de cura são de atmosfera controlada. A figura 30
mostra alguns dos pormenores como os extractores, insufladores, e o espaço entre
a parede e os produtos. Durante a viragem do queijo tem-se o cuidado de fechar a
porta, para evitar as infiltrações. Da análise exterior feita á empresa, todos os
condensadores estão em bom estado, tirando a falta de isolamento em alguns,
como se pode ver na figura 31.
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Fig. 30. Panorama no interior das câmaras de cura.

Fig. 31. Tubagens do condensador sem isolamento.

Em relação á eficiência energética, a empresa investiu em painéis solares, tendo
instalado á volta de toda a empresa, ou seja, nos telhados e nos telheiros do
estacionamento para os veículos, como se pode observar figura 32. Neste presente
ano foi também realizada uma auditória á empresa, sendo que os dados dos
consumos gerais da empresa estão apresentados na tabela 44.
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Fig. 32. Painéis solares nos telheiros dos estacionamentos.

Tabela 44. Dados dos consumos gerais da empresa pela auditoria energética.
Fonte
Câmaras de refrigeração
Geração de vapor para processo de fabrico
Equipamentos
Automóveis
Iluminação

Percentagens de energia consumida
51 %
19%
15%
14%
1%
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Empresa FL6
A empresa FL6 dedica-se ao fabrico de vários tipos de queijos de vaca,
armazenagem e expedição. A empresa foi fundada em 1998, e é sediada em
Carragosela. Não houve autorização para visitar o ciclo produtivo.
A tabela 45 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 45. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

19

Volume de Negócios (€)

1.200.000

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 46 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 46. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Leite de ovelha

420.000 l

Sal

11l

Flor do cardo

0,25 l

Total

420.011,25 l

Produto

Peso anual (ton)

Queijo de ovelha

70 l

A tabela 47 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 47. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

34.000 kWh

-----

Gás propano

22 ton

-----

Total

-----

-----
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A empresa possui 1 câmara de congelação, 5 câmaras de refrigeração, 1 caldeira
com características como potência de 30 kW, capacidade de 600 kg/h e pressão de
serviço 6,5 bar. O sistema de frio são unidades individuais de expansão directa. A
câmara de congelação tem de temperatura -5 ºC e capacidade para 18 ton,
enquanto que em 2 das câmaras de cura a temperatura varia entre 7 e 9 ºC, a
humidade relativa entre 94 e 97 %, e a capacidade para 1 é de 1,8 ton e na outra é
de 2,7 ton. Numa outra câmara de cura, a temperatura varia entre 9 e 11 ºC, a
humidade relativa entre 84 e 87 %, e a capacidade é de 2,7 ton. As câmaras de
conservação têm de temperatura 5 ºC e a capacidade para 1 é de 0,2 ton e noutra
4 ton. O tipo de constituição das câmaras é em painel sandwich e o seu chão é de
betão.

Pelas informações fornecidas, todas as câmaras têm iluminação fluorescente,
portas de correr com fecho manual, e regulador de temperatura. Da breve análise
feita ao sistema de frio pode-se verificar que se encontra relativamente protegido,
como se pode ver na figura 33. Na figura 34 pode-se observar que existe apenas
alguma tubagem em mau estado, contudo as tubagens estão isoladas com
neopreno.
Como investimento de eficiência energética, estão a ser construídas novas
instalações que envolveram um custo de cerca de 4 milhões de euros.

Fig. 33. Condensadores protegidos por telheiros.
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Fig. 34. Mau estado da tubagem.
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Empresa FL7
A empresa FL7 dedica-se ao fabrico de queijos de ovelha, armazenagem e
expedição. A empresa foi fundada em 2008, e é sediada em Malhada Sorda, distrito
da Guarda.
A tabela 48 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 48. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

6

Volume de Negócios (€)

139.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 49 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 49. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Leite de ovelha

140.000 l

Produto

Peso anual (ton)

Queijo de ovelha

2,5

A tabela 50 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 50. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Electricidade

kWh

Gasóleo

6.600 l

Total

---

A empresa possui 1 câmara de secagem, 1 câmara de refrigeração, e 1 caldeira
com características como potência de 280 kW, capacidade de 400 kg/h e pressão
de serviço 7 bar, a funcionar a gasóleo. Existe ainda uma unidade de ar comprimido
para o funcionamento de uma prensa. O sistema de frio são unidades individuais e
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compactas de expansão directa. A câmara de secagem tem de área 25 m^2 e altura
de 5 m com a temperatura a variar entre 9 e 11 ºC, a humidade entre 80 e 85% e
capacidade para 7 ton, enquanto a câmara de refrigeração tem de área 36 m^2 e
altura de 5 m com a temperatura a variar entre 8 e 10 ºC, a humidade entre 80 e
85% e capacidade para 9 ton, O tipo de construção é em painel sandwich e o seu
chão é de betão.
A localização das câmaras é disposta segundo a continuidade do processo
produtivo, ou seja, é possível que após o fim de uma etapa do processo, os
produtos sejam transferidos para outra câmara sem terem de passar pelo exterior,
dado que o espaço da envolvente não se encontra climatizado. A figura 35
representa um quadro com o layout geral da empresa, no qual foram introduzidas
referências de 1 a 5 para melhor identificar as divisões.
Da análise feita, todas as câmaras têm iluminação fluorescente, portas de correr
com fecho manual, chão de betão revertido com mosaico. No interior das mesmas
encontram-se o armazenamento de produtos em caixas de plástico. O controlo da
temperatura é feito pelo datalogger à direita da porta, como se pode ver na figura
36. Ao nível de disposição de produtos evita-se sempre encostar os produtos às
paredes da câmara. O isolamento das tubagens é em neopreno e tem uma película
de alumínio por cima, contudo não tem qualquer tipo de telhado para proteger do
clima exterior. Os fluidos frigorígenos utilizados nos sistemas de frio é os R-404A.
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Fig. 35. Layout da empresa.
1 – Casa das máquinas; 2 – Câmara de cura; 3 – Câmara de fermentação; Sala de fabrico de
queijo; 5 – Sala de Expedição.

