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Resumo  

Durante muitas décadas, os países industrializados foram adotando políticas para aumentar o 

bem-estar das populações, que foram assentes em consumos excessivos de energia. Neste 

sentido, encontra-se ao nível do conhecimento geral, a compreensão da imprescindibilidade 

crescente da redução dos consumos energéticos, dado os malefícios ambientais inerentes à 

utilização desenfreada de energias poluentes e aos custos associados. 

Um dos principais consumidores de energia são os edifícios, de onde se destacam os edifícios 

de comércio e serviços. Em Portugal, estes edifícios representam 13% do consumo energético 

global. Neste contexto, surgem os estudos de eficiência energética e onde se insere a presente 

dissertação. Decidiu-se abordar uma das áreas mais relevantes em termos de consumos, os 

sistemas de climatização afetos ao arrefecimento. 

Neste panorama, considerou-se oportuno definir uma série de estratégias, associadas aos 

sistemas de produção e distribuição de água refrigerada, que contribuam para a geração de 

economias. A par da otimização do funcionamento do sistema, surgiu o interesse de tirar 

proveito da estrutura tarifária, para deslocar, dentro do exequível, os consumos energéticos 

para períodos mais benéficos em termos de custos. 

Para dar forma ao desígnio deste projeto, inicialmente, previu-se o efeito da temperatura de 

produção da água refrigerada ao nível dos consumos energéticos. Constatou-se que o 

incremento da temperatura da água trata-se de uma solução viável, desde que a carga térmica 

de arrefecimento esta abaixo das condições de projeto. Contudo, para dar ênfase às estratégias 

a estabelecer, centrou-se o estudo num edifício real. Após um levantamento alargado da 

morfologia e do desempenho da central de produção e distribuição de água refrigerada, 

definiram-se as seguintes estratégias:   

• Controlo nos períodos de ponta: 

o Ajuste da temperatura de produção de água gelada; 

o Desligar o(s) chiller(s) no final dos períodos de ponta. 

• Reset da temperatura de evaporação e de condensação (individualmente e em 

simultâneo). 

Porém, por motivos vários, só foi possível testar dois aspetos: desligar a produção de água 

refrigerada, em parte e na totalidade do período de ponta (Chiller shut-off), e o relaxamento 

do set point da temperatura de produção de água refrigerada. 

Os resultados obtidos demonstram que a solução mais benéfica, em termos económicos, 

consiste em desligar o chiller na totalidade do período de ponta. Contudo, é necessário 

salientar que esta é uma solução extrema, sendo apenas viável em dias com similares 

condições climáticas e ocupacionais ao dos dias em que estes testes foram implementados. No 

entanto, e ao contrário das situações de “chiller shut-off” com a duração testada, o 

relaxamento do set point é muito mais passível de ser aplicado em dias em que as 

necessidades de arrefecimento são superiores, continuando a gerar economias. 
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HVAC Systems – Operating strategies for the reduction of energy 
costs 

Abstract 

For many decades, industrialised countries have been adopting policies for the well-being of 

their populations which were based on the excessive consumption of energy.In this sense, 

there can be found at a general knowledge level, an understanding of the growing necessity 

for a reduction in the consumption of energy, given the environmental damage inherent in the 

uncontrolled use of polluting energies and their associated costs.  

One of the principal consumers of energy are buildings, in particular those used for 

commercial and service purposes. In Portugal these buildings represent 13% of the total 

energy consumption. In this context studies of energy efficiency have appeared, including the 

present dissertation. It was decided to approach one of the most relevant areas in terms of 

consumption, namely the air conditioning systems concerned with cooling.  

In this panorama, it was considered opportune to define a series of strategies associated with 

systems for the production and distribution of chilled water, which would contribute to the 

generation of savings. Besides optimizing the functioning of the system, there has emerged an 

interest in making the most of the tariff structure, to move, where possible, the consumption 

of energy to more beneficial periods in terms of cost.  

To give shape to the design of this project, initially the effect of the temperature of the 

production of chilled water on the level of energy consumption was predicted. It was found 

that an increase in the temperature of the water was a viable solution, provided that the 

thermal load of cooling was within the conditions of the project. However, to emphasize the 

strategies to be established, the study was centered in a real building. After an extensive 

survey of the morphology and performance of the production centre and distribution of the 

chilled water, the following strategies were defined:  

• Control during peak periods:  

o Adjust the temperature of the production of chilled water; 

o Switch off the chiller(s) at the end of peak periods. 

• Reset the temperature of evaporation and condensation (individually and 

simultaneously).  

However, for various reasons, it was only possible to test two aspects: switching off the 

production of chilled water, partially and totally during the peak period (Chiller shut-off), and 

the relaxation of the set point of the temperature of production of chilled water.  

The results obtained demonstrate that the most beneficial solution, in economic terms, is to 

switch the chiller off totally during the peak period. Nevertheless, it is important to point out 

that this is an extreme solution, only viable on days with similar climatic and occupational 

conditions to the days in which these tests were implemented. None the less, and contrary to 

the situations of chiller shut-off with the length of time tested, the relaxation of the set point is 

much more liable to be implemented on days in which the necessity of cooling is greater, 

continuing to generate savings. 
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1 Introdução 

 

Encontra-se ao nível do conhecimento geral, a compreensão da imprescindibilidade crescente 

da redução dos consumos energéticos, dado os malefícios ambientais inerentes à utilização 

desenfreada de energias poluentes. 

Trata-se de uma crise, cujo caráter não é somente nacional, encontrando-se mundialmente 

agravada.  Consequentemente, protocolos vários, dos quais são exemplo o de Montreal e de 

Quioto, entraram em vigor, tendo-se mostrado insuficientes no que diz respeito à resolução 

desta prolífera devastação. Principiam-se novos protocolos, desta feita, excecionalmente 

ambiciosos, citando-se a cognominada Estratégia 20-20-20, que visa a redução de 20 % do 

consumo de energia e da emissão de gases de efeito de estufa e o aumento de 20 % da energia 

consumida de fontes renováveis, comparativamente ao ano de 1990, a ser culminada em 2020. 

