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1. Antecedentes 

O projeto ENTIC tem como objetivo promover a implantação progressiva de sistemas de 

gestão sustentável e inteligente da energia nas PME da Eurorregião, mediante serviços 

profissionais de informação, assessoramento, acompanhamento e promoção de redes 

dirigidas a empresários, profissionais e empreendedores. 

Uma das atividades apresentadas no projeto é o “Estudo de soluções TIC’s para a 

Eficiência e Diversificação Energética”.  Esta ação tem como objetivo estudar e 

destacar as potencialidades das TIC’s na sua aplicação à eficiência e diversificação, 

informando das soluções que são já comercializadas e das que apresentam um futuro 

mais favorável quer para o seu desenvolvimento, quer para a sua comercialização, 

permitindo a identificação das oportunidades de negócio neste domínio de crescimento 

estratégico. 

Para atingir este objetivo tem-se realizado uma investigação específica sobre as soluções 

TIC existentes, ou em fase de desenvolvimento muito avançado, que permitem contribuir à 

eficiência e diversificação energética das empresas da Eurorregião. 

O trabalho desta atividade foi desenvolvido conjuntamente pelo ITG e o INEGI, que 

fizeram a pesquisa e recolha de informações enquanto o IGAPE tem coordenado toda a 

ação e compilou todas as informações em um único estudo. A seguir indicam-se as 

diferentes áreas temáticas nas que foram classificadas as soluções analisadas: 

� Área 1: Faturação energética  

� Área 2: Consumo térmico  

� Área 3: Iluminação  

� Área 4: Instalações elétricas  

� Área 5: Ar comprimido  

� Área 6: Frio industrial  

� Área 7: Climatização e água 

� Área 8: Transporte  

� Área 9: Energias renováveis e alta eficiência  

� Área 10: Mantimento e gestão energética  

� Área 11: Rotulagem energética  

� Área 12: Aplicações na rede  

� Área 13: Edificação eficiente 
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2. Soluções TIC´s para a eficência e a diversificão en ergéticas  

Neste apartado incluem-se as fichas informativas das soluções TIC’s que são de 

aplicação à eficiência e diversificação energética. Estas fichas têm sido criadas 

com base na informação recompilada de várias fontes bibliográficas, internet, 

fabricantes, distribuidores, etc., para cada uma das áreas temáticas da 

classificação. A continuação mostra-se um quadro resumo com uma lista das 

medidas de melhoria avaliadas. 

Medidas de melhoria TICs para a Eficiência e a Dive rsificação energética 

Identific ação Medida de melhoria  Área temática  

A.1.1 Sistemas de gestão de consumos y faturação Faturação energética 

A.1.2 Contador inteligente elétrico Faturação energética 

A.2.1 Contador inteligente térmico Consumo térmico 

A.3.1 Sistemas de regulação da iluminação interior Iluminação 

A.3.2 Telegestão Iluminação 

A.4.1 Monitorização e gestão de consumos Inst. elétricas 

A.4.1 Variador de velocidade em motores elétricos Inst. elétricas 

A.5.1 
Operacção y gestão energética de instalações 

de ar comprimido 
Ar comprimido 

A.6.1 Medição e controlo do frio industrial Frio industrial 

A.7.1 
Sistemas de controlo em climatização e 

ventilação 
Climatização e água 

A.7.2 Medición do sistema de distribución de água Climatização e água 

A.8.1 Sistemas de transporte Inteligentes Transporte 

A.8.2 
Base de dados com rotulagem energética de 

viaturas 
Transporte 

A.8.3 
Mecanismos de manobra seletiva em 

transporte vertical 
Transporte 

A.8.4 Regulador de velocidade em transporte vertical Transporte 

A.8.5 Iluminação eficiente e desligada em pausa Transporte 

A.9.1 Gestão inteligente da energia solar fotovoltaica 
Energias renováveis e 

alta eficiência 

A.10.1 
Software para a gestão de ativos duma 

empresa 
Manutenção e gestão 

A10.2 Sistemas de gestão de edificios 
Manutenção e gestão 

energética 

A11.1 
Simulação de poupamça energética derivada 

da rotulagem eficiente 
Rotulagem energética 

A12.1 Cloud computing Aplicaciones na rede 

A13.1 Simulação energética Edificação eficiente 
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Área 1: Faturação energética 

A.1.1. Sistemas de gestão de consumos e faturação  

Descrição  

Os sistemas de gestão de consumos  são plataformas  que permitem: a gestão, 
monitorização e controlo dos consumos energéticos e da faturação. A estrutura principal 
destas plataformas é composta por: contadores, sistema de comunicação que pode ser por 
cabo ou sem fio, concentrador dos dados registados e um servidor onde se trata e armazenam 
todas as informações registadas nos contadores. A visualização da informação pode ser 
realizada através dum PC, laptop, telemóvel, etc., que pode conectar-se se ao servidor 
mediante Ethernet, Wi-fi, GPRS/3G. 

Vantagens da monitorização de consumos energéticos:  

• Monitorizar e visualizar on-line todos os dados dos  consumos energéticos em 
tempo real durante 24 horas os 365 dias do ano. 

• Monitorizar e controlar centralizadamente o consumo  energético. 

• Obter dados dos históricos e perfis de carga da ins talação. 

• Confrontar faturas da companhia, nomeadamente elétr icas. 

• Atribuir custos energéticos por zona, instalação, e tc. 

• Determinar custos por unidade de consumo. 

• Agir sobre os componentes de consumo do prédio em t empo real. 

• Melhorar a sustentabilidade e reduzir as emissões d e CO2. 

Vantagens da monitorização de consumos elétricos: 

• Realizar funções de maxímetro. 

• Escolher a tarifa adequada para o consumo. 

• Notificação automática dos alarmes e avisos. 

• Realizar a análise das tendências, e também relatór ios e gráficas automatizadas. 

• Poupança do consumo em energia ativa ao permitir co nhecer onde se encontra 
o maior potencial de poupança para as atuações ou m udanças no processo. 

• Poupança no consumo de energia reativa ao permitir conhecer se a instalação 
elétrica esta a consumir reativa, e se tem um fator  de potência < 0,95, o que 
evidência a necessidade de instalar filtros e bater ias de condensadores. 

• Poupança na potência instalada, uma vez que permite  conhecer em que 
períodos são produzidos os picos procura, e segundo  o sistema de produção 
afetado se seria ou não factível a desconexão das c argas. 

Vantagens da monitorização dos consumos térmicos: 

• Comparar faturas da companhia. 

• Melhorar a produtividade ao conhecer os rendimentos  sazonais dos 
equipamentos de produção térmica, e conhecer se os equipamentos estão a 
funcionar corretamente. 

No caso de ter energias renováveis permite conhecer a produção energética das mesmas, 
como no caso dos painéis solares térmicos. 
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Imagem  
 

 
Ilustração 1 Estrutura plataforma de monitorização 

 
Ilustração 2 Plataforma de monitorização “SensEnergy” de ITG 

  
Poupança energética 

A poupança energética atingida graças a estes sistemas deve-se à melhoria da gestão da 
faturação, à verificação de erros de faturação, à deteção de excesso de reativa e do excesso 
de potência para além de detetar e avisar da variação do consumo de energia (eletricidade, 
gás, gasóleo, etc.) em relação aos valores normais. A o anteriormente citado há que 
acrescentar que a natureza e o tamanho da instalação afeta muito aos consumos, pelo que a 
poupança obtida é muito variável e pode ir de 5% até 20%. 
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Investimento 

Como consequência desta solução feita à medida, não é possível falar de um preço ou 
intervalo de preços. Os fatores que afetam ao custo são: o tamanho da instalação que se 
deseja monitorizar, o número de pontos de consumo, as fontes de energia utilizadas e se a 
medição do consumo se realiza em geral ou por centros de consumo. No entanto, a 
continuação incluem-se valores orientativos de preços de diferentes elementos, que podem 
formar a plataforma (não é incluído o custo da implementação) 

• Software: 500 - 650 € 

• Concentrador: 300-600 € 

• Hosting servidor: 300 € 

• Contadores de eletricidade: 200 € - 8000 € 

• Contadores de gás: 600 € 

• Contadores de gasóleo: 800 € 

* Os preços indicados são orientativos, pois, ademais do fornecedor da solução, dependem 
também do tamanho e das especificações próprias. 

Condicionantes para a implementação 

• Necessidade de utilizar contadores inteligentes que possam comunicar-se com a 
plataforma. 

• A localização dos contadores e a distância dos mesmos com o concentrador afeta ao 
tipo de tecnologia de comunicação a utilizar (sem fio ou por cabo). 

• No caso de que tenham contadores instalados, para poderem ser utilizados devem ser 
capazes de se comunicar com a plataforma, caso contrário, devem ser substituídos. 

Observações 

É necessário que o pessoal que manipule o sistema de gestão de consumos e faturação 
conheça como é o sistema de faturação energética e as instalações do centro com a finalidade 
de que possa compreender os resultados obtidos e detetar qualquer eventual anomalia. 

Fabricantes/ fornecedores 

Nemon, Dexma, Coresoft, Circutor, Ziv, Simelec, Schneider electric, Infocontrol, Acontrol, Isa. 
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Caso prático de aplicação 

Uma empresa qualquer do setor industrial com elevados consumos elétricos decidiu instalar 
contadores elétricos inteligentes com o sistema de gestão de consumos. A nova solução 
permitiu monitorizar o consumo global da planta e dos diferentes processos industriais. O 
motivo desta monitorização foi ajudar aos técnicos a realizar a auditoria energética das 
instalações com a finalidade de detetar potenciais poupanças e elaborar e implementar 
políticas energéticas. 

O sistema de gestão e monitorização de consumos empregados é o que um dos fornecedores 
anteriormente mencionados nos proporcionou. 

Para o cálculo da poupança utilizaram-se como base de referência os consumos registados no 
ano no que começou a funcionar a ferramenta, fato que permitiu à empresa detetar melhorias 
energéticas e estabelecer protocolos de eficiência energética. 

Após a implementação da plataforma de gestão e faturação detetaram-se diferentes hipóteses 
de poupança, como otimizar a fatura elétrica e corrigir a curva de carga da instalação. Uma vez 
que foram realizadas as alterações, verificamos com a plataforma que a poupança atingida foi 
de 20%. 
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A.1.2. Contador inteligente elétrico 

Descrição  

Os contadores inteligentes  ou smart meters  são dispositivos capazes de medir e registar os 
consumos elétricos de forma automática em intervalos de tempo, que podem ser de uma hora, 
de um quarto de hora ou inclusive, de menos tempo. Alem disso, podem ser capazes de 
armazenar os registos para o posterior download manual ou envia-los a uma plataforma de 
monitorização  e gestão automática. 

A vantagem principal destes dispositivos centra-se em que permitem controlar em tempo real 
os consumos do prédio, e assim permitem aos usuários saber quanto e como estão a 
consumir, para além de comunicar os seus dados de leitura de forma remota. Além disso, 
permitem obter um histórico de consumos para conhecer as tendências de consumo e detetar 
possíveis desvios ou anomalias. 

A estrutura geral do contador inteligente é composta por três elementos principais: o sistema 
de medição, a memória e o sistema de comunicações. Além disso, e para ampliar as suas 
capacidades operativas, podem incluir os seguintes elementos: 

• Sistemas de alimentação. 

• Processador de cálculo. 

• Processador de comunicações. 

• Dispositivo de acionamento ou controlo.  

Graças a estes contadores é possível a telegestão e a telemedida, caso no que são 
necessários os seguintes elementos. 

• O concentrador, dispositivo que é encargado da recolha dos dados registados pelos 
contadores conectados. 

• A plataforma de monitorização, sistema que permite gerir à distância os contadores e 
os concentradores e servir de conexão com os utentes. 

Imagem  

 
Ilustração 3 Smart Meter de eletricidade de Meterus 

Poupança energética 

O potencial de redução do consumo energético, devido à adaptação do comportamento do 
utente e ao controlo da demanda, pode atingir até 20%. 

Investimento 

O custo para contadores e download manual de dados é o seguinte: 
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• Contadores de eletricidade: 200 - 500 € 

• Sofware para download e tratamento dos dados registados pelo contador elétrico e 
acessórios de comunicação: 600 € + 1.200 € 

 

Condicionantes para a implementação  

No caso de utilizar uma plataforma de gestão, os contadores instalados têm de ser compatíveis 
com a mesma. 