Fig. 36. Datalogger da porta da câmara de secagem.
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Fileira das hortofrutícolas
Empresa FH1
A empresa FH1 dedica-se exclusivamente ao armazenamento de frutas. Empresa
fundada desde 1994, é sediada em Orjais. A área coberta da fábrica perfaz 680 m2
nos quais se encontram as instalações e equipamentos.
A tabela 51 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa. De salientar, que a empresa é composta por 2
trabalhadores efectivos, e 8 a 9 em tempo de campanha.
Tabela 51. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

2 / 8-9

Volume de Negócios (€)

200.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 52 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 52. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Pêssego

300

Nectarina

100

Total

400

A tabela 53 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 53. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

25.521 kWh

6.023,1

A empresa possui 3 câmara de refrigeração. A câmara 1 tem capacidade para
armazenar até 100 ton de fruta, sendo que esta câmara raramente se encontra
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ligada. A câmara 2 tem capacidade de 50 ton e a câmara 3 tem até 75 ton, todas
com temperaturas compreendidas entre 1 e 3ºC. O sistema de produção de frio é
constituído por unidades individuais de expansão directa.
Na figura 37 encontra-se o layout das três câmaras, com as respectivas medidas.

1

2

3

Fig. 37. Layout das câmaras de refrigeração.
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Empresa FH2
A empresa FH2 dedica-se ao armazenamento de frutas. Empresa fundada desde
1966, é sediada no Ferro.
A tabela 54 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 54. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

10

Volume de Negócios (€)

1.250.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 55 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 55. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Pêssego

700

Cereja

200

Pêra

40

Ameixa

15

Figo

6

Maçã

400

Total

1361

A tabela 56 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 56. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

265.416 kWh

-----

A empresa tem 4 câmaras nas suas instalações, com capacidade total de
armazenamento de 900 ton. As câmaras de conservação têm controlos de
temperatura compreendidos entre os 1 e os 5ºC. As câmaras são construídas em
alvenaria e utilizam isolamento em cortiça ou cortiça e poliuretano injectado,
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sendo que as portas são constituídas em painel sandwich e o piso é de betão. O ar
refrigerado entra nas câmaras por evaporadores através de uma central frigorífica
de expansão directa, que pode observada na figura 38.

Fig. 38. Central frigorífica.

Da análise possível á empresa, todas as câmaras têm a porta de acesso virada para
um corredor central, a parede oposta de todas as câmaras está em contacto
directo com o exterior, ou seja, duas a norte e duas a sul. A empresa tem também
nas instalações uma câmara de pequenas dimensões, equipada com um sistema de
arrefecimento rápido, utilizada para gerar um choque térmico à fruta,
nomeadamente às cerejas, permitindo levar a temperatura interna da fruta até
perto de 0 ºC.
A energia é consumida quase na sua totalidade pelos sistemas de frio, uma vez que
não tem alguma actividade transformadora de produto, funcionando apenas
esporadicamente um calibrador de fruta, figura 39(a). Todos os evaporadores estão
localizados de frente para a porta e são sempre em um conjunto de três
ventiladores, como consta na figura 39(b).
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(a)

(b)

Fig. 39. (a) Calibrador de fruta; (b) Conjunto de evaporadores.
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Empresa FH3
A empresa FH3 dedica-se ao armazenamento de frutas. Empresa fundada desde
1964, é sediada em Mangualde. A área coberta da fábrica perfaz 1000 m2 nos quais
se encontram as instalações e equipamentos.
A tabela 57 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 57. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

26

Volume de Negócios (€)

2.500.000

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 58 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 58. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Pêra

150

Maçã

4.000

Total

4.150

A tabela 59 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 59. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

1.025 MWh

126.405

A empresa possui 16 câmaras de refrigeração. Para as dimensões das câmaras temse uma área de 355,2 m2 e altura de 7,51 m para a maior câmara, e uma área de
213,81 m2 e altura de 7,43 m para uma câmara que serve de referência para a
maioria delas, com uma capacidade média total de 5200 toneladas. As câmaras de
conservação têm temperatura compreendida entre os 1 e os 3 ºC para a maçã e
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entre os 0,5 e 1 ºC para a pêra, controlada por um sistema de monitorização e
controlo autónomo, como se pode ver na figura 40. As câmaras são construídas em
alvenaria e utilizam isolamento em cortiça, ou cortiça e poliuretano injectado,
sendo que as portas são constituídas em painel sandwich e o piso é em betão. O
sistema de frio industrial é fornecido às câmaras através de uma central frigorífica
de expansão indirecta, que utiliza amoníaco como fluido primário e água glicolada
como fluido secundário. O calor da água glicolada após removido das câmaras é
ainda utilizado para a descongelação dos evaporadores.

Fig. 40. Programa de monitorização e controlo das temperaturas das câmaras.

Da possível análise á empresa e informações fornecidas, a atmosfera controlada
permite um prolongamento da vida de prateleira das frutas, devido à remoção do
etileno presente no ar das câmaras, que é responsável pelo seu rápido
amadurecimento. Este método de conservação permite um tempo máximo de
conservação que pode chegar até 9 meses. As câmaras em que é possível a
substituição do ar por azoto permitem uma maior conservação das frutas, no
entanto este tipo de conservação requer alguns cuidados, uma vez que a atmosfera
é hostil para o ser humano, tendo de ser selada com apenas uma pequena janela na
porta para visualização do estado da fruta, figura 41. As câmaras formam ainda um
corredor no qual é controlada a temperatura tendo assim a função de antecâmara.
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Fig. 41. Porta de atmosfera controlada.

63

Empresa FH4
A empresa FH4 dedica-se ao armazenamento de frutas. A empresa foi fundada em
1982, e é sediada em Caria.
A tabela 60 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 60. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

20

Volume de Negócios (€)

837.992

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 61 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 61. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Pêssego

795

Cereja

1,4

Pêra

483

Nectarina

84

Maçã

1190

Total

2553,4

A tabela 62 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 62. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

509.230 kWh

-----

A empresa tem 9 câmaras nas suas instalações com capacidade média de
armazenamento de 150 toneladas. Em relação ao armazenamento de fruta, todas
as câmaras de conservação têm controlos de temperatura compreendidos entre os
0,2 e os 1,5 ºC. As câmaras são constituídas em painel sandwich e utilizam
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isolamento em poliuretano, sendo que as portas são constituídas em painel
sandwich e o piso em betão. O ar refrigerado entra nas câmaras por evaporadores
através de uma central frigorífica de expansão directa.
Da possível análise à empresa, 6 das câmaras têm a porta de acesso virada para um
corredor central, enquanto a parede oposta de 3 dessas câmaras está em contacto
directo com o exterior. As outras 3 câmaras têm essa parede em comum com as
restantes 3 câmaras com a porta virada para a zona de embalagem. Todos os
evaporadores estão localizados por cima da porta, a cerca de 20 cm do tecto, como
se pode observar na figura 42.