Suplementarmente, e tal como nos elucida Michael Kloss, Administrador Financeiro da 

Bosch Termotecnologia, “A eficiência energética é um comportamento que esperamos de 

toda a organização e uma forma de mantermos as nossas atividades competitivas e alinhadas 

com os objetivos do Grupo. A nossa preocupação ambiental aliada à gestão cuidadosa de 

custos associados à energia na nossa cadeia de valor, são uma mais-valia para a 

sustentabilidade do negócio.” 

Alicerçada nesta perspetiva de um mundo progressista, instigado tanto para o triunfo face aos 

desafios climáticos, bem como na expansão de tecnologias limpas, desenvolve-se esta 

dissertação. 

 

1.1. Apresentação da empresa 

A corrente dissertação foi desenvolvida e orientada em ambiente empresarial, mais 

concretamente numa empresa intitulada Edifícios Saudáveis Consultores, no domínio da 

gestão de energia, que iniciou a sua atividade em 1996. 

Atualmente, a empresa supracitada disponibiliza serviços de consultadoria especializada em 

determinadas áreas tais como: 

• Energia: eficiência energética, certificação energética, entre outras; 

• Simulação computadorizada: avaliação do desempenho térmico e energético do 

edifício, cálculo da integração da iluminação natural, auxilia a otimização de sistemas 

de iluminação tanto de interiores como de exteriores, entre outros; 

• Qualidade do Ambiente Interior: peritagem da qualidade do ar interior, peritagem da 

qualidade do ambiente térmico, entre outros; 

• Assessoria do ambiente: definição de medidas implementadas com o propósito de 

melhorar o desempenho ambiental de projetos em múltiplas áreas (ex: materiais e 
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resíduos, uso de água, gestão de águas pluviais), assiste na implementação de 

requisitos ambientais em projetos e em obra e aplicação de Ferramentas de Mérito 

Ambiental (ex: LEED, BREEAM). 

Ademais, a corporação desenvolve projetos em variadíssimos países, encerrando experiência 

internacional com Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, Grécia e Brasil. Opera trabalhos com 

tipologias, nomeadamente em hotéis, casinos, fundações, centros comerciais, hipermercados, 

health-clubs, edifícios de escritórios, entre outros. (Edifícios Saudáveis Consultores) 

 

1.2. Objetivos do projeto 

Pretende-se que esta dissertação contribua para o aumento do know-how acerca de medidas a 

implementar nos sistemas de climatização e que permitam reduzir os custos associados ao seu 

funcionamento. Pretende-se definir, testar e implementar estratégias. Entre outras, destaque-se 

o controlo em horas de ponta (tirando partido da inércia dos anéis de água gelada), 

salvaguardando as premissas que estas instalações são obrigadas a satisfazer. Como caso de 

estudo têm-se um grande edifício de serviços, propriedade de um cliente da empresa Edifícios 

Saudáveis Consultores. 

Com a finalidade de aumentar a eficiência energética do edifício em análise, este trabalho 

apresenta os seguintes objetivos e tarefas: 

• Conhecer os principais componentes dos sistemas de produção e distribuição de água 

gelada em grandes edifícios de serviços, e a sua relevância nos custos energéticos 

globais; 

• Analisar detalhadamente as estruturas tarifárias associadas ao fornecimento de 

eletricidade (perceber as diferenças do preço da energia nas horas de ponta e nos 

restantes períodos, bem como as consequências que daí advêm); 

• Definir e testar estratégias que permitam reduzir os custos energéticos nos períodos de 

ponta, tais como: 

o Induzir um ligeiro subarrefecimento no período tarifário anterior ao período de 

ponta, de forma a tornar possível desativar os equipamentos de produção de 

água refrigerada durante parte ou a totalidade da hora de ponta, assegurando 

que não é preciso um novo recomeço durante essa mesma hora; 

o Relaxar a temperatura de produção de água durante a hora de ponta;  

o Otimizar o controlo da temperatura de condensação, minimizando o consumo 

global do sistema, durante os períodos de ponta. 

• Analisar os resultados das estratégias testadas e identificar as vantagens e 

desvantagens destas, no que se refere aos custos (energia, operação e manutenção) e 

aos níveis de serviço (conforto térmico). 
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2 Enquadramento Energético e Desenvolvimento Sustentável 

 

2.1. Panorama energético Mundial 

2.1.1. Evolução 

Ao longo de décadas, os países industrializados foram adotando políticas de desenvolvimento 

para aumentar o bem-estar das populações. Estas políticas foram assentes em ideias que 

contribuíram fortemente para o aumento do consumo energético, induzindo grandes alterações 

no equilíbrio do planeta (Custódio, 2011). 

O relatório Planeta Vivo 2014 da World Wide Fund for Nature alerta para os impactos da 

procura desenfreada pelos recursos do planeta. Indica que a procura humana no planeta é 

superior em mais de 50% do que a natureza pode renovar, sendo necessários 1,5 planetas para 

satisfazer todas as necessidades da humanidade. 

Durante quase meio século, a procura aumentou e excedeu a capacidade biológica do nosso 

planeta, como é possível observar na Figura 1.  

 

 

Figura 1 - Evolução da pegada ecológica mundial (World Wide Fund for Nature, 2014). 

 

Na Figura 2, apresenta-se a evolução e distribuição do consumo energético a nível mundial 

desde os finais da década de oitenta do século XX. Daqui destacam-se dois aspetos: a enorme 

dependência dos combustíveis fósseis (petróleo e carvão) e o crescimento contínuo do 

consumo energético. 
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Figura 2 – Evolução da distribuição do consumo de energia mundial (BP, 2015). 

 

Com uma matriz energética mundial tão dependente dos combustíveis fósseis, surge uma 

elevada emissão de gases de efeito de estufa (GEE) (Guia, 2014). Os principais gases de 

efeito de estufa são o dióxido de carbono (CO2), o metano e os clorofluorcarbonetos (CFCs) 

(CMM). 