Observações  

• A exploração do potencial dos smart meters só é possível com o tratamento e análise 
de dados registados. Os registos podem ser obtidos de forma manual e a análise 
realizada mediante folhas de cálculo, ou podem obter-se através duma plataforma de 
monitorização que faz download automático dos dados e cria relatórios. 

• A poupança obtida não é só pelo controlo da demanda, mas também pela 
consciencialização dos utentes, operadores de planta, etc., na boa utilização das 
instalações. É por isso que é necessário que o pessoal da empresa se veja envolvido 
na gestão energética das instalações, para segurar maior poupança. 

Fabricantes/fornecedores  

Landys Gir, Ziv, Circutor, Telecon, Dexma, Sennet. 

Caso prático de aplicação  

Um banco com 167 balcões, preocupado com o elevado consumo de eletricidade, decidiu 
instalar contadores elétricos inteligentes nos balcões, CPD e na sede central, com o objetivo de 
obter informações mais detalhadas dos consumos. 

Os contadores instalados registam dados a intervalos de 15 minutos e envia-os ao servidor 
central. Desta forma, a entidade tem monitorizado, quase em tempo real, os consumos que 
posteriormente são tratados em forma de relatórios. 

Após os primeiros resultados, a empresa encontrou que realmente não estavam a fazer bem as 
coisas, e descobriram que durante muitos anos estiveram a agir às cegas com respeito do 
controlo e gestão energéticos. 

Os resultados da monitorização mostraram que, após o primeiro dia de monitorização, o 
consumo energético era demasiado elevado. Observou-se que muitos dos balcões não 
estavam a funcionar corretamente e que a iluminação e o ar condicionado ficavam ligados fora 
do horário de abertura. Isto evidenciou um funcionamento incorreto dos sistemas de controlo. A 
partir desse momento, decidiu-se estabelecer objetivos de consumo, para que os utentes 
ficassem concientes e participassem na adequada gestão energética da planta. 

Com a melhoria do controlo, a utilização dos sistemas e a melhor utilização por parte dos 
utentes conseguira-se poupar até 23%, que em termos de custo foram aproximadamente 
415.000€. 
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Área 2: Consumo térmico 

A.2.1. Contador inteligente térmico 

Descripção  

Os contadores inteligentes  ou smart meters térmicos  são dispositivos similares aos 
elétricos, capazes de medir e registar os consumos de energia de forma automática, em 
intervalos de tempo que podem ser de hora, de quarto de hora ou mesmo inferiores. Além 
disso, são capazes de se comunicar e enviar estas informações a uma plataforma de 
monitorização e gestão  de forma automática. 

A vantagem principal destes dispositivos centra-se em que permitem o controlo em tempo real 
dos consumos térmicos do prédio, permitindo aos utentes saber quanto, como e onde estão a 
consumir, bem como comunicar os dados de leitura de forma remota. Ademais permitem obter 
um histórico de consumos com o que conhecer as tendências de consumo e detetar possíveis 
desvios ou irregularidades. 

A estrutura geral do contador inteligente é composta por três elementos principais: o sistema 
de medida, a memória e o sistema de comunicação. Além disso, e para alargar as suas 
capacidades operativas, podem incluir os seguintes elementos: 

• Sistemas de alimentação.  

• Processador de cálculo.  

• Processador de comunicações.  

• Dispositivo de acionamento ou controlo.  

Graças a estes contadores é possível a telegestão e a telemedida, para o que são necessários 
os seguintes elementos: 

• O concentrador, dispositivo faz a recolha dos dados registados pelos contadores 
conectados. 

• A plataforma de monitorização, sistema que permite gerir à distância os contadores e 
concentradores e servir de conexão com os utentes. 

Imagem  
 

  
Ilustração 4 Monitorização do fluxo mássico 
térmico através do smart meter da Vögtlin 

Instruments 

 
Ilustração 5 Smart Meter térmico da Kamstrup 
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Poupança energética  

El potencial de poupança térmico obtenido, por la adaptación do comportamiento do usuario, 
alcanza un valor de hasta un 5%, mientras que, por la gestão de la demanda el poupança 
alcanza hasta un 3%. 

O potencial da poupança térmica obtida pela adaptação do comportamento do utente atinge 
um valor de até 5%, enquanto pela gestão da demanda a poupança atingue até 3%. 

Investimento  

A continuação mostram-se preços orientativos de diferentes contadores: 

• Contadores de gás: 600 € 

• Contadores de gasóleo: 800 € 

• Contadores térmicos: 600- 1.200 € 

Condicionantes para a implementação  

A exploração do potencial dos contadores inteligentes só é possível através duma plataforma 
de monitorização, motivo pelo que a mesma tem de ser capaz de se comunicar e obter os 
dados medidos pelos contadores. 

Observações  

• A exploração do potencial dos smart meters só é possível com o tratamento e análise 
dos dados registados. 

• A poupança é obtida não só pelo controlo da demanda, mas também pelo 
comportamento dos utentes, operadores de planta, etc. Por este motivo, é necessário 
que se envolva aos trabalhadores da empresa na gestão energética das instalações 
para segurar maior poupança. 

Fabricantes/ fornecedores  

Vögtlin Instruments, Kamstrup, Zenner, Ikor metering. 
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Área 3: Iluminação  

A.3.1. Sistemas de regulação da iluminação interior  

Descrição 

Os sistemas de regulação e controlo  permitem regular o ligado e desligado dos 
equipamentos e a intensidade luminosa em função das necessidades e ocupação dos espaços. 

Através dos interruptores, detetores de movimento e presença, cédulas fotossensíveis ou 
calendários e horários preestabelecidos desligam, ligam e regulam a luz. Estes sistemas 
permitem um melhor aproveitamento da energia consumida, reduzindo os custos energéticos e 
a manutenção, para além de dotar de flexibilidade ao sistema de iluminação. 

Existem interruptores temporizados  que desligam a iluminação depois de um tempo 
programado e que são convenientes em locais onde as pessoas ficam por um tempo limitado, 
por exemplo, o hall de um prédio habitacional ou o toilette ou as escadas de um prédio de 
escritórios. 

Os detetores de presença ou movimento  ligam a iluminação ao detetar movimento e 
mantêm-na durante um tempo programado. São muito úteis para zonas de passagem ou 
permanência de pessoas por pouco tempo. 

Nos prédios do setor terciário, por exemplo, prédios de escritórios ou prédios comerciais, nos 
que existe um horário definido, é possível ligar e desligar a iluminação de forma automática por 
médio do controlo horário , em função dos diferentes dias da semana, incluídos os tempos 
livres (almoços, etc.) e fazendo diferença entre os fins de semana e os dias úteis, ou 
adicionando períodos de feriados. 

Nestes prédios destinados a múltiplas utilizações (escritórios, hotéis, etc.) é interessante dispor 
de um sistema que permita a utilização e controlo energético das instalações de iluminação, de 
forma similar aos implantados para outras instalações como pode ser a da climatização. O 
controlo centralizado , composto de detetores (cédulas fotoelétricas, detetores de presença, 
etc.) e uma unidade central programável, supõe uma série de vantagens, entre as que são 
destacadas: 

• Posibilidade de ligado/ desligado de zonas mediante ordens centrais quer manuais 
quer automáticas. 

• Modificação de circuitos de ligado a nível central sem obras elétricas. 

• Monitorização do estado dos circuitos e consumos dos mesmos. 

Imagem 

 

Poupança energética 

A poupança energética conseguida ao instalar este tipo de sistemas pode atingir até 70%. 
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Investimento 
  

Equipamento 
Investimento 

adicional 

Detetor de presença  
30 - 120 

euros 
Balastro eletrónico regulável (A1) + 
fotocélula  

65 - 100 
euros 

Temporizador 10-30 euros 

Interruptor horário 40-100 euros 
  
Condicionantes para a implementação 

• Em caso de ter de reformar a instalação da iluminação é preciso adéquá-la ao CTE HE 
3, segundo o qual é exigida regulamentação nos espaços com aporte de luz natural. 

• Existência de espaços com necessidades de regulação da iluminação bem como zonas 
próximas de janelas, corredores, toilettes, etc. 

Observações 

• Para o correto funcionamento é necessário dispor de equipamentos auxiliares (como 
balastros) compatíveis com as funcionalidades dos equipamentos de regulamentação. 

• O custo do investimento pode ser elevado e depende em grande medida da 
setorização dos circuitos elétricos de iluminação. 

Fabricantes/ fornecedores 

 Phillips, Osram, Hager, Schneider electric. 

Caso prático de aplicação 

Numa empresa do setor dos serviços foi detetado que, nos corredores a iluminação fica ligada 
durante todo o dia, mesmo em ausência de pessoal de trabalho, e identifica-se um gasto 
desnecessário de energia. Deve-se destacar que não são zonas de concorrência normal (na 
zona de escritório só regista presença parcial no horário de manhã), e a existência de janelas 
aporta uma importante fonte de luz natural, acentuando ainda mais a potencial poupança 
energética da possível medida sobre a iluminação. A instalação de um detetor de presença 
permitirá reduzir o tempo de funcionamento das lâmpadas desde 10 horas até 3 horas ao dia 
(70% de poupança). 

Dados do cálculo 

Caso Potência  
(kW) 

Funcionamento 
(horas/ano) 

Consumo 
anual (kWh) 

Despeça
anual* (€)  

Situação atual 1,2 2.500 3.000 344,83 

Situação futura 1,2 750 900 84,44 

Poupança 0  1.750 2.100   
  * Preço da eletricidad estimado 0,14 €/kWh 

Resumo da medida de melhoria 

Investimento  Poupança 
energética 

Poupança 
emissões 

Poupança 
Económica 

Período de 
Amortização 

30 € 2.100 kWh/ano 819 kg CO2/ano 294 €/ano 0,10 anos 
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A.3.2. Telegestão 

Descri ção  

A Telegestão  permite o controlo, a regulação e a monitorização da iluminação exterior sem fios 
(ou por cabo) e segura. 

Estes sistemas permitem também o registo das horas de funcionamento e proporcionam uma 
leitura precisa do consumo real de energia. Ademais possibilitam um acesso simples desde 
qualquer parte, constituindo um sistema fiável com as seguintes características: longo alcance, 
interferências limitadas, criação de backup de forma automática dos registos, comunicação 
segura, sem risco de tomadas de controlo indesejáveis do sistema e relatórios personalizados. 

Outras características da telegestão são: 

• Monitorização de falhas em quadros de comando. 

• Criação de relatórios de uso e registo digital dos consumos. 

• Criação de relatórios com as horas de funcionamento e sistema proativo para a 
mudança de lâmpadas. 

• Comutação local por relógio astronómico, complementada por uma fotocélula central 
que garante a uniformidade. 

• Níveis de iluminação otimizados por horários noturnos e emprazamentos. 

• Manutenção simplificada. 

• Consulta e controlo em tempo real e em modo remoto. 

• Distribuição de carga. 

• Resposta rápida perante especiais condições do tráfico ou meteorológicas. 

• Deteção do vandalismo na instalação (detetor de porta aberta, roubo de energia). 

O controlo e a gestão da iluminação podem-se realizar no nível de quadro, de linha ou no nível 
da luminária. Este último, denominado geralmente gestão ponto a ponto. 
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Imagem  

 
Ilustração 6 Imagem obtida de Minos System 

Poupança energética  

A poupança obtida pela implementação dum sistema de telegestão na iluminação exterior pode 
atingir 30%. 

Investimento  

O investimento nos sistemas de telegestão para a iluminação exterior depende principalmente 
de se é realizada ponto a ponto, no nível de quadro ou no nível de linha. Isto se deve a que 
para a telegestão ponto a ponto é necessário instalar em cada luminária um balastro eletrônico 
que permita o controlo, a regulação e a comunicação com a plataforma de gestão. 

Custos de diferentes elementos que possam compor o sistema de Telegestão: 

• Balastro eletrónico regulável: 110 – 160 € 

• Balastro com telecontrolo: 260 € 

• Quadro de controlo monofásico: 1000 – 1300 € 

• Quadro de controlo trifásico: 1800 – 2200 € 

• Telegestão do quadro de comando: 1.800 € 

Condicionantes para a implementação  

• Segundo as caracteristicas e dimensões do quadro de iluminação original, pode ser 
necessário substitui-lo. 

Observações  

• O custo do investimento pode ser elevado e depende, em grande medida, da 
setorização dos circuitos elétricos de iluminação, do tipo de controlo (se é ponto a 
ponto ou por linha) e do número de luminárias. 