Fig. 42. Localização do evaporador.

A energia é consumida quase na sua totalidade pelos sistemas de frio, uma vez que
não tem alguma actividade transformadora de produto, funcionando apenas
esporadicamente um calibrador de fruta.
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Empresa FH5
A empresa FH5 dedica-se ao armazenamento de frutas. Empresa foi fundada desde
1984, e é sediada em Alcaria. A área coberta da fábrica perfaz 1850 m2 nos quais se
encontram as instalações e equipamentos.
A tabela 63 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 63. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

2

Volume de Negócios (€)

500.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 64 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 64. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Pêssego

700

Cereja

150

Pêra

40-50

Ameixa

60

Maçã

300-400

Total

1250-1360

A tabela 65 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 65. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

-----

20.000
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A empresa possui 4 câmara de refrigeração, 2 com uma área de 150 m2, uma com
280 m2 e outra com 225 m2, apresentando uma altura em média de 6 metros. Na
sua totalidade, estas 4 câmaras têm uma capacidade para 1500 toneladas. De um
modo geral, as câmaras são construídas em alvenaria com isolamento com 20 cm de
cortiça, na qual posteriormente foi injectada 2 cm de espuma de poliuretano com o
piso das câmaras em cortiça com acabamento superficial em betão, figura 43.
Existem algumas câmaras sem isolamento em espuma de poliuretano sobre a
cortiça, encontrando-se ainda em remodelação, como se pode observar na figura
44.

Fig. 43. Câmara de refrigeração.

Fig. 44. Câmara de refrigeração apenas com isolamento em cortiça.
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Fileira da distribuição
Empresa FD1
A empresa FD1 dedica-se à recepção, armazenamento e expedição de produtos, ou
seja, funciona apenas como entreposto. A empresa foi fundada em 1989, e é
sediada na Covilhã.
A tabela 66 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 66. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

46

Volume de Negócios (€)

4.800.000

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 67 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 67. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Abrotea

300

Maruca

300

Corvina

140

Salmão

140

Perca do Nilo

140

Pescada

300

Red Fish

300

Caldeirada

240

Total

1.860

A tabela 68 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
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Tabela 68. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

291 MWh

40.000

As câmaras frigoríficas correspondem a uma área de refrigeração de 200 m2 e
encontram-se na zona central da empresa com ligação a uma zona climatizada a 12
ºC, com o intuito de funcionar como antecâmara devido à frequente necessidade
de reposição e retirada de produtos. O sistema de frio industrial é composto por
unidades individuais de expansão directa que se localizam num local coberto e
ventilado, como se pode observar na figura 45, e são responsáveis por abastecerem
as diferentes câmaras de conservação e zonas climatizadas.

Fig. 45. Zona dos equipamentos de produção de frio.

Da possível análise, as câmaras frigoríficas apresentavam na sua maioria lamelas
em PVC para protecção de infiltrações provocadas através da porta. Devido à sua
abertura constante, apresentam-se em mau estado e com gelo, como demonstra a
figura 46.
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Fig. 46. Lamelas danificadas e com gelo.

Os evaporadores têm localizações distintas nas várias câmaras frigoríficas. Alguns
deles têm gelo, como se pode ver na figura 47.

Fig. 47. Evaporador com gelo.
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Empresa FD2
A empresa FD2 dedica-se à recepção, armazenamento e expedição dos produtos,
bem como a transformação de Caracol. A empresa foi fundada em 2010, e é
sediada em Cerdeira.
A tabela 69 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 69. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

8

Volume de Negócios (€)

500.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 70 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 70. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Moela

9

Caracol

20

Total

29

Produto

Peso anual (ton)

Caracol

19

A tabela 71 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 71. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

180 MWh

-----

Gás Propano

9,7 ton

-----

Total

-----

-----
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Existem 7 câmaras frigoríficas, 4 de refrigeração e 3 de congelação, e em conjunto
têm uma área de frio de 260 m2. Encontram-se numa zona central da empresa com
ligação a uma zona climatizada a 12 ºC, com o intuito de funcionar como
antecâmara devido à frequente necessidade de reposição e retirada de produtos. O
sistema de frio industrial é composto por unidades individuais de expansão directa
que se localizam num local coberto e ventilado, e são responsáveis por
abastecerem as diferentes câmaras de conservação e zonas climatizadas.

Da possível análise, os evaporadores encontram-se localizados de frente para as
portas de acesso, como se pode ver na figura 48(a). Todos os equipamentos têm
poucas horas de funcionamento, não apresentando qualquer tipo de dano visível,
pois a empresa é recente. A figura 48(b) trata-se da casa das máquinas onde estão
vários equipamentos.

(a)

(b)
Fig. 48. Câmara frigorifica; Casa das máquinas.
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Empresa FD3
A empresa FD3 dedica-se à recepção, armazenamento e expedição dos produtos. A
empresa foi fundada em 1995, e é sediada em Vila Franca das Naves.
A tabela 72 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 72. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

23

Volume de Negócios (€)

7.000.000

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 73 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 73. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Pota

44

Fiambre

80

Filetes de panga

38

Queijo

60

Pescada

48

Red Fish

63,5

Total

333,5

A tabela 74 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 74. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

170 MWh

24.538

As câmaras frigoríficas encontram-se numa zona central da empresa com ligação a
uma zona climatizada a 5 ºC, com o intuito de funcionar como antecâmara, devido
à frequente necessidade de reposição e retirada de produtos. Por sua vez, o
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sistema de frio industrial é composto por unidades individuais de expansão directa
que se localizam num local coberto e ventilado e são responsáveis por abastecerem
as diferentes câmaras de conservação e zonas climatizadas.
O layout da empresa encontra-se representado na figura 49 à escala de 1/200.
Da possível análise e informações fornecidas, as câmaras frigoríficas apresentavam
na sua maioria lamelas em PVC para protecção em bom estado e limpas. Noutras
câmaras com maior afluência de empilhadores esta solução revelava-se ineficiente
devido aos danos provocados nas lamelas, daí a sua inexistência.
Os evaporadores encontram-se localizados por cima das portas de acesso às
câmaras, como se pode observar na figura 50, o que revela preocupação com as
cargas por infiltração e sua remoção. Porém, na câmara de congelação, por
questões de reposição dos produtos, os evaporadores encontravam-se localizados
na parede oposta à porta, verificando-se alguns problemas com a excessiva
formação de gelo, conforme apresentado na figura 51.