A emissão destes gases provoca o aumento da temperatura do planeta, potenciando, deste 

modo, as alterações climáticas. É, portanto, um dos maiores problemas globais, com ameaças 

ao nível ambiental, mas também socioeconómico ( (Guia, 2014) e (Agência Portuguesa do 

Ambiente, 2013)). Como consequência das alterações climáticas podem acontecer 

modificações mais ou menos profundas no regime das precipitações e no ciclo natural da 

água, bem como a fusão dos gelos dos grandes calotes polares, o que provocará profundas 

alterações na fauna e na flora e a elevação do nível dos oceanos (CMM). 

Devido aos efeitos nefastos para o planeta e para as gerações futuras, começou um processo 

de consciencialização relativamente ao problema em causa, passando pela adoção de soluções 

para o mitigar por parte da comunidade internacional. Assim, em dezembro de 1997, na 3ª 

conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, foi estabelecido um protocolo 

internacional, designado por Protocolo de Quioto, entre 100 países onde foram estabelecidas 

metas para a redução de emissões de CO2. O compromisso assumido visava, para o período de 

2008-2012, a redução de pelo menos 5% das emissões de CO2 face aos níveis de 1990. 

Porém, para que este protocolo entrasse em vigor, foi necessário que se verificassem duas 

condições:  

• Pelos menos 55% dos países subscritores o retificassem, isto é obter aprovação nos 

Parlamentos Nacionais; 

• Ser aprovado por países que juntos representam pelo menos 55% das emissões 

globais. 

A finalização o processo de retificação, ilustrado na Figura 3, permitiu que este entrasse em 

vigor no dia 16 de fevereiro de 2005 ( (Guia, 2014) e (Progresso Verde, 2007)). 
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Figura 3 - Situação do Protocolo de Quioto em 2005 (Progresso Verde, 2007). 

 

Todavia, o perfil do consumo energético mundial permaneceu fortemente dependente da 

queima de combustíveis fosseis, pelo que as pretensões deste protocolo saíram frustradas 

(Guia, 2014). 

No final da primeira fase do protocolo de Quioto, foi estabelecido em dezembro de 2012, em 

Doha, a segunda fase deste protocolo, que é válida para o período 2013 – 2020. Nesta segunda 

fase, os membros comprometem-se a reduzir os níveis de emissões em 18% face aos níveis de 

emissão do ano de 1990. Porém, apenas os membros da União Europeia e sete países 

desenvolvidos (Austrália, Bielorrússia, Cazaquistão, Mónaco, Noruega, Suíça e Ucrânia) 

assinaram o compromisso ( (ICTSD, 2012), (Barata, 2012) e (Oliveira, 2015)). 

Recentemente, em dezembro de 2015, ocorreu em Paris a COP-21 (conferência do clima da 

Organização das Nações Unidas), onde foi estabelecido um acordo histórico. Pela primeira 

vez, envolve quase todos os países do mundo no esforço para reduzir as emissões de carbono 

e conter os efeitos do aquecimento global. O objetivo de longo prazo do acordo é manter o 

aquecimento global "muito abaixo de 2℃” (Conferência do clima termina com 'acordo 

histórico' contra aquecimento global, 2015). 

Ao longo dos anos, a União Europeia tem mostrado grande sensibilidade e dinamismo no 

sentido de alterar o rumo negativo no que a esta matéria diz respeito. Neste sentido, ao longo 

dos últimos tempos, foram sendo estabelecidas metas para fomentar uma utilização mais 

inteligente dos recursos energéticos, quer do ponto de vista económico, como também, 

ambiental. Destaque para o pacote de medidas legislativas, designada por “Energia-Clima 20-

20-20”, e que acordadas pelos líderes europeus no Conselho Europeu em dezembro de 2008 ( 

(Parlamento Europeu, 2008) e (Magalhães, 2011)). A nova legislação apresenta os seguintes 

objetivos para serem alcançados até 2020, (Apren) e (Parlamento Europeu, 2008): 

• Reduzir 20% as emissões de gases com efeito de estufa relativamente aos níveis de 

1990; 

• Elevar em 20% a quota de energia proveniente de fontes de energia renováveis no 

consumo final bruto; 

• Aumentar em 20% a eficiência energética. 
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2.1.2. Enquadramento energético nacional 

Portugal é um país com escassos recursos energéticos de origem fóssil, como o petróleo ou o 

gás natural, que têm um grande peso no mix do consumo energético. Isto não permite que o 

país seja autossuficiente em termos energéticos, sendo que a importação destes combustíveis 

se torna o único caminho para que o país consiga satisfazer todas as suas necessidades 

energéticas. 

Em termos históricos, o país apresenta uma dependência energética entre 80% e 90% (DGEG, 

2016). Assim, Portugal torna-se também vulnerável as flutuações dos preços das fontes 

energéticas nos mercados internacionais (Leal, 2011). 

Na Figura 4, apresenta-se a evolução da dependência energética de Portugal ao longo dos 

últimos anos. 

 

 

Figura 4 - Evolução da dependência energética de Portugal, (DGEG, 2016). 

 

Os dados mais recentes disponíveis, ou seja, de 2014, indicam que nesse ano a dependência 

energética se situou nos 72,4%. Comparando com o ano anterior, constata-se que ocorreu uma 

redução de 1,3% e de 16,4%, face a 2015, ano em que a dependência energética de Portugal 

foi a maior dos últimos anos. Esta redução pode, em parte, ser explicada pelo aumento da 

produção hídrica. De realçar que 2005, foi um ano de baixa precipitação em Portugal, logo o 

sistema electroprodutor hídrico foi fortemente penalizado (DGEG, 2016). 

Apostar na eficiência energética e nas energias renováveis é, portanto, o caminho a seguir 

para que o país consiga reduzir a sua dependência energética. Não obstante, a variabilidade do 

regime hidrológico, associado a uma grande componente hídrica no sistema electroprodutor 

nacional, influencia a dependência energética em anos mais secos, como indicado 

anteriormente (DGEG, 2016). 
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Figura 5 - Dependência energética dos países da União Europeia em 2014, (DGEG, 2016). 