Fabricantes/ fornecedores  

Orbis, Philips, Telecom, Edison Galicia, Wellness, Multilamp, Lumtec, Sinapse, RAT Light 
Systems, Luix, Schneider electric, Isa, Infocontrol, Siemens. 

Caso prático de aplicação  
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Uma câmara municipal tem um consumo elevado de eletricidade, do que a principal causa é o 
funcionamento da iluminação pública. Por este motivo, tem-se decidido implantar uma medida 
de melhoria energética que consistiu na instalação de tecnologias de deteção de movimento de 
pessoas e veículos, dum sistema inteligente de comunicação entre luminárias e um software de 
Telegestão . 

O sistema proposto incorporou à iluminação: ligado lógico, telegestão, diagnóstico do sistema, 
envio de alarmes, gestão da manutenção e a hipótese de atuar sobre qualquer luminária, 
incluída a sua regulamentação. 

Como a plataforma de telegestão instalada permite registar e armazenar os consumos, pôde-
se comparar os consumos durante o mesmo período de tempo em anos consecutivos, antes e 
depois de implementar as melhorias. Isto permitiu comprovar que o consumo de janeiro a abril 
de 2012 tem sido inferior que o consumo de janeiro a abril de 2011, tendo uma redução de 
65%. Esta redução deveu-se não só à telegestão e controlo, mas também à substituição das 
luminárias por umas de baixo consumo. 

 

 

 

 

Área 4: Instalações elétricas 

A.4.1. Monitorização e gestão de consumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descri ção  
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A medida e monitorização são um ponto clave na melhoria energética dos processos industriais, 
conseguindo graças a isso uma melhora na qualidade do fornecimento. A monitorização de consumos  
permite quantificar o consumo da energia elétrica e conhecer a sua qualidade, com a finalidade de obter 
um maior aproveitamento da mesma. Além disso, permite estabelecer ratios de consumo e compará-los 
ao longo do tempo para estudar a variação. 

No campo da medida e a verificação da poupança de energia elétrica diferenciam-se entre a medida do 
fluxo da energia elétrica (contadores elétricos) e a predição e verificação da poupança energética, que se 
baseiam na medida. Muitas das soluções que existem no mercado incorporam programas de análise que, 
em general, permitem: 

• Obter dados históricos e perfis de carga da instalação. 

• Confrontar faturas da companhia. 

• Atribuir custos energéticos a departamentos. 

• Realizar funções de maxímetro. 

• Escolher a tarifa adequada para o consumo. 

• Notificar de forma automática os alarmes e avisos. 

• Realizar análises de tendências, bem como relatórios e desenhos automáticos. 

Além da poupança energética obtida com a monitorização dos consumos, existem outros benefícios 
secundários como ter uma melhor qualidade de serviço no funcionamento destas instalações e a redução 
das emissões de gases de efeito estufa. 

Um sistema de monitorização da energia elétrica que permite supervisar e analisar faz possível: 

• A poupança no consumo de energia ativa, uma vez que conhecemos a instalação implementada, 
faz possível uma melhor utilização da energia e, por tanto, um maior potencial de poupança. 

• A poupança no consumo em energia reativa. 

• A poupança na potência instalada, uma vez que uma gestão da própria demanda na planta pode 
diminuir os custos da potência instalada, ao desligar em horas de ponta as cargas que não forem 
significativas para o processo produtivo. 

• Um menor dimensionamento da instalação elétrica. 

• Uma melhoria no processo produtivo pela melhor eficiência energética dos equipamentos e por ter 
realizado uma manutenção adequada. 

Os equipamentos medidores de energia elétrica diferenciam-se em: 

• Portáteis:  permitem realizar medições pontuais ou durante períodos de tempo curtos e podem ser 
instalados de forma simples em diferentes partes da instalação elétrica que desejemos controlar. 
Tipos de equipamentos portáteis: 

o Wattímetros de baixa potência 

o Pinça amperimétrica, multímetro. 

o Medidor de potência duma fase. 

o Medidor de potência de 3 fases. Analisador de redes trifásicas. 

• Fixos : ficam instalados de forma fixa e para o caso dos contadores inteligentes (smart metering) 
permitem registar, armazenar e enviar os dados (por Wi-fi ou por cabo) a um servidor/ 
concentrador onde são armazenados; e por médio de uma plataforma pode-se aceder ao 
histórico, criar relatórios e alertas através de um software específico. O utente pode aceder a esta 
plataforma através de um Pc, um telemóvel, uma tablet, etc. 

 

Imagem 
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Ilustração  7 Pinza de calidad 

portátil de red FLUKE 345 

 
Ilustração  8 Analisador portátil 
de red trifásica FLUKE 435-II 

 

 
Ilustração  9 Analisador de 
redes compacto para panel 

CVM-C10 de Circutor 
 

Poupança energética  

A poupança obtida por monitorização é muito variável, abrangendo valores de 5% até 20%. É 
pode ser maior nalguns casos. 

Investimento  

O custo do investimento destes equipamentos depende da faixa de medição, das variáveis 
elétricas que desejamos medir, da precisão, da capacidade de armazenamento de dados, da 
visualização de registos e de se o equipamento de medida é portátil ou fixo. A continuação 
mostram-se faixas de preços para alguns equipamentos de medição: 

• Pinça amperimétrica portátil: 20 € - 800 € 

• Analisador de redes trifásico portátil: 1.100€ - 5.500 € 

• Analisador de redes fixo: 200 – 1.000 € 

Observações  

No momento de realizar as medições temos de verificar que os parâmetros a medir estão 
dentro da faixa de medição do equipamento, posto que, caso contrário, o equipamento poderia 
ficar danificado. Ademais, no momento de instalar ou manipular estes equipamentos, devem 
ser utilizados médios de proteção adequados para evitar choques elétricos. 

Fabricantes/ fornecedores  

Fluke, Flir, Circutor, Siemens, Schneider 
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Caso prático de aplicação 

Uma empresa para reduzir os custos energéticos decidiu monitorizar o consumo energético do 
seu Centro de Processamento de Dados (DPD). 

Para o sucesso da melhoria decidiu-se medir os consumos de cada centro de consumo do 
CPD, uma vez que de 100% do consumo energético, 60% corresponde aos consumos da sua 
estrutura e 40% restante ao sistema de refrigeração. Para isto realizaram-se fases para a 
implementação da melhoria: 

• Medição com analisadores de redes tipo CVM. 

• Análisise mediante a aplicação PowerStudio SCADA, calculando o PUE (power usage 
effectiveness), visualizando e elaborando os relatórios correspondentes.  

• As melhorias detetadas segundo os dados recolhidos aplicaram-se em três áreas: 
redução da potência contratada, uma vez que se tinha constatado que a potência 
máxima real nunca superava a potência contratada. Realizar mudanças na gestão da 
sala mediante um correto controlo e ajuste da temperatura da sala. E otimizar o 
sistema de iluminação utilizado. 

Além do objetivo principal de otimizar o consumo energético do CPD, pretendeuse o seguinte: 

• Conhecer a taxa de eficiência energética (PUE) do centro. 

• Comparar o PUE com CPD similares para controlar se se desvia da taxa média. 

• Realizar o seguimento e controlo dos parâmetros de faturação da energia elétrica para 
simular a faturação elétrica e poder fazer uma previsão da tesouraria. 

• Conhecer os consumos reais dos diferentes períodos horários para contratar a 
companhia e tarifa energética mais adequada. 

 

Investimento  
€ 

% de 
Poupança 
energética 

Poupança 
económica 

€/ano 

Período de 
Amortização 

anos 

6.000 29% 8.000 0,75 
  

*O caso exposto obteve-se em CIRCUTOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.4.1. Variador de velocidade em motores elétricos  
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Descrição  

Os motores elétricos utilizados tanto em processos industriais como em instalações que 
estiverem submetidos permanentemente ao ligado e desligado, ou nos que se verifiquem 
variações de regime/ carga, não estão a trabalhar de forma ótima. O motivo é que ao ligar e 
desligar produzem-se picos de corrente aumentando o consumo e sobrecarregando a 
cablagem e, em caso de se produzir variações de carga porque o motor não é capaz de 
regularizar a potência entregue em função da demanda, consome-se, mais energia da que 
realmente é necessária. 

A solução para otimizar o funcionamento dos motores está nos variadores de velocidadee e 
nos sistemas de comunicação e controlo, que permitem regularizar o funcionamento do motor 
em função da demanda e reduzir o consumo energético. 

Entre as vantagens dos variadores de velocidadee, destacam: 

• Operações de funcionamento mais  

• Controlo da aceleração. 

• Distintas velocidades de operação para cada fase do processo. 

• Controlo do par motor. 

A utilização dos variadores de velocidadee pode ser aplicada nos motores de: 

• Os sistemas de bombeamento, regularizando a vazão. 

• Os sistemas de ventilação, regularizando a vazão da ventilação. 

• Motores elétricos, regularizando a potência entregue e a velocidade de rotação. 

Imagem  
 

 
Ilustração  10 variadores de velocidadee Delta 
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Poupança energética 

A poupança energética obtida por empregar variadores de velocidadee depende do regime, da 
carga, do tempo de funcionamento do motor e de se o que se precisa é regularizar a potência, 
a vazão ou a pressão. 

Como exemplo, para o caso de um ventilador com uma velocidade de rotação de 1.450 
rotações/min, um vazão de 24.000 m3/h e uma potência elétrica absorvida de 2,2 kW. Se a 
velocidade de rotação é reduzida, é dizer, 1.160 rotações/ min, os novos valores de vazão e 
potência seriam:  

• Vazão = 19.200 m3/h (20% inferior à vazão inicial) 

• Potência =  1,126 kW (51,2% inferior ao consumo inicial) 

Ao reduzir a velocidade de rotação em 20% em relação à velocidade nominal, a vazão também 
é reduzida em 20%, no entanto, o consumo elétrico reduz-se aproximadamente 51,2%. Se por 
razões da operação do motor não chega a fornecer 100% da vazão e, em média, só fosse 
necessário fornecer 80%, então a poupança energética pode superar facilmente 50%. 

Investimento 

O custo de los variadores de velocidade depende de si son monofásicos o trifásicos, la 
Potência soportada y de si tienen filtro de armónicos.  

• A modo informativo, a continuación se incluye un rango de Preços de variadores de 
velocidade en función de la potencia: 

• Para potencias de 0,12 kW se pueden encontrar Preços en torno a los 150 €. 

• Para potencias de 11 kW  se pueden encontrar Preços en torno a los 1.500 €. 

Condicionantes para a implementação  

Os variadores de velocidadee devem-se utilizar em motores que funcionem normalmente em 
regime inferior ao nominal, uma vez que é assim quando se obtém a poupança energética. 

Observações  

Os variadores de frequência são equipamentos que produzem harmónicos, que tem efeitos 
prejudiciais como a distorção da qualidade da onda e o aquecimento da cablagem. 

Fabricantes/ fornecedores 

ABB, Delta, Mecánica Moderna, Schneider Telemecanique. Schneider Electric, Mitsubishi 
Electric, Siemens, Motorcontrol, Zeben - Sistemas Electrónicos 
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Caso prático de aplicação 

No caso prático exposto a seguir, obteve-se da EnergyLab, e nele foi medida e verificada a 
poupança energética obtida com o emprego de variadores de velocidade. 

Numa planta de produção de papel (Goma Cámps) foi instalado um variador de velocidade 
num sistema de aspiração, localizado numa das linhas de bobinado. 

Com esta medida foi possível reduzir a frequência do motor do ventilador de 50 a 45 Hz, 
diminuindo assim a velocidade do mesmo no período de bobinado do processo, que tem uma 
duração de 25 mins de média. 

Como se tinha instalado um sistema de monitorização com anterioridade à melhoria, foi 
possível verificar a poupança obtida ao comparar o consumo antes e depois da 
implementação. O resultado obtido foi uma diminuição da potência ativa em 26%. Além disso, 
como foi realizado um estudo do processo produtivo, encontrou-se que existe a hipótese de 
reduzir a frequência do motor a 30Hz durante a fase de substituição de bobinas, uma vez que 
nesse momento não era necessário manter a potência nominal dos ventiladores. Esta mudança 
permitiu aumentar a poupança durante aproximadamente dois minutos e meio por ciclo. 