Também se pode observar nas figuras 51 e 52, que os produtos encontram-se
empilhados em blocos compactos encostados às paredes ou prateleiras, impedindo
a correcta circulação de ar na câmara. Esta observação foi comentada com os
proprietários da empresa, ao qual foi respondido que, de facto, existia a
preocupação de afastarem as caixas das paredes, mas devido a estas se
deformarem com a humidade tinham a tendência a escorregarem das prateleiras.
Na figura 52 ainda se salienta o tipo de iluminação ser incandescente, invés de
outro tipo mais eficiente.

76

Fig. 49. Layout da empresa.
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Fig. 50. Vários evaporadores por cima das portas de acesso às câmaras.
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Fig. 51. Câmara de congelação.

Fig. 52. Disposição dos produtos numa câmara.
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Na figura 53 encontra-se o evaporador responsável pela climatização da
antecâmara, que é accionado sempre que a temperatura ambiente excede uma
temperatura superior a 5 ºC. Por sua vez, na figura 54 encontra-se representado um
disco de registo das temperaturas das câmaras, que é um método de controlo
desactualizado.

Fig. 53. Evaporador da antecâmara.

Fig. 54. Disco de registo das temperaturas numa câmara.
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Fileira do vinho e vinha
Empresa FV1
A empresa FV1 dedica-se à produção de vinho, conservação e expedição. A
empresa foi fundada em 1954, e é sediada na Covilhã.
A tabela 75 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 75. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

16

Volume de Negócios (€)

1.000.000

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 76 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa. De salientar que a quantidade de produtos que a empresa
armazena, tratando-se de uma empresa que transforma matéria-prima, é muito
variável de ano para ano, visto que as uvas dependem do clima e da época de
colheita.
Tabela 76. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Uvas

1.000

Produto

Peso anual (ton)

Vinho tinto

800.000 l

A tabela 77 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 77. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

200.232 kWh

-----
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O sistema de frio é uma central frigorífica de expansão indirecta, não sendo
possível saber qual era o fluido primário, no entanto sabe-se que o fluido
secundário é água.
Pelas informações fornecidas, o sistema está programado para que a água circule
nas camisas a 8 ºC, para tal a temperatura do vinho não devera ultrapassar os 18
ºC. O sistema chiller já não é propriamente recente, e tem algumas tubagens com
o isolamento degradado, outras sem isolamento, como se pode observar na figura
55.
Existem 53 cubas refrigeradas, estando em local fechado. Na tabela 78 pode-se ver
os tipos de cubas e as unidades existentes.
Tabela 78. Características das cubas.
Tipo de cubas

Unidades existentes

30.000

9

20.000

36

Fermentação

8

Fig. 55. Chiller com isolamentos degradados e sem isolamento.
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Empresa FV2
A empresa FV2 dedica-se à produção de vinho, conservação e expedição. A
empresa foi fundada em 2008, e é sediada em Vila franca das Naves.
A tabela 79 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 79. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

17

Volume de Negócios (€)

2.500.000

Classificação da empresa

Pequena empresa

A tabela 80 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa. De salientar que a quantidade de produtos que a empresa
armazena, tratando-se de uma empresa que transforma matéria-prima, é muito
variável de ano para ano, visto que as uvas dependem do clima e da época de
colheita.
Tabela 80. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Uvas

50

Produto

Peso anual (ton)

Vinho tinto

22.000 l

Vinho branco

10.500 l

Total

32.500 l

A tabela 81 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 81. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

149.648 kWh

-----

O sistema de frio é uma central frigorífica de expansão indirecta, sendo que o
fluido primário é R-404A e o fluido secundário é água.
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Da possível análise, as cubas estão em local aberto, onde a iluminação é apenas
natural com o piso de betão. As cubas estão protegidas por cima por um tejadilho.
Todas a cubas tem uma camisa na sua envolvente, logo todas são refrigeradas.
Todas as cubas têm uma bomba acoplada para fazer a bombagem do vinho. A figura
56 é exemplo das características anteriormente referidas. A unidade fabril tem um
sistema de ar comprimido centralizado para o funcionamento de diversas
máquinas. O sistema de ar comprimido está protegido para as condições climáticas,
como pode ser observado na figura 57. A entrada da água nas camisas é feita
através de um tubo devidamente isolado.

Fig. 56. Cubas refrigeradas.

Fig. 57. Sistema de ar comprimido.
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Empresa FV3
A empresa FV3 dedica-se à produção de vinho, conservação e expedição. A
empresa foi fundada em 2008, e é sediada em Pala.
A tabela 82 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa. De salientar que é uma empresa familiar, e
que em época de campanha são contratados alguns trabalhadores temporários,
sendo que não há um número certo.
Tabela 82. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

1

Volume de Negócios (€)

50.000

Classificação da empresa

Microempresa

A tabela 83 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa. De salientar que a quantidade de produtos que a empresa
armazena, tratando-se de uma empresa que transforma matéria-prima, é muito
variável de ano para ano, visto que as uvas dependem do clima e da época de
colheita.
Tabela 83. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Uvas

0,05

Produto

Peso anual (l)

Vinho tinto

22.000

Vinho branco

10.500

Total

32.500

A tabela 84 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 84. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

-----

-----
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O sistema de frio é uma central frigorífica de expansão indirecta, sendo que o
fluido primário é R-404A e o fluido secundário é água.
No layout da empresa estão identificados os três pontos mais importantes que são a
sala das cubas e sala de expedição (1), casa das máquinas (2), e armazenamento,
enchimento, embalamento e anexo de arrumações (3), como se pode observar na
figura 58.

1
2
3

Fig. 58. Layout da empresa.

Da análise possível e informação fornecida, nota-se que as cubas estão em local
fechado onde a iluminação é fluorescente e o piso de betão. O vinho é bombeado
através de uma bomba portátil para as cubas. Na figura 59 pode-se ver a disposição
das cubas, e que existem cubas com e sem refrigeração, pois as cubas com
refrigeração que tem uma camisa na sua envolvente (a cuba mais à esquerda é a
única sem refrigeração). A tabela 85 apresenta as características das cubas de
refrigeração.
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Tabela 85. Características das cubas.
Número da cuba

Capacidade

1

10.000

2

6.000

3

6.000

4

5.000

5

5.000

6

3.000

Temperaturas

No caso de ser vinho branco está a 12
ºC, caso seja vinho tinto está a 18 ºC.