 

Comparando os dados apresentados na Figura 5, relativos à dependência energética entre os 

países da União Europeia, verifica-se que em 2014 Portugal foi o 9º país com a maior 

dependência energética, apresentando uma diferença de 18 pontos percentuais acima da média 

(DGEG, 2016). 

 

 

Figura 6 - Evolução do Consumo Total de Energia Primária (tep), (DGEG, 2016). 

 

Analisando os dados apresentados na Figura 6, relativos à evolução do Consumo Total de 

Energia Primária, verifica-se que nos últimos anos ocorreu uma redução. No entanto, é de 

sublinhar que o petróleo continua a ser a fonte de energia mais utilizada (DGEG, 2016). 

De notar, ainda, que o peso das Energias Renováveis tem vindo a crescer. Segundo dados do 

relatório “Energia em Portugal em 2014” da Direção-Geral de Energia e Geologia, (DGEG, 

2016), as Renováveis passaram de 13% em 2005 para 26% em 2014. 
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Figura 7 - Distribuição do Consumo Energético em 2014 (Adaptado de (DGEG, 2016)). 

 

Conforme os dados da distribuição de Energia em 2014, apresentados na Figura 7, verifica-se 

que os edifícios de comércio e serviços representam 13% do consumo energético global 

(DGEG, 2016). 

 

2.1.3. Estratégia nacional para o setor da energia 

Ao longo dos anos, os sucessivos governos de Portugal foram procurando definir um conjunto 

de medidas para os setores energéticos de modo a reduzir a dependência energética externa, 

aumentar a eficiência energética e diminuir as emissões de CO2 (Cabral, 2013). 

No âmbito da eficiência energética foi definido em 2008 o Plano Nacional de Ação para a 

Eficiência Energética (PNAEE) e, em 2010, foi apresentado o Plano Nacional de Ação para as 

Energias Renováveis (PNAER). Inicialmente, estes dois planos eram tratados de forma 

independente. No entanto, em 2013, ocorreu a integração do PNAEE e do PNAER. Esta união 

permite uma ação concertada para os cumprimentos dos objetivos nacionais e europeus, 

minimizando o investimento necessário para a competitividade nacional.  No âmbito desta 

revisão, as medidas que eram difíceis de quantificar, ou com impacto reduzido, foram 

substituídas por medidas mais eficazes ( (Cabral, 2013) e (ADENE, 2013)). 

Às medidas estabelecidas pela União Europeia para 2020, Portugal adicionou metas mais 

ambiciosas. Isto mostra o compromisso de Portugal no combate às alterações climáticas 

(Cabral, 2013). Os objetivos estipulados por Portugal estão ilustrados na Figura 8. 
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Figura 8 - Metas do setor energético para 2020 (Cabral, 2013). 

 

Analisando o consumo de energia primária sem usos não energéticos e incluindo o consumo 

na aviação internacional, que serve para aferir o cumprimento da eficiência energética em 

2020, Portugal encontra-se no bom caminho para cumprir a meta prevista, tal como se pode 

ver na Figura 9 (DGEG, 2016). 

 

 

Figura 9 - Evolução da meta de Portugal em matéria de Eficiência Energética para 2020 (DGEG, 2016). 

 

Apesar da trajetória ser positiva em termos nacionais, deve-se continuar a luta em busca de 

boas práticas que contribuam para a redução da dependência energética e que permitam, 

também, combater as alterações climáticas. Considera-se que, ao nível dos edifícios, o 

potencial de economias de energia é gigantesco. Através de medidas de eficiência energética, 

pode reduzir-se mais de 50% do consumo (Bernardo, 2015). 
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3 Sistemas de Climatização 

 

3.1. Sistemas AVAC 

3.1.1. Introdução 

O termo vigente e difuso das instalações de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar 

Condicionado) é oriundo de HVAC (Heat, Ventilation and Air Conditioning) (Marques, 

2005). As instalações de AVAC visam proporcionar conforto térmico e aceitável qualidade do 

ar interior.  

Deste modo, os objetivos dos sistemas das instalações de climatização são (Marques, 2005): 

• O controlo da temperatura interior do ar ambiente, equilibrando as cargas internas 

sensíveis, retirando ou introduzindo energia térmica ao local, por motivo de 

acumulação ou perdas de calor;  

• O controlo da humidade do ar ambiente, equilibrando as cargas latentes, seja por 

humidificação ou por desumidificação;   

• Eliminar do ambiente a tratar as diversas impurezas, tais como odores, produtos 

nocivos, etc.;  

• Renovar o ar interior, introduzindo ar novo, por forma a limitar principalmente os 

níveis de dióxido de carbono.  

Por outro lado, surge a necessidade de encontrar o equilíbrio entre estes objetivos e outros 

fatores relevantes como são o custo das instalações, a facilidade de manutenção e a eficiência 

energética (GET - Gestão de Energia Térmica Lda). 

 

Equipamentos das instalações 

Os sistemas de AVAC são redes complexas, formadas por um conjunto alargado de 

equipamento e alguns fluidos, para que se consiga alcançar os objetivos atrás apresentados. 

Antes de se apresentar esses equipamentos e fluidos é interessante definir a posição destes, a 

saber (Piedade, 2000): 

 

• Equipamentos centralizados, onde se prepararam os fluidos primários que serão 

distribuídos até as unidades terminais. Chillers, Unidades de Tratamento de Ar 

(UTAs) e caldeiras são uns dos principais equipamentos que fazem parte desta classe. 
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Estes podem encontra-se situados nos seguintes locais: 

o No local a climatizar, encontram-se visíveis, nas situações de climatização 

individual (condicionadores individuais); 

o Próximo dos locais a climatizar (armários de climatização, condicionadores de 

teto, etc.); 

o Local técnico centralizado. 