Os resultados obtidos nesta linha foram extrapolados ao resto, considerando que a poupança 
de energia poderia atingir os 300.000 kWh/ano e com uma redução da emissão de CO2 de 111 
Ton/ano. 
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Área 5: Ar comprimido 

A.5.1. Operação e gestão energética de instalações de ar comprimido 

Descrição  

Nas instalações de ar comprimido, os sistemas de operação e gestão energética permitem: 

• Analisar a informação registada pelos contadores (da vazão ou da pressão). 

• Determinar o número ótimo de compressores que são necessários em cada comento 
durante a operação da planta. 

• Conhecer a pressão mínima da instalação. 

• Ter um controlo ajustado à demanda. 

• Conhecer a possível existência de fugas. 

• Visualizar em todo momento os dados operacionais. 

• Controlar e operar sequenciamente sistemas de ar de forma confiável, evitando quedas 
da tensão devidas ao arranque dos compressores. 

Estes sistemas também fazem possível combinar os benefícios de um PC industrial com os da 
Internet, tal como acontece em outros sistemas de gestão, os dados medidos pelos contadores 
são armazenados num servidor/ concentrador e, por meio dum software especifico, o utente 
pode aceder a toda a informação através de qualquer dispositivo (PC, telemóvel, tablet, etc.). O 
acesso a esta plataforma também pode ser realizado desde qualquer lugar, sem ter que estar 
presente fisicamente na empresa, só tendo acesso à Internet. 

As vantagens destes sistemas são derivadas da existência no mercado de contadores (de fluxo 
ou de pressão) que permitem ademais monitorizar os sistemas de ar comprimido, otimizar o 
fluxo de ar nos vasos de expansão, realizar o seguimento global da planta e detetar fugas. Os 
contadores de fluxo permitem conhecer o fluxo de volume atual, o volume consumido e a 
temperatura do ar comprimido nos procedimentos de trabalho enquanto os sensores de 
pressão registan pressões de serviço em instalações pneumáticas, facto que permite detetar 
desgastes e fugas. 

Todas estas características dos sistemas de gestão favorecem a melhoria da eficiência do 
sistema, a diminuição do consumo energético e o consequente custo da exploração. 
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Imagem  
 

 

Ilustração  11 Sensor de 
vazão marca TESTO 

 

Ilustração  12 Sensor Phoenix 
Contact 

 

Ilustração  13 QuadraTherm® 
780i 

 

  
 

Poupança energética  

O tamanho da instalação e as horas de utilização são fatores muito importantes, uma vez que 
influi na poupança que obtemos e, por tanto, no período de amortização. 

Investimento  

Custo dos contadores varia entre 690 € – 2.500 € 

Condicionantes para a implementação  

Para instalar os contadores é importante seguir as instruções do fabricante, pois, caso 
contrário, podem produzir-se erros de leitura. 

Observações  

Existem compressores que permitem monitorizar o funcionamento pelo que, em caso de querer 
instalar um novo ou renovar o que existe, pode ser conveniente adquirir um em vez de instalar 
sensores para controlar o circuito de ar comprimido. 

Fabricantes/ fornecedores  

Siemens, Kaeser, Atlas Copco, Sierra, SKF, Testo 
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Caso prático de aplicação  

Uma companhia de fornecimento de peças e módulos para empresas de corte utiliza dois 
compressores de ar com potências de 40 HP (30 kW) e 60 HP (kW) cada um. O custo do 
funcionamento dos dois compressores é de 30.000 $/ano em eletricidade. 

Para reduzir os custos da operação decidiu-se realizar uma auditoria da instalação, facto para 
o qual foi instalado um sistema de monitorização de consumos energéticos e de pressão do 
circuito de ar comprimido. Após monitorizar os consumos durante uma semana, os resultados 
médios para um dia normal de operação foram: 

• Para o compressor de 60 HP um consumo de 1.160 kWh/dia e 

• para o compressor de 40 HP um consumo de 770 kWh/dia. 

Depois de ter observado os resultados, comprovou-se que se podia reduzir a pressão do 
sistema de 120 psi a 95 psi no compressor de 60 HP, e de 120 psi a 95 psi no compressor de 
40 HP. Após ter realizado a redução da pressão volveram-se monitorizar os consumos e 
obtiveram-se estes resultados: 

• Para o  compressor  de 60 HP, o consumo foi de 1.030 kWh/doa, o que supõe uma 
poupança de 11,20 % e 

• para o  compressor  de 40 HP, o consumo foi 680 kWh/dia, o que supõe uma 
poupança de 11,68 %. 

Também se tem verificado, com o sistema de monitorização, que o sistema no que fez a 
modificação subministrava ar comprimido acima da pressão limite do fornecimento, sem existir 
risco de operação do sistema. 

Com esta medida de reduzir a pressão de trabalho, a poupança económica obtida foi de 3.200 
$/ano. 

 



 

 

30 

 

Área 6: Frio industrial 

A.6.1. Medição e controlo do frio industrial  

Descrição  

La medición  en las instalaciones de frio industrial  permite: 

A medição  nas instalações de frio industrial  permite: 

• Determinar qual é a situação ideal no arranque de cada equipamento compressor com 
a utilização das medições, os dados existentes e os dados de ótimo funcionamento 
propostos pelo fabricante. Segundo a procura pontual frigorifica, pode ser estabelecido 
um padrão de atuação para que a instalação frigorífica consuma, no ponto de início de 
maior demanda energética, a quantidade de energia estritamente necessária. 

• Atingir uma melhoria no funcionamento do condensador com diversas condições de 
funcionamento. Pretende-se com isto que o condensador trabalhe a uma pressão muito 
inferior às habitualmente utilizadas, diminuindo assim o trabalho realizado pelos 
compressores e atingindo uma diminuição do consumo energético. Para atingir isto, 
tem de se realizar medições da temperatura interna da câmara frigorífica, da 
temperatura externa ambiente, das humidades relativas em cada ponto e das 
temperaturas reais do conteúdo refrigerado e, após a análise, poder-se-ão determinar 
os parâmetros ótimos de arranque, funcionamento, paragem e grau de condensação, 
favorecendo a diminuição do consumo energético. 

O principal objetivo da monitorização dos consumos e parâmetros de funcionamento das 
diferentes partes do sistema de refrigeração é obter informação suficiente para implementar 
estratégias de medida e realizar correções que permitam reduzir o consumo de energia por 
meio do controlo; , estas podem ser: 

• Instalação de variadores de velocidade, fazendo assim que os compressores 
funcionem mais pela velocidade que pela capacidade. Este sistema permite 
dimensionar mais adequadamente a potência fornecida. 

• Instalação de sensores de temperatura e humidificação. Isto permite conhecer o nível 
correto do grau de humidificação ambiental e atingir o ponto ideal em que as etapas de 
condensação actue em ótimas condições de rendimento. 

• Instalação de medidores e controladores energéticos  em câmaras frigoríficas . A 
medição, o controlo e avaliação dos dados é fundamental para estudar as melhorias a 
implementar. 

Se junto com a medição se faz um sistema de controlo inteligente que otimize a programação 
do compressor e do ventilador, permitirá atingir um controlo da temperatura e um melhor 
funcionamento, atingindo importantes poupanças de energia durante a operação da instalação. 
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Imagem  

 
Ilustração 14 Imagem SCADA para um sistema de controlo de frio obtida de ISOFRED 

Poupança energética  

O potencial de poupança depende do tamanho da instalação, do desenho e de se existe uma 
adequada manutenção. 

Observações  

Este tipo de soluções são feitas à medida, pelo que é necessário realizar um estudo da planta 
de frio para desenhar a solução ótima. 

Fabricantes/ fornecedores  

Eselfri, ISOFRED, Thermomax, Smartfreeze, Testo, Infocontrol. 
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Caso prático de aplicação  

Num prédio com uma cantina, decidiu-se efetuar um estudo de monitorização. A finalidade foi 
verificar os resultados atingidos, após a implementação de medidas de poupança energética de 
baixo custo, sobre equipamentos de conservação de alimentos. 

Os equipamentos utilizados na cantina abrangem um amplo espetro de marcas, tipos e 
antiguidades. Por este motivo decidiu-se monitorizar o consumo destes equipamentos para 
poder selecionar os que têm um maior potencial de poupança. No seguinte quadro mostramos 
os resultados: 

Equipo Tipo Consumo [kWh/24 h]  

Congelador Vertical, 1 porta, -21°C 12,7 

Frigorifico 1 Vertical, duas portas, 3°C 5,8 

Frigorifico 2 Vertical, duas portas, 3°C 4,4 

Máquina de refrescos Frigorifico de refrescos para vending 4,7 

Vitrina de gelados Frigorifico, porta corrediça, -20°C 3,9 

 

Entre todos os equipamentos, decidiu-se realizar um estudo sobre o congelador dado que o 
seu consumo representa o 40% do total e porque o seu consumo e significativamente superior 
ao valor médio de equipamentos comerciais similares. 

Durante a realização do estudo foi monitorizada a temperatura do local onde se encontra o 
congelador, que tinha um valor médio de 22,6ºC (desvio padrão de 1,27ºC). Também foi 
realizada uma revisão do equipamento, encontrando que o condensador estava em mau 
estado, sujo e com as aletas do permutador obstruídas, pelo que foi realizada a limpeza e 
posta em correto funcionamento. Uma vez feito tudo isto, volveram-se monitorizar os consumos 
obtidos e atingindo 11,7 kWh/24h, o que representou uma poupança de energia de 8%. 

Tambem se observou que a temperatura de referência de refrigeração era muito baixa, -21ºC, 
pelo que decidiu-se elevá-la em 5ºC, sem que isto afetasse à conservação dos produtos. Uma 
vez elevada a temperatura de referência volveu-se a realizar a monitorização do consumo, 
obtendo um novo valor de 10.4 kWh/24h, o que atingiu uma poupança de energia de 11%. 
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Área 7: Climatização e água 

A.7.1. Sistemas de controlo em climatização e venti lação 

Descrição  

Os sistemas de controlo em climatização e ventilação permitem, através da monitorização dos 
parâmetros ambientais (temperatura tanto interior como exterior, humidade, luz ou correntes de ar) e 
da utilização de algoritmos, realizar um controlo dos mesmos, garantindo um funcionamento otimizado 
dos equipamentos em função da procura energética e das necessidades da qualidade do ambiente 
interior. Estes sistemas, permitem levar o controlo em tempo real dos parâmetros ligados à 
temperatura no interior e no exterior de um prédio, além de regularizar os equipamentos de 
aquecimento, ventilação e ar condicionado, otimizando o seu funcionamento em função da 
necessidade que vai ver-se modificada segundo as condições climáticas externas (conforme a época 
do ano, a hora do dia, a região geográfica na que esteja localizado) e o número de pessoas que se 
encontrem no interior do prédio. 

Estes sistemas de controlo realizam as seguintes funções: 

• Monitorização de parâmetros através de sensores. 

• Transmissão dos dados monitorizados através de uma rede de comunicações que pode ser 
sem fios ou por cabo. 

• Tratamento, armazenagem e visualização dos dados através de um sistema de controlo ou 
por meio de um computador. 

• Controlo dos equipamentos do prédio por médio de acionadores. 

• Programar o ponto de ajuste da temperatura em função da ocupação. 

• Adaptar a potência do aquecimento ou refrigeração conforme as necessidades reais do prédio. 

• Elevar a temperatura a um nível confortável quando é detetada a presença de ocupantes. 

• Adaptar o fluxo de ventilação conforme a ocupação ou nível de contaminação do ar interno. 

• Recuperar energia do aquecimento ou refrigeração do ar extraído. 

As diferentes soluções ou arquiteturas com inteligência utilizadas em climatização e ventilação estão 
compostas de: 

• Sistemas de controlo independentes : são utilizados para o controlo local ou central 
(interruptores de tempo, termóstatos, termóstatos com temporizador, controladores 
autónomos). 

• Sistemas de controlo das instalações de climatizaçã o e ventilação : proporcionam a cada 
área condições ambientais otimizadas de forma permanente. 

• Sistemas de controlo de automatismos dos espaços : controlam o funcionamento da 
iluminação, os estores e os equipamentos, variando as cargas térmicas internas do prédio. 

Graças a todos estes sistemas, os serviços de climatização e ventilação podem garantir um máximo 
de poupança e um elevado nível de confortabilidade para os ocupantes durante todo o ano. 
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Imagem  

 
Ilustração 15 Ecã do software de monitorização Daikin Cloud Service para controlar a despesa energética 

do sistema de climatização 

Poupança energética  

A combinação de diferentes métodos de controlo e atuação permite atingir uma poupança entre 
15% e 30% nos custos energéticos para a climatização. 