Fig. 59. Cubas.
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Fileira do Peixe
Empresa FP1
A empresa FP1 dedica-se ao armazenamento, transformação e distribuição de
produtos congelados essencialmente produtos de pesca e aquicultura. A empresa
foi fundada em 1986, e é sediada em Viseu. A área coberta da empresa perfaz
cerca de 3500 m2 que constituem as instalações de armazenamento frigorífico e
zonas de transformação do produto.
A tabela 86 fornece informações quanto ao número de trabalhadores, volume de
negócios e classificação da empresa.
Tabela 86. Classificação da empresa, segundo o número de trabalhadores e volume de negócios.
Número de trabalhadores

67

Volume de Negócios (€)

12.500.000

Classificação da empresa

PME

A tabela 87 fornece informações quanto às quantidades de matéria-prima e produto
final da empresa.
Tabela 87. Quantidades de matéria-prima e produto final anual.
Matéria-prima

Peso anual (ton)

Peixe congelado

2.000

Gelados, bacalhau, entre outros

500

Total

2.500

A tabela 88 fornece informações quanto aos valores do consumo e custo anual das
fontes de energia.
Tabela 88. Valores do consumo e custo anual das fontes de energia.
Fontes de Energia

Consumo anual

Custo anual (€)

Electricidade

1.027 MWh

106.160
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A empresa possui 8 câmaras de congelação com temperaturas controladas entre os
-24 aos -18 ºC e 1 câmara de refrigeração dedicada ao armazenamento de bacalhau
com uma temperatura compreendida entre os 0 aos 5 ºC e com a humidade relativa
compreendida entre os 70 aos 80 %. As câmaras são constituídas em painel
sandwich com isolamento em poliuretano e o piso em betão com um acabamento
em resina epóxi, sendo que 3 destas ainda apresentam construção em alvenaria,
não tendo ainda sido remodeladas. O sistema de frio é composto por unidades
individuais de expansão directa, sendo que 2 câmaras partilham o mesmo
compressor e condensador. Existe ainda 1 câmara que contrariamente às outras é
provida de uma cortina de ar, invés das típicas cortinas de lamelas.

Pela informação fornecida, o peixe recebido em blocos oriundo na sua maioria de
Vigo e é armazenado numa câmara a -18 ºC sendo posteriormente transformado.
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4. Tratamento de dados
No contexto da informação recolhida nas várias empresas, nesta secção é
apresentada a comparação segundo diferentes vertentes de caracterização das
empresas.

Análise por fileira
Fileira das carnes
A distribuição das empresas da fileira da carne em relação à sua classificação
segundo a recomendação da Comunidade Europeia encontra-se discriminada na
figura 60.
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Fig. 60. Classificação das empresas.

Dado que a classificação de cada empresa é dada pelo número de trabalhadores e
pelo seu volume de negócios, nas figuras 61 e 62 são apresentados respectivamente
estes indicadores, para cada empresa da fileira.
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Fig. 61. Número de trabalhadores por empresa.
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Fig. 62. Volume de negócios por empresa.

Na figura 63 é apresentado o volume de negócios relativamente ao número de
trabalhadores para o conjunto de empresas da fileira da carne analisados. Veri
fica-se uma tendência linear entre o volume de negócios e o número de
trabalhadores – com o aumento da dimensão da empresa, o volume de negócios e o
número de trabalhadores aumentam proporcionalmente.
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Fig. 63. Volume de negócios por número de trabalhadores.

Em relação ao consumo eléctrico anual verifica-se que, segundo a figura 64, nas
empresas com um volume de negócios mais volumoso, o consumo de energia
eléctrica é maior, salientando-se ainda, que a empresa nº 5 comparativamente à
empresa nº 2 apresenta maior consumo de energia eléctrica pelo facto da empresa
se dedicar à produção de outro tipo de produto à parte da transformação de
carnes.
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1014748

574017

173736
40536
1

38136

10508
2

3

4

5

6

48636
7

74328

8

Nº da Empresa

Fig. 64. Consumo de electricidade anual (kWh/ano) por empresa.

Na figura 65 é apresentado a comparação da quantidade anual de produtos finais e
de matéria-prima em cada empresa, apresentando uma redução similar em todas
as empresas, que se deve ao próprio processo de transformação, característico
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neste tipo de fileira. Destaca-se que algumas destas empresas dedicam-se a
processos distintos dentro do próprio sector, nomeadamente ao abate de animais
vivos, salsicharia e transformação de carnes verdes.
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Fig. 65. Quantidades anuais de matéria-prima e produto final.

O indicador SEC (Specific Energy Consumption) pode ser observado na figura 66, e
constata-se que as empresas que apresentam um SEC mais elevado, ou seja, que
consomem maior quantidade de energia final por quantidade de produto acabado
dedicam-se em particular à actividade de salsicharia, ou seja à transformação de
produtos. Por outro lado, as empresas que apresentam um SEC mais baixo são
representativas de matadouros e empresas transformadoras de carnes verdes, que
basicamente apenas armazenam.
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Fig. 66. Consumo energético específico (SEC).

Relativamente à comparação da intensidade energética ilustrada na figura 67,
verifica-se que à semelhança do indicador SEC, as empresas que se dedicam ao
abate e armazenamento de carnes verdes apresentam uma intensidade energética
mais reduzida.
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Fig. 67. Intensidade energética.
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Fileira dos lacticínios
A distribuição das empresas da fileira dos lacticínios em relação à sua classificação
segundo a recomendação da Comunidade Europeia encontra-se discriminada na
figura 68.
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Fig. 68. Classificação das empresas.

Dado que a classificação de cada empresa é dada pelo número de trabalhadores e
pelo seu volume de negócios, nas figuras 69 e 70 são representados
respectivamente estes indicadores, para cada empresa da fileira.

Na figura 71, é apresentado o volume de negócios em função do número de
trabalhadores para as empresas da fileira dos lacticínios. Verifica-se uma tendência
linear entre o volume de negócios e o número de trabalhadores - com o aumento
da dimensão da empresa, o volume de negócios e o número de trabalhadores
aumentam proporcionalmente dentro das seis empresas. Existe uma excepção que
corresponde a uma unidade fabril de queijos de vaca, sendo que o seu processo
produtivo, matéria-prima e mecanismos são um pouco diferentes.
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Fig. 69. Número trabalhadores por empresa.
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Fig. 70. Volume de negócios por empresa.
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Fig. 71. Volume de negócios por número de trabalhadores.