 

Os fluidos primários, preparados pelos equipamentos centralizados, são 

principalmente: 

o O ar quente e /ou refrigerado; 

o A água quente e/ou refrigerada; 

o O ar e a água de forma simultânea; 

o O fluido frigorigéneo. 

 

• Equipamentos terminais encontram-se situados no local a climatizar ou próximo 

deste. Estes equipamentos recebem os fluidos primários e utilizam-nos para tratar o ar 

que vai ser insuflado nos diversos espaços. 

Estes equipamentos podem ser unidades como, por exemplo, ventiloconvectores ou 

somente um difusor. 

 

• Equipamentos intermédios e acessórios são instalados entre os equipamentos 

centralizados e os equipamentos terminais. Os fluidos primários são distribuídos por 

condutas e tubagens possuindo um conjunto alargado de acessórios (registos, válvulas, 

filtros, etc). Por outro lado, são utilizados equipamentos intermédios, tais como, 

bombas hidráulicas, reservatórios térmicos, etc. 

 

• Equipamentos de regulação correspondem aos equipamentos de medida, de controlo, 

de regulação e de segurança (sonda, termostatos, reguladores, etc). 

 

Classificação e descrição dos sistemas de climatização 

Para ordenar os sistemas de climatização, atribuem-se classes baseadas no tipo de fluido 

primário utilizado. Assim, genericamente, existem quatro tipos de sistemas de climatização: 

tudo-ar, tudo-água, ar-água e tudo-frigorigéneo (expansão direta).  

No sistema tudo-ar, todo o condicionamento das características de temperatura e humidade no 

espaço é conseguido através da insuflação de ar a determinadas condições. Este sistema é o 

mais simples em termos de dimensionamento já que apenas terão que existir condutas, por 

onde circula o ar, entre a unidade de tratamento de ar, UTA) e as diversas divisões do edifício. 

Todavia, o sistema tudo-ar possui limitações, uma vez que o ar sai todo às mesmas condições 

da UTA, logo, o sistema não é capaz de responder a solicitações diferentes de várias salas. 

Portanto, é pertinente aplicar este sistema para climatizar zonas comuns dos edifícios que 

apresentem, tipicamente, cargas térmicas semelhantes, como, por exemplo, o Mall e o Food 

Court de um centro comercial (Alexandre, et al., 2015). 
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Os sistemas tudo-água caraterizam-se pelo facto de só circular água entre a central térmica e o 

espaço a climatizar, onde estão as unidades terminais (ventiloconvectores). O facto de o fluido 

primário utilizado ser água constitui uma vantagem face ao sistema tudo-ar, uma vez que as 

tubagens onde circula água são muito mais compactas que as condutas de ar. Também as 

perdas térmicas nos circuitos de água serão menores, e é mais fácil garantir a estanquidade 

das redes. Contudo, este sistema de climatização é mais dispendioso face ao sistema tudo-ar, o 

controlo de humidade é muito difícil e não está previsto a renovação do ar no espaço 

(Alexandre, et al., 2015). 

A tipologia ar-água caracteriza-se pelo transporte de calor da fonte ao espaço ser realizado 

através da circulação de água e, simultaneamente, a renovação de ar ser garantida por uma 

rede de condutas de abastecimento de ar que entrega ar a uma temperatura neutra 

relativamente à do espaço, ou ligeiramente mais quente no Inverno e/ou mais frio no Verão. 

Este é um sistema que exige um grande investimento inicial, mas proporciona poupanças no 

funcionamento e garante os requisitos de qualidade de ar interior (Alexandre, et al., 2015). 

Nos sistemas tudo-frigorigéneo (expansão direta), o princípio de funcionamento é, em tudo, 

semelhante aos sistemas tudo-água, porém o que circula nas tubagens é um fluido 

frigorigéneo e não água. Podem existir diversos equipamentos com este efeito, tais como, as 

unidades split, os sistemas multi-split e as unidades VRV inverter (volume de refrigerante 

variável). A maior vantagem destes sistemas advém da capacidade de aproveitar o calor 

latente do local, reduzindo assim o caudal de fluido frigorigéneo em circulação (Carpinteiro, 

2011). Duas das desvantagens do sistema tudo-frigorigéneo são a durabilidade da instalação, 

que é mais baixa face aos restantes sistemas, e a dificuldade difícil de efetuar a otimização de 

sistemas (Alexandre, et al., 2015). 

Na Figura 10, apresenta-se um diagrama que esquematiza as múltiplas variáveis e 

“ramificações” possíveis dos sistemas de climatização. O diagrama apresentado é, pois, um 

complemento às caracterizações já descritas. 
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Figura 10 - Diagrama dos múltiplos sistemas existentes das instalações de AVAC (Marques, 2005). 
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3.2. Sistemas de produção de água refrigerada – Chillers 

Os chillers são equipamentos projetados para remover calor de algo, ou seja, produzir frio. 

Estamos, portanto, perante uma máquina frigorífica.  Estas máquinas são responsáveis pela 

produção de água gelada para instalações de ar-condicionado e para os circuitos de 

arrefecimento de instalações industriais.  

Nas instalações de climatização, a água gelada produzida nestes equipamentos segue até às 

unidades de arrefecimento, ou seja, baterias de arrefecimento das UTAs e ventiloconvectores. 

O ciclo de refrigeração é a chave principal que diferencia os diversos tipos de chillers. Os 

chillers de compressão de vapor e de absorção são os dois tipos de ciclos que tipicamente são 

mais utilizados nas instalações de ar condicionado. Nas Figuras 11 e 12, pode ver-se um 

exemplo de um chiller de compressão de vapor e um chiller de absorção, respetivamente 

(Trane, 2012). 

 

 

Figura 11 – Exemplo de um chiller de compressão de vapor (Trane). 

 

 

Figura 12 – Exemplo do um chiller de absorção (Rea16). 

 

Nos chillers que usam o ciclo de refrigeração de compressão de vapor, o compressor é o 

impulsionador do movimento do fluido frigorigéneo no ciclo frigorífico. Vários são os tipos 

de compressores que podem ser utilizados (Trane, 2012). 