Investimento  

O custo deste tipo de medida depende do tipo de instalação de climatização, do número de 
espaços climatizados, dos parmetros que vão ser monitorizados e do tipo de controlo 
empregado. 

Condicionantes para a implementação  

Caso de querer instalar um sistema de monitorização e controlo num sistema existente de ar 
condicionado, é necessário verificar se o sistema de controlo existente é compatível com a 
plataforma de monitorização. 

Observações  

Os sistemas de controlo e monitorização dos sistemas de ar condicionado cumpren com as 
expectativas de um Sistema de Gestão Energética de Edificios (BEMS). 

Fabricantes/ fornecedores  

Samsung, Daikin, Ditecom Design, Honeywell, ABB, Schneider electric, Infocontrol, 
Microprocessador.  

Caso prático de aplicação  

Um hotel de 4 estrelas, como 116 quartos e um período de exploração de 12 meses, decidiu 
automatizar o sistema de climatização de cada quarto. 

O custo do equipamento de automatização por quarto (incluída engenharia e instalação) é de  
320€, pelo que o investimento total do controlo de todos os quartos é de 37.120€. 

O custo médio da energia por quarto e ano é de 928€, pelo que o custo anual da energia 
consumida pelos quartos do hotel é de 107.648€. 

Considera-se que a poupança anual atingida por quarto é de 20-30%, pelo que são 26.912€ 
anuais. 
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Com estes dados, a poupança obtida pela instalação dum equipamento de automatização 
permite amortizar o investimento em 1,38 anos. 

A.7.2. Medição do sistema de distribuição da água 

Descrição  

A instalação de contadores de água inteligentes  nas diferentes zonas/ instalações do prédio, 
junto com a utilização de um sistema de gestão e controlo , permite:  

• Conhecer em tempo real o consumo de água que existe em todas as instalações do 
prédio. 

• Conhecer a fonte principal de consumo e controlar os consumos. Os contadores 
inteligentes permitem conhecer, em funçao do horário, qual é a origem do consumo e 
assim, conhecer quais são os locais de maior consumo. Isto permite ao gestor do 
prédio/ planta estabelecer as prioridades à hora de fazer os esforços para poupar. 

• Deteção de fugas e desvios. Os contadores inteligentes permitem conhecer se há 
consumos em horários nos que não deveria haver. 

No mercado existem soluções de contadores de água inteligentes que, aparte de medir o 
consumo e a vazão de água que está a circular na instalação, permitem enviar os registos por 
meio de cabo ou de Wifi a um servidor/ concentrador. O acesso aos registos pode ser realizado 
através de qualquer periférico ligado à Internet, utilizando uma plataforma web, que é um 
software específico para o download e tratamento dos dados obtidos que pode, ademais, fazer 
relatórios. 
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Imagem 

 

Ilustração  16 Sistema de monitorização de fugas de HWgroup, a deteção é realizada através dum cabo  
e é aplicada em técnicas 

 

Ilustração  17 Medidor inteligente de Autogestão para água de IUSA 

 

Poupança energética  

A poupança que se atinge com a monitorização e controlo dos consumos de água, não só afeta 
à redução da despesa para consumir menos água, mas também permite atingir poupança 
energética ao controlar o horário de funcionamento das instalações de bombagem, devido à 
redução das horas de funcionamento e a não transvasar volumes de água desnecessários 
caso de que existam avarias. 

Investimento  

A ontinuação mostram-se preços de diferentes elementos que podem ser encontrados numa 
plataforma de monitorização inteligente de água: 

• Contador calibre pequeno: 150 – 350 € 

• Módulos de comunicação: 100-150 € 

• Concentrador: 900 € 

• Software: 600 € - 2.700 € 
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Condicionantes para a implementação  

No caso de empregar o detetor de fugas de água por meio de cabo, há de se ter em 
consideração que a sua aplicação só é para tubagens que estão às vistas. 

Observações  

Para explorar o 100% do potencial dos contadores de água inteligentes na gestão inteligente 
da água, é necessário utilizar uma plataforma de monitorização e gestão. No caso de que já 
existam contadores na instalação, deve-se confirmar que sejam compatíveis com a plataforma. 

Fabricantes/ fornecedores  

Isotrol, Sensovant, Vatia Energy Matters, Ikor Metering, Multical, Ista, Grupo Iusa, Simelec, 
Tecnilab,  

Caso prático de aplicação  

A continuación se presenta parte de las medidas de mejora llevadas a cabo en la 
mancomunidad de Servicios de Txingudi. 

La mancomunidad entendía la importancia de monitorizar todo el ciclo do agua, abarcando 
tanto el abastecimiento como el saneamiento. com este motivo decidieron implementar un 
sistema de gestão integral do água a la red de aguas, tanto la de abastecimiento como la de 
saneamiento. 

El sistema instalado permite conocer el água que entra en un sector y los consumos de todos 
los contadores de ese sector, lo que permite conocer las fugas y poder actuar. Tras llevar a 
cabo actuaciones correctoras, se pudo comprobar los resultados obtenidos a través de la 
monitorização de la red, siendo estos los mostrados en la siguiente tabla: 

A continuação apresentam-se parte das medidas de melhoria realizadas na mancomunidade 
de Serviços Txingudi (Mancomunidade: em Espanha, forma administrativa de agrupamento 
intercomunal) 

Custo da bombagem 
em fornecimento (k€) 

Custo da bombagem em 
saneamento (k€) 

Antes 11,7 Antes 335 

Depois 9,7 Depois 200 

Poupança% 14 Poupança% 40 

Outra vantagem atingida com a plataforma de monitorização é a redução de 20% dos custos 
de manutenção da rede de distribuição e saneamento. 
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Área 8: Transporte 

A.8.1. Sistemas de transporte Inteligentes 

Descrição  

A evolução das Novas Tecnologias da Informação e da comunicação (NTIC) tem permitido 
desenvolver no transporte os Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS) . Estes são sistemas 
que utilizam a combinação de hardware, das tecnologias da comunicação, de posicionamento 
e de automatização para converter a informação disponível em segurança, gestão e eficiência 
energética. Os sistemas IS permitem: 

• Que os veículos possam ser localizados, identificados e controlados. 

• Que os utentes se baseiem no ITS para navegar e obter informações sobre a viagem e 
as capacidades do seu veículo. 

• A utilização de redes de comunicação permite a comunicação sem fios nos veículos e 
utentes. 

As ITS favorecem a diminuição do consumo energético devido a que permitem: 

a) Fomentar a redução do consumo energético  devido a o emprego de: 

a. Sensores de medição de velocidade  situados na estrada, facto que obriga 
aos motoristas a reduzir a velocidade do trajeto permitindo forçar o veículo e 
consumir menos combustível. Um exemplo são os radares de tramo1: 

b. Limitador de velocidade:  podem ser passivos ou ativos, emitindo um sinal de 
aviso ao realizar a regularização automática. Os sistemas automáticos 
permitem atingir poupança em combustível sobre todo no caso de condutores 
que não estão consciencializados na condução eficiente. 

c. Sistemas de Navegação por Satélite  (por exemplo, os GPS): estes 
dispositivos facilitam a escolha do itinerário mais adequado, reduzem a 
possibilidade de se perder e a utilização eficiente do combustível. 

d. Serviços web de informação : são aplicações que permitem conhecer o 
estado atual das estradas, bem como realizar previsões para que o utente 
possa evitar as horas de ponta do trânsito quando tiver que se deslocar. Isto 
permite a utilização do veiculo durante o trajeto e evitar o congestionamento 
rodoviário e diminuir assim o consumo de combustível. 

e. Sistemas de informação sobre a velocidade e as muda nças ótimas  
conforme o tipo de estrada na que se esteja a transitar. Isto permite que o 
utente mude de velocidade no momento ótimo e consiga poupar combustível. 

 

 

 

 

f. Sistema de Planificação de Itinerários (planificación de rutas: SPR): Estes 

                                                           
1 O radar de tramo consiste em un radar que mide a velocidade ao pasar pelo primerio radar e calcula o tempo que deveria demorar a 
pasar pelo segundo. Se a velocidade é superior á permitida, o tempo ve-se reduzido e por tanto, o radar regista o veículo que 
ultrapassou a velocidade permitida nese trajeto. 
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sistemas permitem poupar energia por meio de: 

o A automatização da planificação de itinerários ao obter o planeamento 
do itinerário ótimo para cada veículo, sem necessidade de itinerários 
fixos nem assistência manual. 

o A otimização da utilização da frota atingindo assim a minimização dos 
quilómetros realizados, os custos de transporte e o número de veículos 
utilizados. 

g. Sistema de Gestão de Frotas (SGF): são sistemas orientados à gestão do 
conjunto de veículos de uma organização, carros, carrinhas, camiões, etc., que 
permitem a localização em tempo real de todos os veículos da frota. Entre as 
diferentes funções no âmbito da poupança energética no transporte destacam: 
uma melhor manutenção dos veículos, a gestão dos motoristas, a gestão do 
combustível e menos tempos de paragem. 

b) Influenciar na seleção modal do transporte mais eficiente por parte dos 
trabalhadores/ utentes, através de: 

a. Proporcionar informação em tempo real sobre horários de autocarros nas 
paragens, o que permite promover a utilização do transporte público. 

b. Prestar serviços de Internet e WiFi e rede de telemóvel em metros, comboios e 
autocarros, o que promove o interesse dos utentes pela utilização do 
transporte público ao aproveitar o tempo da viagem. Além disto, permite obter 
poupanças derivadas da escolha do transporte mais eficiente. 

c. Aplicações ou plataformas, orientadas principalmente aos smartphones, que 
oferecem ao trabalhador/ utente alternativas à utilização do seu veiculo 
privado, promovendo o “car-sharing”, o car-pooling ou o serviço “park ¬ Ride@, 
composto de estacionamento na periferia e transporte público. 

Plataformas de gestão do tráfico inteligente que informem, em tempo real, tanto aos utentes de 
veículos privados como aos do transporte público sobre incidências na estrada, realizando 
predições do transito esperado nas principais vias da cidade e alerte do congestionamento do 
transito através de diferentes canais de informação.  

Imagem  
 

 

Ilustração  18 
Limitador de velocidade Tacoval 

 

Ilustração  19 
Navegador GPS Tomtom 
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Ilustração  20 Indicador de mudança 
de velocidade BMW 

Ilustração  21 Plataforma de gestão de 
frotas da Micronav 

   

 

 
               Ilustração  22 Plataforma de informação o estado das estradas DGT 

Poupança energética  

A continuação mostra-se a poupança potencial pela utilização de diferentes sistemas ITS: 

• Utilização de GPS: 12% 

• Informação velocidade ótima: 5-25% 

Investimento  

A continuação mostram-se os custos de diferentes sistemas ITS: 

• GPS: 80 € - 250 € 

• Car sharing e carpooling: as aplicações são grátis, no entanto o preço do serviço é 
acordado entre o proprietário do carro e o utente. 

• Plataforma de informação do estado das estradas : grátis. 

Condicionantes para a implementação  

Em caso de renovação da frota de veículos devemos ter em consideração que é no momento 
de escolher veículo quando temos a hipótese de incluir sistemas de limitação de velocidade ou 
indicador de mudança de velocidade. Caso contrário, a hipótese de inclui-lo posteriormente é 
impossível ou o custo é muito elevado. 

Observações  

Os sistemas de monitorização e gestão de frotas pode ser implementado em qualquer 
momento e em qualquer veículo. 

Fabricantes/ fornecedores  
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Limitador de Velocidad e: Tacoval, qualquer fabricante de veículos. 

GPS: Tomtom, Garmin, NDrive.  

Plataforma de gestão de frotas : Micronav, Satdata, Tomtomtelematics, CIF-GPS gestão de 
frotas, BITC Track, 4G Frota, SOA, Inosat, . 

Carsharing : Avancar, Alphabet, Respiro carsharing, Bluemove, city drive, Mob carsharing. 

Carpooling : Carpooling, Blablacar, Zimride, boleia.net,  
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Caso prático de aplicação  
Uma empresa de transporte de mercadorias, com uma frota constituída por 14 camiões, tem a 
necessidade de implementar um sistema eficiente de localização de frotas e de comunicação 
com os motoristas. 

O sistema instalado permite localizar de forma continua cada um dos veículos, sem estar a 
perguntar aos motoristas onde estão. 