Em relação ao consumo eléctrico anual verifica-se, segundo a figura 72, que nas
empresas com um volume de negócios mais volumoso, o consumo de energia
eléctrica é maior, salientando-se ainda que a empresa nº 6 tem um consumo de
energia muito menor em relação ao volume de negócios, devendo-se ao facto da
queijaria apresentar um processo de fabrico mais artesanal.
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Fig. 72. Consumo de electricidade anual (kWh/ano) por empresa.

Na figura 73 é apresentado a comparação da quantidade anual de produtos finais e
de matéria-prima em cada empresa, apresentando uma redução similar em todas
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as empresas, que se deve ao próprio processo de transformação, destacando que
algumas destas empresas se dedicam a diferentes fabricos de queijo e derivados.
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Fig. 73. Quantidades anuais de matéria-prima e produto final.

O indicador SEC pode ser observado na figura 74, e constata-se que a empresa que
apresenta um SEC mais elevado dedica-se à produção queijo de cabra
amanteigado. Este valor deve-se à unidade fabril encontrar-se em fase de
desenvolvimento e ainda não contar com equipamentos muito eficientes que fazem
o reaproveitamento de energia, ao contrário das outras. Todas as outras
apresentam valores muito próximos, com a excepção da empresa nº 2, que
apresenta

nas

suas

instalações

equipamentos

que

permitem

um

melhor

reaproveitamento das fontes de energia em relação as restantes. É importante
salientar que as restantes empresas encontram-se a investir no melhoramento de
equipamentos.
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Fig. 74. Consumo energético específico (SEC).

Relativamente à comparação da intensidade energética ilustrada na figura 76,
verifica-se que a indústria transformadora nº 1, dedicada à produção de queijos de
vaca, apresenta o maior índice, devido ao seu elevado consumo de energia e
volume de negócios. No entanto, a indústria transformadora nº 6 detém o menor
valor de intensidade energética, pela razão de se tratar de uma empresa de menor
dimensão e o seu processo de fabrico ser bastante artesanal.
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Fig. 75. Intensidade energética.
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Fileira dos hortofrutícolas
A distribuição das empresas da fileira dos hortofrutícolas em relação à sua
classificação, segundo a recomendação da Comunidade Europeia, encontra-se
discriminada na figura 76.
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Fig. 76. Classificação das empresas.

Dado que a classificação de cada empresa é dada pelo número de trabalhadores e
pelo seu volume de negócios, nas figuras 77 e 78 estão representados
respectivamente estes indicadores, para cada empresa da fileira. Na figura 79 é
representado o volume de negócios em função do número de trabalhadores para as
empresas da fileira dos lacticínios.
Com a análise dos três indicadores, pode-se constatar que nesta fileira não é linear
a evolução de número de trabalhadores por volume de negócios. Por exemplo, a
empresa nº 4 tem o segundo maior número de trabalhadores, no entanto é apenas a
quarta com o maior volume de negócios. Uma das razões que pode contribuir para
esta distribuição é o facto da referida empresa trabalhar quase em exclusivo para
uma marca branca de um hipermercado nacional, optando por ter um cliente fixo e
durável mas com uma baixa margem de lucro.
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Fig. 77. Número de trabalhadores por empresa.
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Fig. 78. Volume de negócios por empresa.
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Fig. 79. Volume de negócios por número de trabalhadores.

Em relação ao consumo eléctrico anual, como se pode observar na figura 80,
verifica-se que as empresas da fileira dos hortofrutícolas têm um consumo de
acordo com a dimensão relativa ao número de trabalhadores e toneladas de
produtos produzidos. Esta relação é linear, visto que o modo de operacionalidade
das empresas é similar. As empresas limitam-se a armazenar a fruta, com a
excepção das empresas 2, 3 e 4 que têm calibradores automáticos para
determinados tipos de fruta.
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Fig. 80. Consumo de electricidade anual (kWh/ano) por empresa.

Na figura 81 está representado a comparação da quantidade anual de produtos
finais e de matéria-prima em cada empresa, apresentando um valor igual entre
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matéria-prima e produtos, uma vez que a matéria-prima e o produto são iguais,
pois não sofrem qualquer tipo de transformação, mas também não existiram perdas
no processo de conservação.
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Fig. 81. Quantidades anuais de matéria-prima e produto final.

O indicador SEC pode ser observado na figura 82, e constata-se uma equidade entre
as empresas que fazem armazenamento de fruta e respectiva calibragem. No
entanto, a empresa que faz apenas armazenamento tem um SEC mais elevado, ou
seja, gasta mais energia por quilograma de produto do que as que têm um processo
de calibragem. Esta diferença poderá ser explicada, pelo facto de a empresa nº 5
armazenar não só fruta como as restantes, mas também leguminosas.
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Fig. 82. Consumo energético específico (SEC).

Relativamente à comparação da intensidade energética, ilustrada na figura 83,
verifica-se que a empresa nº 4 tem uma maior intensidade energética, sendo uma
consequência de a empresa ter uma baixa margem de lucro (baixo volume de
negócios), e no entanto ter muitos trabalhadores em relação às restantes.
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Fig. 83. Intensidade energética.
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Fileira da distribuição
A distribuição das empresas da fileira da distribuição em relação à sua
classificação, segundo a recomendação da Comunidade Europeia, encontra-se
discriminada na figura 84.
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Fig. 84. Classificação das empresas.

Dado que a classificação de cada empresa é dada pelo número de trabalhadores e
pelo seu volume de negócios, nas figuras 85 e 86 estão representados
respectivamente estes indicadores, para cada empresa da fileira. Na figura 87 é
representado o volume de negócios em função do número de trabalhadores para as
empresas da fileira dos lacticínios.
Com a análise dos três indicadores, pode-se constatar que nesta fileira observa-se
uma dispersão dos resultados em relação aos casos anteriores. Isto acontece
porque as empresas nesta fileira contemplam uma grande diversidade de produtos,
cujos valores comerciais variam consoante o seu género intervindo directamente no
volume de negócios da empresa e no número de trabalhadores. Se se encontrar
dependente da área abrangente de distribuição e a automação de equipamentos na
empresa, não se verifica uma correlação entre os resultados.
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Fig. 85. Número de trabalhadores por empresa.
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Fig. 86. Volume de negócios por empresa.
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Fig. 87. Volume de negócios por número de trabalhadores.