Em alternativa, nas máquinas baseadas no ciclo de absorção, uma vez que não existe um 

compressor mecânico no ciclo frigorífico, utiliza-se uma fonte de calor como, vapor, água 

quente, ou os gases de combustão, por exemplo, de óleo ou gás (Trane, 2012). O sistema de 

absorção torna-se economicamente viável, quando está presente uma fonte de energia térmica 

barata a temperaturas entre os 100 e 200℃ (Dossat, 1980). 
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3.2.1. Ciclo de compressão de vapor 

O ciclo de compressão de vapor é formado essencialmente por quatro componentes: 

evaporador, condensador, compressor e sistema de expansão. Este ciclo encontra-se 

apresentado na Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Ciclo de compressão de vapor (Quartos Livres, 2012). 

 

Na Figura 14, estão representados no diagrama pressão – entalpia (P-h) os processos 

termodinâmicos que constituem o ciclo frigorífico teórico (nos respetivos equipamentos) 

(Silva, 2011). 

 

 

Figura 14 – Ciclo de compressão de vapor teórico representado no diagrama Pressão - Entalpia (Silva, 2011). 

 

Os processos termodinâmicos do ciclo de compressão de vapor, descritos na Figura 14, são os 

seguintes,  (Silva, 2011):  

• Processo 1→ 2 - Compressor  

O fluido frigorigéneo entra no compressor à pressão do evaporador, P0, e é então 

comprimido até atingir a pressão de condensação (Pc), onde se encontra sobreaquecido 

(com temperatura superior à temperatura de condensação). 
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• Processo 2→ 3 - Condensador  

O fluido frigorigéneo é arrefecido até à temperatura de condensação e, a seguir, 

condensado até se tornar em líquido saturado. É um processo de rejeição de calor do 

fluido frigorigéneo para o meio de arrefecimento (água ou ar) a pressão constante 

(isobárico).  

 

• Processo 3→ 4 – Diapositivo de expansão  

Dá-se o processo de expansão irreversível do fluido frigorigéneo, num processo a 

entalpia constante (isentálpico), desde o estado líquido saturado com pressão igual à 

de condensação, até a pressão de vaporização (P0). 

 

• Processo 4→ 1 - Evaporador  

Dá-se a evaporação do fluido, num processo de transferência de calor a pressão 

constante (processo isobárico), consequentemente a temperatura constante, desde um 

estado de vapor húmido no estado 4 até atingir o estado de vapor saturado seco (estado 

1). 

 

Na Figura 15, está representada a cadeia de potências que ocorrem no processo de produção 

de frio pelo Chiller. A potência elétrica transforma-se em potência mecânica que de seguida 

se transforma em potência frigorífica, no ciclo frigorífico, para que a temperatura da água, em 

circulação no evaporador do chiller, possa ser reduzida até à temperatura de set point definida. 

 

 

Figura 15 – Cadeia de potências envolvidas no chiller (Ramiro, 2014). 

 

O motor do compressor destas máquinas frigoríficas é alimentado por corrente trifásica. Entre 

outras vantagens, a energia trifásica permite que os grandes equipamentos, como é o caso dos 

motores dos chillers, funcionem de forma mais eficiente.  

Assim, a potência elétrica, num sistema trifásico, é dada por: 

𝑃𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = √3×𝑈𝐶×𝐼× cos𝜑 

Em que: 

• 𝑃𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 − Potência elétrica, [W]; 

• 𝑈𝐶 − Tensão composta (entre fases), [V]; 

• 𝐼 – Corrente, [A]; 
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• cos𝜑 − Fator de potência. 

 

O fator de potência é uma grandeza que verifica a eficácia com que a corrente elétrica é 

convertida em trabalho útil. Os equipamentos elétricos, como é o caso dos motores elétricos, 

convertem energia elétrica em trabalho e calor. Esta energia mede-se em kW e denomina-se 

por energia ativa. No entanto, certos recetores necessitam de campos magnéticos para o seu 

funcionamento, o que origina o consumo de outro tipo de energia, designada por energia 

reativa. A energia reativa mede-se em kVAr (Iberdrola). Da relação vetorial entre a potência 

ativa e a reativa resulta a potência total do sistema, que se designa por potência aparente. Esta 

potência é medida em kilovolts-amperes (kVA) (Schoole.pedia, 2013). 

Na Figura 16, apresenta-se o triângulo de potências que reflete a relação entre as três 

componentes da potência elétrica: potência aparente, ativa e reativa. Por sua vez, é desta 

relação que se obtém o fator de potência. 

 

 

Figura 16 - Triângulo de potências: representação gráfica do fator de potência (Schoole.pedia, 2013). 

 

A potência mecânica produzida pelo motor é dada por: 

𝑃𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 = 𝑃𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 × 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Em que: 

• 𝑃𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 − Potência mecânica produzida pelo motor, [W]; 

•  𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 − Rendimento do motor. 

 

Por fim, a potência frigorífica fornecida ao fluido arrefecimento no evaporador do chiller 

(tipicamente água) é igual a: 

𝑃𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 = �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓×𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓×∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓 

Em que: 

• 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 − Potência frigorífica, [W]; 

• �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓 − Caudal mássico que é arrefecido no evaporador, [kg/s] 

• 𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓 − Calor específico a pressão constante do fluido arrefecido no 

evaporador, [J/kg.K] 
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• ∆𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓 − Diferença na temperatura do fluido arrefecido entre a entrada e a 

saída do evaporador, [K]. 

 

Tipos de compressores 

Tal como o coração do corpo humano, nos sistemas frigoríficos em que haja compressão do 

fluido frigorigéneo, também o compressor é um dos seus órgãos fundamentais, permitindo a 

circulação do refrigerante por toda a instalação (Afonso, 2015). 

O tipo de compressor que utilizado tem grande impacto na eficiência e fiabilidade do chiller 

com ciclo de compressão de vapor (Trane, 2012). 