Os resultados obtidos depois de implementar o sistema inteligente de gestão de frotas foi um 
incremento da eficiência da frota de 100% (não só desde o ponto de vista energético), dados 
proporcionados pelo Diretor de Operações da empresa. 

Além disso, outras vantagens obtidas com este sistema foram: 

• Não é preciso ligar desde a central aos motoristas para se comunicar com eles, tudo é 
realizado através de mensagens. 

• A possiblidade de localizar de forma continua aos veículos, faz mais fácil poder ajudar 
em caso de eles se perderem. 

• A possibilidade de monitorizar a atividade dos veículos permite saber se os condutores 
estão dentro dos tempos de entrega. 

• A possibilidade de criar relatórios com os itinerários de cada motorista permite 
automatizar esse processo. 
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A.8.2. Base de datos com a rotulagem energética de veículos 

Descrição  

À hora de comprar um veículo, o consumo energético deve ser um dos fatores prioritários. 
Deve-se ter em consideração que esta escolha vai condicionar o consumo energético durante 
toda a vida útil do veículo, por isso, é aconselhável que no momento de renovar o parque 
automóvel da empresa seja considerada a rotulagem energética como a referência do 
consumo de combustível e das emissões contaminantes dos diferentes veículos. 

Com motivo de promover a eficiência energética do parque automóvel espanhol, o Instituto 
para la Diversificación y Ahorro energético (IDAE) criou uma página web de livre consulta, com 
a rotulagem energética y dados de consumo de diferentes modelos de veículos e marcas. Esta 
ferramenta permite ademais comparar consumos e emissões de CO2 dos diferentes veículos 
selecionados. Esta base de dados está disponível na página web do IDAE, www.idae.es  

Imagem 
 

 

 

Ilustração  23 Resultados obtidos da base de dados de rotulagem de veículos 

 do IDAE 

Poupança energética  

A poupança atingida depende do tipo de veículo escolhido. 

Como exemplo, para o caso de carrinhas grandes com classificação C podem-se encontrar 
modelos com um consumo de 8,6 (l/100km), enquanto para o caso de carrinhas com 
classificação A podem-se encontrar veículos com consumos de 6,7 (l/100km), existindo por 
tanto uma diferença de consumos de 1,9 (l/100km), 22% menos. 

Convém destacar que para o caso de veículos com uma classificação A existem modelos de 
carros com consumos de 1,2 (l/100km) até 3.7 (l/100km). 
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Investimento  

Preços2 de veículos híbridos: 

• Prius desde 22.350 € 

Preços de veículos elétricos: 

• Nissan Leaf desde 23.400 € 

• Renault Zoe desde 21.250 € 

• Renault Kangoo Z.E. desde 20.165 € 

• Cictroën C-Zero desde 30.640 € 

• Opel Ampera desde 36.100 € 

• Wolkswagen e-Polo desde 35.500 € 

• BMW i3 desde 35.500 € 

Condicionantes para a implementação  

Para o caso dos veículos 100% elétricos devemos ter em consideração: 

• Os tempos de carga são elevados. 

• Os lugares com pontos de carga são limitados. 

• Escassa autonomia 

• Não existe uma rede de bombas com pontos de recarga 

Observações  

Para el caso de los coches eléctricos e híbridos hay que ter em consideração que os custos de 
substituição de la batería son notablemente elevados, pero los ahorros obtenidos por el menor 
coste por kilómetro recorrido lo amortizan notablemente. 

Para o caso dos carros elétricos e híbridos devemos ter em consideração que os custos de 
substituição da bateria são notavelmente elevados, mas a poupança atingida pelo menor custo 
por quilómetro percorrido amortizam a despesa. 

Fabricantes/ fornecedores  

Todas las marcas de fabricación de veículos. 

                                                           
2 Preços em Espanha 
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Caso prático de aplicação  

Em Toronto realizou-se uma prova piloto para conhecer as vantagens de utilizar taxis híbridos 
como sistema de transporte público. 

No estudo foram utilizadas 10 Toyota Camry Hybrids, uma Toyota Prius e cinco non-hybrid 
Camry’s dos que foram recolhidos os consumos sobre 750.000 km percorridos em 18 meses, 
extraídos os dados de forma manual e por meio de datta loggers. 

O consumo médio obrido para cada um dos modelos foi de: 

• 9.72 L/100km para o Toyota Camry 

• 7.34 L/100km para o Toyota Camry Hybrid (24% diminuição) 

• 6.13 L/100km para o Toyota Prius (37% diminuição) 

Além da redução no consumo com a utilização de veículos híbridos, existem outros aspetos 
que inclinam a balança para a escolha destes veículos, como por exemplo: o incremento do 
preço dos combustíveis, a diminuição na frequência de substituição dos travões e a diminuição 
da preocupação do condutor com o estilo de condução. 

No estudo também foi detetado que o consumo dos veículos híbridos varia de forma sensível 
ás mudanças sazonais, existindo uma variação de consumos de 18% entre o consumo mais 
elevado (dezembro) e o mais baixo (agosto). No entanto, para o caso dos veículos 
convencionais a variação é so de 7%. 

No que respeita aos custos de operação para um período de 7 anos são de: 

• 106.650 $ para a Toyota Prius (poupança de 2.440 $ respeito ao non-hybrid Camry) 

• 108.060 $ para a Toyota Camry Hybrid 

• 109.090 $ para o non-hybrid Camry 
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A.8.3. Mecanismos de manobra seletiva em transporte  vertical 

Descrição  

A instalação de mecanismos de manobra seletiva  permite reduzir as viagens do elevador em 
vazio (quando existe mais de um elevador), dado que registam todas as chamadas e as vão 
realizando na ordem adequada. 

Quando existem vários elevadores que funcionam conjuntamente estes sistemas permitem 
realizar uma manobra seletiva, ativando a chamada do elevador que estiver mais próximo do 
ponto requerido. Estes sistemas otimizam o tráfego do elevador reduzindo os tempos de 
espera e atendem às chamadas com uma só cabina, diminuindo o consumo energético. 

Imagem 
 

 
Ilustração  24 Fotografía obtida de JPAscensores 

Poupança energética  

A poupança obtida com a implementação de mecanismos de manobra seletiva é superior a 
10%. 

Condicionantes para a implementação  

A implementação desta medida só é possível quando existir mais de um elevador. 

Observações  

A poupança atingida com o emprego da manobra seletiva depende de diferentes fatores como, 
por exemplo, a distância do percurso, o número de viagens por dia, o tamanho da cabina, o 
dimensionamento do contrapeso, etc. 

Fabricantes/ fornecedores  

Thyssenkruppelevadores, Schindler, Otis.  
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A.8.4. Regulador de velocidade no transporte vertic al 

Descrição  

A utilização de variadores de frequência  no acionamento dos sistemas de transporte vertical 
permite que o motor trabalhe sob uns valores de aceleração ótimos com um bom par e 
precisão de velocidade e velocidade inferiores, atingindo deste modo um maior conforto na 
aceleração e detenção da cabina. Além disso, com os variadores tambén evitamos que no 
arranque do motor se produzam correntes elevadas, diminuindo o consumo e produzindo uma 
poupança de energia.  

Outra vantagem derivada da utilização dos variadores de frequência é que se prolonga a vida 
útil tanto do motor, quanto das partes mecânicas associadas a ele, dado que não se produzem 
sobre-esforços elétricos e mecânicos em cada arranque direto. Igualmente, os variadores de 
frequência permitem eliminar os contadores que exigem constante manutenção e reposição. 

Imagem  

 

Ilustração  25 Variador de velocidade DR VCB da Schindler 

Poupança energética  

A poupança atingida com a utilização de variadores de frequência em elevadores depende de 
diferentes fatores, como por exemplo, a distância do percurso, o número de viagens por dia, o 
tamanho da cabina, o dimensionamento do contrapeso, etc. 

Apesar disto, a poupança obtida pela instalação desta medida em reguladores trifásicos 
convencionais pode ser superior a 40%. 

Investimento  

O preço de um variador de velocidade para um elevador depende das características do motor 
instalado; como valores orientativos, os custos variam entre 700€ e 1500€. 

Condicionantes para a implementação  
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A implementação desta medida é pouco eficiente em elevadores com poucas manobras por dia 
dado que o variador consume uma pequena quantidade de energia em estado de repouso, 
pelo que pode que não se compense com a poupança que se produz durante o movimento. 

 

Observações  

Os variadores de frequência são equipamentos que produzem harmónicos que têm efeitos 
prejudiciais como a distorção da qualidade da onda e o aquecimento da cablagem. 

Fabricantes/ fornecedores  

Thyssenkruppelevadores, Schindler, Enor, Otis, Omrom. 
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Caso prático de aplicação  

Para conhecer o potencial de poupança atingido com a instalação de variadores de velocidade 
em elevadores, EnergyLab, Thyssenkrupp (fabricante de elevadores) e Schneider Electric 
(fabricante de variadores de velocidade) realizaram o estudo de um caso prático. 

O estudo foi realizado num prédio que tinha um elevador de duas velocidades e arranque direto 
e cujo percurso era do andar -2 ao andar 9º. 

Para verificar os resultados foram monitorizados os consumos antes e depois de ter 
implementado a medida de melhoria, tanto na subida quanto na descida e para trajetos 
completos de um andar e de quatro andares. Em cada caso diferenciou-se entre três estados 
de carga: em vazio, em meia carga e carga completa. 

Na situação originária o elevador trabalhava em dois regimes, um lento, para a manobra de 
arranque e paragem, e o outro rápido, para o resto do percurso. O variador de velocidade 
permitiu programar uma curva suave de incremento da velocidade de giro do motor entre 0 Hz 
e 45,6 Hz, conseguindo uma aceleração e uma desaceleração mais suave e uma redução do 
consumo da operação. Na análise energética mediram-se os consumos de cada percurso 
analisando os dados depois de ter realizado 10 percursos completos entre os andares -2 e 9º. 
Desta forma assegurava-se que todos os componentes do sistema tinham atingido um regime 
estacionário de funcionamento. Por outro lado, as medições foram repetidas em cinco ciclos 
completos, tomando o dado final como média dos registos obtidos. Os resultados da medição 
revelaram que nos percursos ascendentes é onde se obteve menor poupança, enquanto nas 
descidas é onde a poupança é maior. O regime de carga é claramente um fator decisivo para a 
poupança energética. O caso do percurso completo ascendente e com carga máxima é o 
menos favorável à implementação desta melhoria. 

Para a estimativa da poupança atingida em termos anuais, realizou-se a monitorização do 
funcionamento do elevador sem o variador de velocidade durante uma semana. Deste jeito, 
obteve-se um padrão de utilização do mesmo, ao mesmo tempo que se registavam os 
consumos associados. 

Uma vez que foi implementada a medida de melhoria foram monitorizados os consumos do 
elevador, com o que se obtiveram as informações necessárias para estimar a poupança 
energética para um ano, que foi de 30%. 

Consumos energéticos Elevador 

 Energia Ativa 
Semanal (kWh) 

Energia Ativa 
Mensal (kWh) 

Energia Ativa 
Anual (kWh) 

Sem variador 8.762 35.067 420.803 

Com variador 6.112 24.449 293.389 

Poupança 30,28% 
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A.8.5. Iluminação eficiente e desligado em repouso 

Descrição  

Na maior parte dos elevadores, a iluminação da cabina fica ligada de forma continua, 
consumindo energia em momentos nos que não é necessário. Por isso, com a instalação de 
mecanismos de deteção de presença que liguem a luz só quando for necessário, pode-se 
reduzir o consumo energético do elevador até 50%. 

Se a esta medida é acrescentada a substituição do sistema de iluminação por outro de baixo 
consumo, como trocar as lâmpadas fluorescentes habituais por tecnologia LED ou fluorescente 
compacto, pode-se atingir uma poupança superior em função da tecnologia escolhida. 

 

Imagem  
 

 
Ilustração  26 Lâmpada LED T8  

 
Ilustração  27 Detetor de presença com 

temporizador ORBIMAT 
 

 
Poupança energética  

• A poupança por instalação de detetor de presença no consumo pode ser de 50%; 
no caso de instalar iluminação eficiente esta poupança seria mais elevada. 

• A poupança por substituir a iluminação por outra mais eficiente depende da 
tecnologia utilizada atualmente e da tecnologia de menor consumo proposta. Como 
exemplo, a troca de fluorescentes de 36 W por lâmpada LED equivalente pode 
atingir 44%. 

Investimento  

• O custo de utilizar sensores de presença com temporizador é de 30€. 