Em relação ao consumo eléctrico anual, como se pode observar na figura 88, os
resultados obtidos revelam que apesar das empresas nº 1 e 2 apresentarem um
volume de negócios inferior comparativamente à outra, detêm os maiores
consumos. Porém, há a considerar que a empresa nº 3 se dedica apenas ao
armazenamento de produtos através do frio, enquanto as outras empresas
transformam matéria-prima, designadamente a empresa nº 1 recebe os produtos
congelados em blocos e transforma o produto, de modo a ser armazenado em
embalagens comerciais, enquanto a empresa nº 2, após o processo de
transformação, necessita de um arrefecimento rápido para ser armazenado em
seguida.
Na figura 89 está representado a comparação da quantidade anual de produtos
finais e de matéria-prima em cada empresa. Uma vez que a maioria das empresas
inseridas neste tipo de fileira desempenham a função de entreposto frigorífico em
que os produtos são recebidos e armazenados até serem expedidos para
distribuição, a quantidade de matéria-prima é similar à não fazendo sentido falar
em matéria-prima quando não existe qualquer transformação. Porém, a empresa nº
2, apesar de ser incluída na fileira de distribuição, transforma matéria-prima e
recorre a processos térmicos (cozedura), daí a discrepância anual entre a
quantidade de matéria-prima e quantidade devido à perda de peso durante o
processo produtivo.
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Fig. 88. Consumo de electricidade anual (kWh/ano) por empresa.
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Fig. 89. Quantidades anuais de matéria-prima e produto final.

O indicador SEC pode ser observado na figura 90, e constata-se que a empresa nº 2,
devido a se dedicar a uma actividade laboral diferente das outras empresas da
fileira, verifica um valor do SEC completamente distinto das outras empresas. O
facto da empresa em questão utilizar uma grande quantidade de energia durante o
processo produtivo, nomeadamente para cozedura, congelação rápida (-30ºC) e
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posterior armazenamento leva a que a relação entre a quantidade de energia final
consumida pela empresa e a quantidade de produto acabado seja bastante
elevada.
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Fig. 90. Consumo energético específico (SEC).

Relativamente à comparação da intensidade energética, ilustrada n figura 91,
verifica-se que como seria de esperar, a empresa nº 2 pela elevada quantidade de
energia final que apresenta leva a que a intensidade energética, à semelhança do
indicador do SEC, seja bastante superior em relação às outras empresas do sector.
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Fig. 91. Intensidade energética.
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Fileira do vinho e vinha
A distribuição das empresas da fileira dos vinhos e vinha em relação à sua
classificação, segundo a recomendação da Comunidade Europeia, encontra-se
discriminada na figura 92.
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Fig. 92. Classificação das empresas.

Dado que a classificação de cada empresa é dada pelo número de trabalhadores e
pelo seu volume de negócios, nas figuras 93 e 94 estão representados
respectivamente estes indicadores, para cada empresa da fileira. Na figura 95 é
representado o volume de negócios em função do número de trabalhadores para as
empresas da fileira dos lacticínios.
Com a análise dos três indicadores, verifica-se que o volume de negócios em função
do número de trabalhadores não apresenta uma tendência linear, como em casos
anteriores. Esta conclusão pode dever-se á falta de informação relativamente às
restantes empresas.
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Fig. 93. Número de trabalhadores por empresa.
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Fig. 94. Volume de negócios por empresa.
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Fig. 95. Volume de negócios por número de trabalhadores.

Em relação ao consumo eléctrico anual, como se pode observar na figura 96, os
resultados obtidos revelam que a empresa que tem o segundo maior volume de
negócios é a que obteve um o consumo eléctrico maior. Este facto pode-se explicar
pela electricidade ser a única fonte de energia utilizada por esta empresa, ao
contrário da empresa nº 3, que além do consumo de energia, tem também gasóleo.
Na figura 97 está representado a comparação da quantidade anual de produtos
finais e de matéria-prima em cada empresa. A quantidade anual de matéria-prima,
apresenta uma redução, similar em todas as empresas, que se deve ao próprio
processo de transformação, característico neste tipo fileira.
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Fig. 96. Consumo de electricidade anual (kWh/ano) por empresa.
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Fig. 97. Quantidades anuais de matéria-prima e produto final.

O indicador SEC pode ser observado na figura 98, e constata-se que as empresas
apresentam um SEC mais baixo relativamente a outros sectores, ou seja, consomem
menor quantidade de energia final por quantidade de produto acabado. Por outro
lado, é importante referir que estes baixos valores de SEC são devidos à menor
quantidade de energia consumida pelos sistemas frio, uma vez que são utilizados
essencialmente no tempo de campanha que dura cerca de 1 mês, sendo reduzida a
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necessidade de refrigeração pela estabilização das temperaturas de fermentação
do vinho. Quando se passa o período de fermentação, os sistemas de refrigeração
são apenas para manter a temperatura do vinho a uma temperatura constante. De
igual modo se obteve a mesma relação sobre a intensidade energética, onde as
empresas de maior valor de SEC têm uma maior intensidade de consumo de
energia, como pode ser observado na figura 99.
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Fig. 98. Consumo energético específico (SEC).
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Fig. 99. Intensidade energética.
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Fileira do peixe
Uma vez que na fileira do peixe foi apenas visitada uma única empresa, recorre-se
à seguinte tabela para a apresentação dos dados em falta.
Tabela 89. Valores do SEC e Intensidade energética.
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SEC