Os compressores podem ser classificados em 2 tipos principais, conforme seu princípio de 

operação, (Wikipedia, 2016): 

• Compressores de deslocamento positivo (ou estáticos).  

Estes são ainda subdivididos em alternativos e rotativos. 

Neste tipo de compressores, a compressão é levada a cabo num espaço fechado 

existindo uma separação física do refrigerante a baixa pressão, à entrada do 

compressor, e do refrigerante a alta pressão, à saída do compressor (Afonso, 2015). 

Na Figura 17, é possível ver-se um esquema representativo dos compressores de 

deslocamento positivo. 

 

 

Figura 17 - Esquema dos princípios de construção e funcionamento dos compressores de deslocamento positivo 

(Brito, 2013). 

 

• Compressores de Dinâmicos.  

Estes são subdivididos ainda em centrífugos e axiais.  

Ao contrário do que se verifica com os compressores de deslocamento positivo, esta 

categoria de compressores, destaca-se pelo facto de a compressão não ser feita num 

volume fechado. Nestes compressores, a compressão é obtida no escoamento do fluido 

frigorigéneo, onde ocorre a transformação da sua energia cinética em energia de 

pressão. 

Na Figura 18, está apresentado um esquema representativo do funcionamento dos 

compressores centrífugos.   
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Figura 18 - Esquema dos princípios de construção e funcionamento dos compressores centrífugos (Canal Piloto, 

2013). 

 

A utilização dos diferentes tipos de compressores depende, entre outros aspetos, da potência 

frigorífica requerida. Na Tabela 1, apresenta-se a título indicativo o tipo de compressores mais 

adequado para várias gamas de potências (Afonso, 2015). 

 

Tabela 1- Tipo de compressores mais adequados para várias gamas de potências (Afonso, 2015). 

 
Alternativos Parafuso Centrífugos 

Grande capacidade < 300 kW 

30 kW < >3 

MW 
60kW< >35 MW Média capacidade 4 <> 19 kW 

Pequena capacidade < 4 kW 

 

De entre a panóplia de compressores possíveis de utilizar nos chillers, destacam-se os 

centrífugos. Alta eficiência, maior fiabilidade, níveis de ruído reduzidos e relativamente 

custos baixos têm contribuído para a popularidade dos chillers centrífugos (Trane, 2012). 

 

Tipos de condensadores 

O calor trocado no chiller (no evaporador e no condensador) tem o segundo maior impacto na 

eficiência e nos custos com o chiller. O tipo de condensador é um dos maiores distintivos dos 

chillers, existindo dois tipos:  a ar e a água (Trane, 2012).  

Na Figura 19, pode ver-se uma ilustração do processo de transferência de calor no 

condensador, no caso de um chiller a ar e de um chiller a água. 

 

 

Figura 19 - A: Modelo de um condenador a ar; B: Modelo de um condensador a água (Trane, 2012). 
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 Ao comparar os chillers arrefecidos a ar e os arrefecidos a água, a capacidade disponível é a 

primeira caraterística distintiva. Na Figura 20, verifica-se a gama da capacidade frigorífica 

dos chillers a ar e dos a água. 

 

 

Figura 20 - Capacidade frigorifica dos chillers refrigerados a ar e os refrigerados a água (Trane, 2012). 

 

Nos chillers a água, a temperatura do bolbo seco permite que a temperatura de condensação (e 

a pressão de condensação) do chiller a água seja menor que no chiller a ar. A grande 

vantagem de ter uma menor temperatura de condensação é que se reduz o trabalho do 

compressor, devido à diminuição do lift (elevação de pressão), logo reduz-se o consumo 

energético do chiller. São, portanto, chillers mais eficientes que os a ar, para as mesmas 

condições de projeto, e apresentam um tempo de vida mais longo (Trane, 2012). 

Por outro lado, os chillers com arrefecimento a ar revelam menores custos de manutenção, 

não precisam de torres de arrefecimento (assunto a ser abordado numa das próximas seções) e 

são melhores em ambientes de baixas temperaturas (Trane, 2012). 

 

Fluidos frigorigéneo 

O fluido designado por refrigerante ou fluido frigorigéneo percorre todo o sistema em ciclo 

contínuo e fechado. 

Ao longo do ciclo, este fluido sofre sobre sucessivas mudanças de estado físico, logo absorve 

e liberta calor (Carpinteiro, 2011). 

De acordo com (Carpinteiro, 2011), estes fluidos têm que apresentar as seguintes 

caraterísticas termodinâmicas, físicas e químicas: 

• A pressão de condensação deve ser tão baixa quanto possível;  

• Para a temperatura de evaporação pretendida, a sua pressão deve ser ligeiramente 

superior à pressão atmosférica;  

• Para as condições de funcionamento, a relação das pressões deve ser a menor possível;  

• As pressões e temperaturas críticas devem ser muito superiores aos maiores valores de 

pressão e temperatura de funcionamento; 

• Baixas temperaturas de descarga do compressor;  

• Elevado calor latente de vaporização;  

• Baixa viscosidade do líquido e do vapor; 

• Ser quimicamente estável, nas gamas de temperaturas de funcionamento, 

relativamente ao ar, água e óleos lubrificantes;  
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• Elevados coeficientes de convecção do líquido e do vapor.  

 

Os fluidos frigorigéneos podem ser agrupados em várias famílias, (Carpinteiro, 2011) (Silva, 

2011): 

• CFC: Família dos clorofluorcarbonetos, que possuem os elementos cloro, flúor e 

carbono na sua composição. São exemplos, o R-12 e o R-11.  

• HCFC: Família dos hidroclorofluorcarbonetos, que possuem os elementos hidrogénio, 

cloro, flúor e carbono na sua composição. São exemplos o R-22, o R-401A, o R-409a, 

o R-401B, o R-402A, o R-408a e o R-402B.  

• HFC: Família dos hidrofluorcarbonetos, que possuem os elementos hidrogénio, flúor e 

carbono na sua composição. São exemplos o R-134a, o R-404a, o R-507, o R407C e o 

R-410A. 