• O custo de substituir a iluminação depende da tecnologia utilizada atualmente e da 
proposta de melhoria. Como exemplo, o custo de substituir lâmpadas fluorescentes 
de 36 W por lâmpadas LED equivalentes de 20 W é de 40€. 

Condicionantes para a implementação  

Deve-se comprovar que a iluminação atual permite a substituição por uma tecnologia de menor 
consumo como é a LED. 

Fabricantes/ fornecedores  
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Osram, Philips, Sylvania. 

 
 

Caso prático de aplicação  

Num prédio de escritórios de 4 andares com um único elevador, pretende-se instalar um 
sistema de controlo da iluminação para reduzir o consumo, dado que a iluminação fica ligada 
24 horas por dia. Na situação original, a potência atual instalada na iluminação é de 72 W, 
tendo um consumo anual de 630 kWh/ano. 

Para realizar os cálculos de consumo com a utilização do detetor de presença com 
temporizador, estima-se que o tempo de funcionamento (subidas e descidas) do elevador é de 
1,14 horas/dia, pelo que utilizando um sistema de controlo do consumo anual, seriam 60 
kWh/ano. 

Com esta medida, a poupança atingida pela utilização de um controlo da iluminação seria de 
1.200 kWh/ano, pelo que a poupança econômica atingiria 180€/ano. 

O investimento na instalação de um sensor de presença com temporizador é de 90€ (incluindo 
mão de obra), pelo que o período de amortização seria de 0,5 anos. 

Investimento  Poupança 
energética 

Poupança 
emissões 

Poupança 
Económica 

Períodoo de 
Amortização 

90 € 1.200 kWh/ano 468 kg CO2/ano 180 €/ano 0,5 anos 
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Área 9: Energías renováveis e alta eficiência 

A.9.1. Gestão inteligente da energia solar fotovolt aica 

Descrição  

Os sistemas solares fotovoltaicos convertem a energia solar em energia elétrica através de 
módulos solares fotovoltaicos. 

Até o de agora, a aplicação mais frequente deste tipo de sistemas era gerar eletricidade para 
inseri-la na rede ou para o autoconsumo em instalações isoladas. Nos últimos anos, a redução 
do custo das instalações solares fotovoltaicas junto com o incremento do preço da energia 
elétrica tem estimulado o interesse pelas instalações destinadas ao autoconsumo ligadas à 
rede elétrica. 

Neste contexto, as soluções TIC’s permitem otimizar o funcionamento das instalações 
fotovoltaicas integrando a geração distribuída na rede. Entre as opções de gestão das 
instalações convém destacar: 

• Autoconsumo instantâneo com controlo sobre a conexão à rede: 

o Neste tipo de instalações os controladores CDP (Controlo Dinâmico de 
Potência) ajustam a potência máxima de produção à potência que consome o 
prédio, podendo, em caso de ser obrigação normativa, limitar ou eliminar a 
conexão de excedentes à rede elétrica. 

• Autoconsumo com acumulação de energia: 

o Nestas instalações procura-se melhorar o grau de autoabastecimento solar do 
prédio mediante a utilização de baterias que acumulam a energia excedente 
para o seu posterior consumo. Nestes casos, os sistemas TIC’s assume 
especial importância para o controlo da carga e descarga da bateria assim 
como para a gestão dos fluxos de energia entre todos os elementos da 
instalação. 

Imagem  
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Ilustração  28. Sistema de acumulação e gestão energética de Circutor 
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Poupança energética  

Estes dispositivos, mais que a poupança de energia, permitem maximizar a geração energética 
de energia solar fotovoltaica ou o emprego desta em contextos normativos adversos. 

Investimento  

O custo de este tipo de dispositivos depende do tamaño y aplicación de cada instalación. A 
modo de referencia, se puede indicar que O custo de los dispositivos de gestão inteligente 
ronda los 600 € mientras que el Preço de una instalación fotovoltaica varía entre 1,2 y 1,8 
€/kWp, para instalaciones de autoconsumo instantáneo y entre 2,5 y 3,5 €/kWp, para las 
instalaciones de autonsumo com baterías. 

O custo deste tipo de dispositivos depende do tamanho e aplicação de cada instalação. A 
modo de referência, pode-se indicar que o custo dos dispositivos de gestão inteligente estão à 
volta de 600€ enquanto o preço de uma instalação fotovoltaica vai de 1,2 a 1,8 €/kWp, para 
instalações de autoconsumo instantâneo e de 2,5 a 3,5 e/kWp, para as instalações de 
autoconsumo com baterias. 

Condicionantes para a implementação  

• Em caso de que a normativa vigente limite a conexão de excedentes de energia 
elétrica à rede, é preciso contar com dispositivos de gestão inteligente para adaptar a 
produção dos módulos fotovoltaicos à demanda do prédio ou empresa. 

• Em caso de sistemas fotovoltaicos com acumulação de eletricidade, o sistema de 
gestão é fundamental para o controlo da carga e descarga das baterias e dos fluxos de 
energia. 

Observações  

Estes sistemas podem-se combinar com outros dispositivos de monitorização e controlo que 
combinam a informação relativa ao consumo, caracteristico da instalação, com a previsão de 
produção fotovoltaica para aumentar significativamente a quota de autoconsumo e possibilitar a 
utilização ótima da energia. 

Fabricantes/ fornecedores  

Circutor, SME Iberica. 

Caso prático de aplicação  

Uma empresa do setor primário localizada em Portugal com demanda elétrica as 24 horas do 
dia tem implementado uma instalação de autoconsumo com acumulação de energia com o 
objetivo de reduzir o seu consumo elétrico da rede e lograr um maior grau de 
autoabastecimento energético. 

Trata-se de uma instalação fotovoltaica de 6,3 kWp que conta com um sistema de baterias que 
permitem acumular energia durante as horas de geração para consumir quando não há 
radiação solar. O funcionamento do sistema encontra-se otimizado mediante a implantação 
dum sistema de gestão inteligente que permite monitorizar e controlar o funcionamento das 
baterias e os fluxos de energia na instalação. 
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Área 10: Manutenção e gestão energética 

A.10.1. Software para a gestão de ativos duma empre sa 

Descrição  

Realizar uma boa manutenção nas diferentes instalações dum prédio permite garantir a 
segurança da operação, a qualidade do serviço e o funcionamento ótimo. Este último ponto é o 
que está relacionado com a eficiência energética, a poupança energética e os custos. 

A manutenção e gestão energética das instalações afetam diretamente à eficiência energética 
e, portanto, à poupança económica dos diferentes consumos energéticos (eletricidade, gás 
natural...). Isto permite otimizar o seu funcionamento, aumentar a sua eficiência energética e 
diminuir o custo da operação. 

A manutenção permite poupança energética sem investimentos por meio de: 

• Boas práticas na manutenção, exploração e condução das instalações. 

• Estabelecer objetivos para atingir um consumo energético racional (auditorias 
preliminares ou diagnóstico energético, benchmarking) 

• Conhecemento, mediante a formação do pessoal de manutenção. 

• Controlos de qualidade para verificar o nível de cumprimento dos serviços (p. Ex. KPI’s) 

Para melhorar e controlar de forma eficiente a manutenção existem no mercado diferentes 
software de Gestão de Ativos ou de Gestão de Manute nção Assistido por Computador  
(GMAO, siglas em espanhol), que permitem: 

• O intercâmbio de informação e armazenagem, gerando conhecimento acessível de 
forma automática ou imediata. 

• Contribuir à automatização de procedimentos e toma de decisões. 

• Favorecer a rastreabilidade de resultados. 

• Controlar a execução das atividades e dos recursos associados. 

• A automatização e eficiência, eliminando tarefas redundantes e sem valor, assim 
melhoram a produtividade. 

• Realizar o modelado para análises automáticas de causa raiz, estrangulamentos e 
cálculo de impacto em qualquer ponto da infraestrutura. 

• Ter conhecimento dos custos nas distintas atividades de manutenção. 

• Reduzir os tempos a situações de emergências ou atividades não programadas. 

• Levar uma gestão do conhecimento, uniformização e fonte única de informação, 
com o que se reduzem os problemas de qualidade na informação. 

A continuação mencionam-se alguns dos programas utilizados para gerir a manutenção: 

• Sap Plant Maintenance, 

• Maximo Asset Management, 

• Infor Mp2, 



 

 

56 

• Ventyx Ellipse, 

• Pmc, 

• Meridium Apm Software, 

• Ifs Applications 

• Oracle Asset Management y 

• Oniqua Analytic Suite. 

• Renovefree (programa gratuito orientado à empresa pequena e média) 

• PMXPro (programa gratuito orientado à empresa pequena e média) 

Imagem  

 
Ilustração  29 Interface do programa IBM’s Maximo Asset Management 

Poupança energética  

É difícil estimar a poupança derivada da implementação de um GMAO dado que depende de 
numerosos fatores, como são o estado atual da manutenção, o tamanho e consumo das 
instalações, o tipo de processo produtivo, etc. Além disso, se a todo o anterior se acrescenta o 
facto de que os GMAO permitem melhorar a eficiência do processo produtivo, complica-se a 
hipótese de estimar a percentagem de poupança atingida. 

Investimento  

No mercado podem-se encontrar programas GMAO gratuitos, mas que estão orientados 
principalmente às PMEs. No entanto, existem programas comerciais que se podem 
implementar a todo tipo de indústrias e com processos e instalações de grande complexidade e 
tamanho. Os preços dependem do tamanho da empresa e da complexidade das instalações, 
motivo pelo que podem ir de 1.000€ até 6.000€, e até superar os 60.000€ para versões mais 
completas. 

Condicionantes para a implementação  

A implementação de um GMAO precisa de uma análise prévia, profunda e detalhada, das 
necessidades, uma definição precisa dos objetivos, uma preparação cuidadosa e de implicação 
com os atores. Estes requisitos prévios permitirão, dentro do grande leque de possibilidades 
existentes no mercado, fazer a escolha correta do software que melhor se adapte às 
necessidades da empresa. 
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Observações  

Para a utilização e implementação de um software de GMAO, é necessário de um tempo de 
aprendizagem por parte do responsável da manutenção e de tempo de adataçao do programa 
à casuística da empresa. 

Fabricantes/ fornecedores  

IBM, Infor, Ventyx, DPSI, Meridium, IFS, Oniqua, Renovetec, Aeromarine, Mapex, CentralGest,. 

 

A10.2. Sistemas de gestão de prédios 

Descrição  

O Sistema de Gestão de Edifícios (SGE)  é um sistema de controlo baseado na 
monitorização, registo de informação e gestão dos equipamentos elétricos e mecânicos do 
prédio, tais como a ventilação, a produção de água quente sanitária, a climatização, a 
iluminação, a proteção contra incêndios ou a segurança. Esta monitorização pode ser realizada 
tanto no local como em remoto, normalmente via web. 

 

Ilustração  30 Diagrama dum sistema de gestão de edifícios 

Com estes sistemas podem-se chegar a controlar entre 40 e 70% dos equipamentos que 
consomem energia do edifício, o que melhora as condições de eficiência e poupança 
energética, manutenção, conforto e segurança. 

As funções de otimização da energia e poupança dos SGE incluem: 

• Controlo do aquecimento, ventilação, refrigeração e iluminação baseadas em 
programação. 

• Controlos ambientais baseados na ocupação. 

• Controlo e gestão dos sistemas de transporte verticais. 

• Supervisão do consumo de energia através de relatórios personalizados. 

• Análises de tendências e informação em tempo real. 

• Aproveitar a informação desde os medidores de potência, variadores de velocidade 
e controlos de iluminação, até dos sistemas HVAC (calor, ventilação e ar 
condicionado) 
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• Acesso remoto ao sistema desde qualquer parte e em qualquer momento. 

• Serviço e assistência contínuos. 

• Melhorar a sustentabilidade e reduzir as emissões de CO2. 

• Determinar custos por unidade de consumo. 

• Atuar sobre os componentes de consumo do prédio em tempo real. 

• Medir rendimentos, consumos de água, luz, outros consumos. 

• Transformar a rede elétrica do prédio numa rede inteligente. 

• Identificação de ações de melhoria. 

• Determinação de elementos suscetíveis de modernização. 

• Desenhar o plano de atuação e assistência técnica durante a execução do plano. 

• Integração dos elementos de consumo energético com atuadores, algoritmos 
inteligentes de poupança energética. 

• Prova e monitorização de resultados obtidos. 