3,7

Intensidade energética

0,74

5. Conclusões
Em relação ao consumo elétrico anual das empresas, na fileira das carnes verificase que nas empresas com um volume de negócios mais avultado, esse consumo é
maior, no entanto a empresa nº 5 e a empresa nº 2 apresentam um maior consumo
de energia elétrica devido a se dedicarem à produção de outro tipo de produto,
além da transformação de carnes. Em relação à quantidade anual de produtos
finais com a quantidade anual de matéria-prima verificou-se que todas as empresas
apresentam uma redução similar, que se deve ao próprio processo de
transformação, característico neste tipo de fileira. Em relação ao consumo
específico de energia, os valores variam de 1,36 a 20,18 MJ/Kg. Esta variação é
devida à diversidade de produtos finais.
Na fileira dos lacticínios verifica-se que o volume de negócios em função do número
de trabalhadores apresenta uma tendência linear. Dentro das seis empresas existe
uma excepção que corresponde a uma unidade fabril de queijos de vaca, sendo que
o seu processo produtivo, matéria-prima e mecanismos são um pouco diferentes
das restantes. Em relação ao consumo eléctrico anual das empresas, verificou-se
que para as empresas com um volume de negócios mais avultado, o consumo de
energia eléctrica é maior, salientando-se ainda a empresa nº 6 que tem um
consumo de energia muito menor em relação ao volume de negócios, devendo-se
ao facto da queijaria apresentar um processo de fabrico mais artesanal. Foi
também verificado que a quantidade anual de produtos finais comparativamente à
quantidade anual de matéria-prima apresenta uma redução similar característica
do próprio processo de transformação. Neste sector o valor do consumo específico
varia entre 11,79 a 29,48 MJ/kg, cujo último valor apresentado pode ser justificado
pela remodelação que se encontra a ser realizada na unidade fabril respectiva.
Todas as outras apresentam valores muito próximos, com a excepção da empresa nº
2, que apresenta nas suas instalações equipamentos que permitem um melhor
reaproveitamento das fontes de energia em relação as restantes. De referir que a
empresa nº 4 possui a sua própria ETAR.
Na fileira dos hortofrutícolas verificou-se que com a análise dos três indicadores
(número de trabalhadores, volume de negócios e relação entre os dois indicadores)
pode-se constatar que nesta fileira não é linear a evolução número de
trabalhadores e volume de negócio. Quanto ao consumo de energia elétrica,
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verificou-se uma relação linear, pois as empresas da fileira dos hortofrutícolas têm
um consumo de acordo com a dimensão relativamente ao número de trabalhadores
e toneladas de produtos produzidos. O consumo específico de energia apresenta
valores entre 0,47 a 1,99 MJ/kg, verificando-se nesta fileira que empresa que faz
apenas armazenamento tem um SEC mais elevado, ou seja, gasta mais energia por
quilograma de produto do que as que têm um processo de calibragem.
No fileira da distribuição verificou-se que as empresas desta fileira contemplam
uma grande diversidade de produtos, cujos valores comerciais variam consoante o
seu género, intervindo diretamente no volume de negócios da empresa e o número
de trabalhadores se encontrar dependente da área abrangente de distribuição e a
automação de equipamentos na empresa, logo não se verifica uma correlação entre
os resultados. Relativamente ao consumo anual de energia elétrica, não se verifica
relação com o volume de negócios. A maioria das empresas inseridas neste tipo de
fileira desempenham a função de entreposto frigorífico em que os produtos são
recebidos e armazenados até serem expedidos para distribuição, a quantidade de
matéria-prima é similar à quantidade de produtos, não fazendo sentido falar em
matéria-prima quando não existe qualquer transformação. Porém, a empresa nº 2,
apesar de ser incluída na fileira de distribuição, transforma matéria-prima, daí a
discrepância anual entre a quantidade de matéria-prima e quantidade, devido à
perda de peso durante o processo produtivo. Os valores do consumo específico de
energia variam entre 1,38 a 73,42 MJ/kg, verificando-se uma discrepância de
valores devido a empresa nº 2.
Na fileira do vinho e vinha verificou-se que o volume de negócios em função do
número de trabalhadores não apresenta uma tendência linear. O consumo elétrico
anual não tem relação linear com o volumo de negócios. Em relação à quantidade
anual de produtos finais com a quantidade anual de matéria-prima em cada
empresa, apresenta uma redução, similar em todas as empresas, que se deve ao
próprio processo de transformação, característico neste tipo fileira. O valor de SEC
varia entre 0,48 e 2,3 MJ/kg pode-se constatar que as empresas apresentam um
SEC mais baixo relativamente a outros setores, ou seja, consomem menor
quantidade de energia final (MJ) por quantidade de produto acabado (l) Por outro
lado, é importante referir que estes baixos valores de SEC são devidos à menor
quantidade de energia consumida pelos sistemas frio, uma vez que são utilizados
essencialmente no tempo de campanha que dura cerca de 1 mês, sendo reduzida a
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necessidade de refrigeração pela estabilização das temperaturas de fermentação
do vinho. Quando se passa o período de fermentação, os sistemas de refrigeração
são apenas para manter a temperatura do vinho constante (usualmente 12ºC para o
vinho branco e 18ºC para o vinho tinto). De igual modo se obteve a mesma relação
sobre a intensidade energética, onde as empresas de maior valor de SEC têm uma
maior intensidade de consumo de energia.
Resumindo, na fileira das carnes o valor do Consumo de Energia Específico varia
entre 1,36 a 20,18 MJ/kg, na fileira dos lácteos varia entre 11,79 a 29,48 MJ/kg, na
fileira dos hortofrutícolas varia de 0,47 a 1,99 MJ/kg, na fileira da distribuição o
valor varia de 1,38 a 73,42 MJ/kg e na fileira do vinho e vinha, encontra-se entre
0,48 e 2,3 MJ/kg. Em relação à fileira do peixe não foi tirada qualquer conclusão
devido a falta de indústrias de peixe na região do NUT III.
Quanto à intensidade de energia eléctrica verificou-se que na fileira das carnes
varia de 0,34 a 3,41, na fileira dos lácteos varia de 1,12 a 4,41, na fileira dos
hortofrutícolas de 0,17 a 5,47, na fileira da distribuição entre 0,22 a 4,11, e por
fim no vinho e vinha de 0,61 a 1,8.
Por fim foi também realizada uma recolha de informação complementar de cada
empresa onde foram anotados os erros e os problemas mais frequentes como falta
de isolamento nas tubagens, equipamentos muito degradados, excesso de carga nas
câmaras de refrigeração, desadequada distribuição de produtos pelas câmaras,
falta de cortinas de lamelas ou degradação das mesmas e evaporadores bloqueados
com gelo.
Cada fileira apresenta necessidades energéticas distintas, quer no processo
produtivo quer no armazenamento dos produtos, já que os requisitos de processo e
armazenamento dos produtos (temperatura e humidade do ar) variam consoante o
tipo de produto. Adicionalmente, os métodos de transformação na indústria
alimentar utilizam equipamentos e procedimentos muito diferentes de fileira para
fileira. Em rigor, estas diferenças verificam-se até mesmo dentro da mesma fileira,
mas em indústrias destinadas ao processamento de distintos produtos.
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