• Elaboração de relatórios de auditoria antes e depois dos planos de ação e 
melhoria. 

• Serviço orientado à certificação da política de eficiência energética do prédio. 

• Estes sistemas contribuem à poupança de energia dado que podem controlar 
todos os serviços do prédio, HVA, iluminação, estores, ecrãs, alimentação, 
segurança, e lograr que se otimizem entre si: resultado: poupança de 15 a 30 % 
nos custos energéticos. 

O SGE é possível graças à existência de contadores inteligentes, de sensores e de aplicações 
que podem ser configurados para supervisionar e utilizar a energia dum modo mais eficiente. 

Em todo SGE é necessário instalar contadores inteligentes e sensores, dado que são os 
elementos que proporcionam a informação necessária para conhecer em todo momento o que 
está a suceder no prédio. Estes dispositivos são os encarregados de realizar as medições de 
diferentes parâmetros (eletricidade, gás, água, ocupação, temperatura, etc.) em intervalos de 
tempo (hora, quarto de hora ou menos), e, além disso, são capazes de enviá-los ao SGE para 
a armazenagem e posterior tratamento e toma de decisões. 



 

 

59 

 

Imagem  

 
Ilustração  31 Arquitectura do SGE Andover Continuum proporcionado por Schneider 

Poupança energética  

O potencial de poupança pela implementação de um SGE é de 10 a 20%. 

Investimento  

O investimento a empreender na instalação de um SGE é muito variável, dada que depende do 
número de sistemas ou instalações que se vaiam a gerir, do tipo e número de contadores e 
sensores necessários, da quantidade de dados para armazenar, do tipo de tratamento dos 
dados e do tipo de controlo que desejarmos. 

Condicionantes para a implementação  

Para a implementação de um SGE, além do software de gestão, são necessários os 
contadores, os sensores e os atuadores que permitem monitorizarem e controlar os diferentes 
serviços e instalações do prédio. Também é necessário que os contadores, os sensores e os 
controladores possam comunicar-se com o SGE. 

Fabricantes/ fornecedores  

Schneider, Honeywell,  AOSmith, Wintel, Invensys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 11: Rotulagem energética 
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A11.1. Simulación da poupança energética derivada d a rotulagem eficiente 

Descrição  

As TICs tem permitido o desenvolvimento de ferramentas de simulação de poupança 
energética,  que facilitam ao usuário identificar que produtos consomem menos energia em 
função da rotulagem energética, promovendo desta forma a eficiência energética mediante a 
adquisição de equipamentos eficientes. 

A rotulagem energética informa dos valores de consumo de energia e de água do aparelho 
(eficiência), bem como das prestações que possui, permitindo conhecer de forma rápida a 
eficiência energética dum eletrodoméstico. Os equipamentos sobre os que se aplica a 
rotulagem são: ar condicionado, frigoríficos, fornos, máquinas de lavar roupa, máquinas de 
lavar louça, máquinas de secar e iluminação.  

Imagem  
 

 
Ilustração  32 Simulador de consumos do Inega para eletrodomésticos 
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Poupança energética  

A poupança energética atingida depende do tipo de eletrodoméstico, tecnologia utilizada e 
classificação desejada à hora de comprar ou renovar. 

Quadro 1 Poupança energética em função da classificação energética do eletrodoméstico 

 

*Fonte Rotuglagem energética dos eletrodomésticos. Situação do setor e planos renove de 
eletrodomésticos (2006-2007). Fenercom.  

Investimento  

O custo de este software de simulación es gratuito y suele estar a disposición de los 
ciudadanos y empresas a través de las webs de las entidades públicas nacionales y regionales 
vinculadas ao ámbito energético. 

Fabricantes/ fornecedores  

INEGA 
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Caso prático de aplicação  

O INEGA tem posto à disposição do público uma ferramenta que permite simular os consumos 
de diferentes eletrodomésticos e iluminação em função da sua letra e calcular a poupança 
atingida. A ferramenta está disponível na web www.inega.es 

A continuação apresenta-se um caso prático no que se compara a adquisição dum frigorífico 
de classe A frente a outro de clase A+++. 

Dados de cálculo 

Tipo de 
eletrodoméstico  Rotulagem Investimento 

€ 
Consumo anual  

kWh/ano 
Custo anual 

€/ano 

Frigorifico A 430 435,79 69,73 

Frigorifico A+++ 693 148,00 23,68 
 
Resumo da medida de melhoria 

Investimento  
€ 

Poupança 
energética 
kWh/año 

Ahorro 
emisiones 

kg CO2/año 

Ahorro 
Económico 

€/año 

 Plazo de 
Amortización 

años 

263 265,72 92,15 46,05 5,7* 
 
*O prazo de amortização é calculado em função da diferença do custo dos modelos de frigorifico. 
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Área 12: Aplicações na rede 

A12.1. Cloud computing 

Descrição  

O modelo Cloud Computing ou informática na nuvem  permite que os serviços, as 
aplicações e os dados não estejam nos computadores pessoais senão na Internet, em centros 
de processamento de dados (CPD) espalhados pelo mundo, e acessíveis desde qualquer 
dispositivo com conexão à rede como, por exemplo, um telemóvel inteligente, uma tablet ou um 
computador portátil. 

Isto permite que as empresas já não tenham que dispor de espaços reservados para o CPD, 
não têm que utilizar equipamentos para acondicionar estes espaços e podem esquecer-se os 
problemas de manutenção dos diferentes equipamentos. 

No modelo do <<Computador na nuvem>>, as aplicações são instaladas e mantém-se em 
potentes servidores, sendo necessários requisitos dos equipamentos notavelmente inferiores 
dado que só se utilizam para ligar-se e trabalhar na nuvem. Isto resulta num menor consumo 
de energia, menos calor, menos ruído, e o dobro ou triplo de duração que um computador 
convencional, reduzindo drasticamente a quantidade de lixo tecnológico. 

O desafio que propõe esta revolução tecnológica para os próximos anos será manter e 
inclusive melhorar a disponibilidade das infraestruturas e, ao mesmo tempo implementar novas 
tecnologias e serviços que contribuam a reduzir os custos melhorando o desenho, a gestão e a 
eficiência. Ademais, aspetos como, por exemplo, a segurança, a fiabilidade, a flexibilidade e a 
informática verde atingirão mais protagonismo. 

Imagem  

 
Ilustração  33 Imagem obtida da web de Vizzeco 
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Poupança energética  

Transladar as aplicações de negócio à nuvem pode supor uma poupança em emissões de 
carbono de até 30% por utilizador em grandes organizações, e de mais de 90% no caso de 
PMEs. 

                                Exemplo de Poupança energética em servidores de cor reio eletrónico 

Tipo de 
utilizador 

Cantidad de 
utilizadores 

Consumo por 
utilizador 

(kWh) 

Pequeno 50 175 

Mediano 500 28,4 

Grande 10.000 7,6 

Gmail - 2,2 

  

Investimento  

O custo de esta solución depende dos serviços na nuvem contratados. 

Condicionantes para a implementação  

Desde o ponto de vista técnico, os serviços tecnológicos utilizados na empresa devem estar 
fornecidos pelos fornecedores em formato “cloud”. 

Desde o ponto de vista económico é necessário que o consumo existente na empresa derivado 
dos equipamentos informáticos seja o suficientemente elevado para que a mudança a serviços 
“cloud” seja viável. 

Observações  

Os riscos derivados do Cloud computing podem ser agrupados em duas grandes categorias: 
falha de transparência  sobre as condições nas que o serviço é prestado e falha de controlo 
do responsável sobre a utilização e gestão dos dados pessoais por parte dos agentes 
implicados no serviço (Fonte: Guia para clientes que contratem serviços de Cloud computing) 

Fabricantes/ fornecedores  

Sage, Fujitsu, IBM, Vizzeco, Portugal Telecom 

Caso prático de aplicação  

A agencia norte-americana GSA (General Service Adminstration) migrou os seus 17.000 
utilizadores às aplicações Google Apps, reduzindo o consumo energético (servidores) em 90% 
e reduzindo as emissões de CO2 em 85%, o que significa em termos de custos, reduzir a conta 
de energia em US $ 285.000 anuais. 
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Área 13: Edificação eficiente 

A13.1. Simulação energética 

Descrição  

As ferramentas avançadas de simulação energética  permitem calcular o comportamento do 
prédio através da evolução das principais variáveis de clima, energia e habitabilidade, 
considerando todos os parâmetros físicos que o compõem (forma e orientação, fachada, 
fechamento, etc.) 

A simulação permite também ter em conta aspetos como a ocupação e a utilização de cada 
espaço ou os dados ambientais e climáticos específicos do lugar e avaliar e otimizar múltiplos 
aspetos construtivos como: 

• os níveis de bem-estar térmico (temperatura radiante, operativa...) e bem-estar 
lumínico (fator luz diurna, risco de ofuscamento...) 

• o comportamento das características construtivas da envolvente térmica do prédio 
(geometria, orientações, inércia térmica, isolamento, envidraçamento, proteções 
solares...) 

• as instalações de climatização, iluminação, ACS, energias renováveis, etc. 

• o cumprimento normativo e a certificação de eficiência energética dos prédios. 

• o aproveitamento potencial da ventilação natural, a disposição das aberturas, o 
efeito chaminé, a ventilação cruzada, a iluminação artificial, a ventilação, a 
climatização, etc. 

Mediante estas ferramentas é possível valorar previamente a poupança possível no deseño e 
reabilitação, determinando com precisão o efeito económico de cada hipótese. Com a 
simulação energética também é possível realizar a verificação final da efetividade das 
modificações realizadas. 

No mercado existem várias ferramentas que permitem realizar o estudo do comportamento 
termodinâmico de prédios, a continuação indica-se só uma parte destes programas: 

• DOE-2 (EQUEST) 

• Energy + 

• Design Builder 

• Calener VyP y Calener GT 



 

 

66 

 

Imagem  
 

 

Ilustração  34 Modelo energético criado com Design Builder por ITG 

 

Ilustração  35 Simulação energética horária realizada com Design Builder por ITG 

Poupança energética  

A poupança energética atingida depende das opções avaliadas e de se se trata de prédios 
novos ou já existentes. 
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Investimento  

Existem programas de simulação gratuitos como são Equest, Energy+, Calener VyP e Calener 
GT; e programas comerciales como Design Builder nos que existe um custo por licença. No 
caso concreto do Design Builder, o custo pode ir desde 799€ até 3.999€, em função dos 
módulos de simulação adquiridos. 

Com respeito ao custo de realizar a simulação, este depende principalmente do tamanho, 
geometria do prédio e da informação disponível e do número de modelos que desejarmos para 
avaliar as diferentes atuações. 

Observações  

Para a utilização destes programas é necessário pessoal qualificado, dado que é necessário 
recopilar e tratar muita informação e de diversa natureza (composição de materiais, geometria, 
horários de funcionamento, etc.), além de ter habilidades na utilização deste tipo de programas. 

Fabricantes/ fornecedores  

DesignBuilder, Aureaconsulting, Departamento de Energia dos Estados Unidos, MINETUR 

Caso prático de aplicação  

O auditório dum prédio universitário apresentava uma elevada demanda energética derivada 
fundamentalmente da sua exposição direta à radiação solar. Os gestores do prédio 
consideraram analisar possíveis atuações para reduzir o consumo energético, pelo que se 
decidiu realizar uma simulação dinâmica mediante o programa Energy Plus, de diferentes 
medidas de eficiência energética para conhecer a potencialidade da poupança e a 
rentabilidade de cada uma delas. 

As medidas simuladas foram: a melhora do isolamento das paredes e a cobertura, o pré 
arrefecimento da zona acondicionada, a implementação de recuperadores de calor e o controlo 
do fornecimento de ar de ventilação. Determinou-se que todas as medidas simuladas 
produzem poupança energética, sendo a atingida pelo controlo da ventilação em função da 
ocupação e a recuperação de calor do ar de extração as que produzem a poupança mais 
significativa, entre 25 e 36% respetivamente e com respeito à situação de base. 

De acordo com a análise económica, as medidas orientadas a diminuir a transferência de calor 
por paredes e cobertura não eram viáveis, por contra para o controlo da ventilação e a 
recuperação de calor, considera-se um retorno dos investimentos em 4,05 anos e 5,72 anos 
respetivamente. 

O caso exposto é um exemplo de como os programas de simulação dinâmica permitem 
analisar o comportamento energético do prédio ao introduzir soluções de poupança energética 
e determinar que medidas são viáveis. 
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