 

Na escolha de um refrigerante para um sistema frigorífico por compressão de vapor, desde 

alguns anos a esta parte, passou a dar-se importância, não só a fatores como as propriedades 

termodinâmicas e a eficiência energética, como também às consequências para o planeta 

recorrentes da utilização destes fluidos (Impactos da aprovação pelo PE de uma nova versão 

do regulamento dos gases fluorados que condiciona a utilização de fluidos refrigerantes, 

2014). 

Em 1996, foram banidos os fluidos à base de CFC, visto que apresentam um elevado índice 

de ODP (Ozone Depleting Potencial). Este índice mede o potencial que cada fluido tem para 

danificar a camada do ozono. Tendo em conta as consequências negativas para o meio 

ambiente decorrentes da utilização de fluidos à base dos CFC’s, surgiu a necessidade de 

substituir gradualmente estes fluidos frigorigéneos por outros menos nocivos para o meio 

ambiente (Impactos da aprovação pelo PE de uma nova versão do regulamento dos gases 

fluorados que condiciona a utilização de fluidos refrigerantes, 2014). 

Neste sentido, cresceu a utilização dos fluidos da família dos hidrofluorcarbonetos, como é o 

caso do R-134a, sendo, atualmente, dos mais utilizados nas máquinas de refrigeração (Silva, 

2011). 

 

Controlo da potência frigorífica nos chillers centrífugos 

Os chillers precisam de compressores que apresentem uma gama de funcionamento alargada, 

tanto ao nível da na capacidade de elevar a pressão (lift), como também de regular a potência 

de refrigeração (McQuay, 1996). A capacidade de um chiller centrífugo pode ser modulada 

através de palhetas guia de entrada (IGV) ou com uma combinação de IGV com um variador 

de velocidade (VSD) (Trane, 2012). 

Na entrada do compressor, existem as palhetas guia que controlam a capacidade do 

compressor. Estas palhetas mudam o ângulo com que o fluido frigorigénio entra para o 

impulsor. À medida que as pás se aproximam da posição fechada, o fluxo de refrigerante vai 

diminuindo. Assim, através da abertura e fecho das pás, consegue-se regular o regime de 

carga térmica do chiller (McQuay, 1996). 

Na Figura 21, está apresentado o modelo educativo de um compressor centrífugo, podendo 

observar-se as palhetas guia de entrada (designadas na figura por Inlet guide vane). 
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Figura 21 - Compressor centrífugo com sinalização das palhetas guia de entrada (McQuay, 1996). 

 

Os acionamentos de velocidade variável são muito utilizados em ventiladores e bombas. No 

entanto, com o avanço do controlo dos chillers e com o recurso a microprocessadores, passou-

se a poder implementar VSDs nos chillers. Um VSD regula o valor da frequência da corrente 

elétrica que alimenta o motor do compressor. Consequentemente, aumenta-se ou diminui-se a 

elevação de pressão no compressor (Trane, 2012). 

 

Certas caraterísticas dos sistemas favorecem a utilização de sistemas de controlo da potência 

frigorífica, tais como (Trane, 2012): 

• Um número substancial de horas de funcionamento em regime de carga parcial; 

• Disponibilidade de água mais fria no condensador; 

• Possibilidade de alterar a temperatura de água gelada produzida (Deve-se alterar 

cuidadosamente o valor da temperatura da água, visto que provoca um aumento do 

caudal a ser distribuído até às unidades terminais de climatização). 

O rácio de caudal que passa no compressor do ciclo frigorífico é responsável pela 

alteração da capacidade de refrigeração necessária. 

 

3.2.2. Ciclo de absorção 

O ciclo de refrigeração por absorção configura-se como um dos mais antigos métodos de 

refrigeração.  

A constituição dos sistemas de refrigeração por absorção é basicamente idêntica à do ciclo de 

compressão de vapor, designadamente o condensador, a válvula de expansão e o evaporador. 

Verifica-se uma diferença significativa na zona de compressão, onde o compressor mecânico 

de vapor é substituído por um compressor térmico.  

Na Figura 22, está esquematizado um sistema de refrigeração por absorção. Neste esquema, 

observa-se que o compressor térmico é constituído por um gerador, um absorvedor e uma 

bomba de circulação.  



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

24 

 

Figura 22 – Esquema do sistema de refrigeração por absorção (Afonso, 2015). 

 

Este sistema utiliza pares de fluidos na sua operação. É uma solução binária líquida, 

constituída pelo fluido refrigerante e pelo absorvente. O refrigerante deverá ter uma afinidade 

química elevada com o absorvente (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, Inc., 2009). Os pares mais comuns são o amônia-água e o água-

brometo de lítio (Menna, 2008). 

Ao gerador chega a solução binária (absorvente e refrigerante), designada forte, que, quando 

sujeita a um aumento de temperatura e consequentemente de pressão, ocorre a geração/ 

separação do fluido frigorígeno do absorvente por este ser uma substância mais volátil que o 

último. O funcionamento do gerador deve garantir que apenas chegue o vapor do fluido 

frigorígeno ao condensador, enviando ao mesmo tempo para o absorvedor a solução 

designada fraca. A bomba de circulação tem como função comprimir o líquido, logo a 

quantidade de trabalho necessária é mínima, relativamente ao uso de um gás. A válvula de 

laminagem, do lado do compressor térmico, tem como objetivo a redução da pressão da 

solução fraca para que esta entre no absorvedor à pressão do evaporador. No absorvedor, dá-

se a mistura da solução fraca com o vapor do fluido frigorigéneo vindo do evaporador e 

formando a solução forte. 

Seguidamente, é descrito o ciclo de funcionamento do compressor térmico, de acordo com a 

numeração que consta na Figura 22, (Boles, et al., 2013): 

• Processo 4, 8 → 5 – O fluido refrigerante oriundo do evaporador é absorvido no 

absorvedor pela solução fraca. O absorvedor deve ser arrefecido por forma a garantir 

que a solução fraca não atinja temperaturas muito elevadas, o que iria limitar a 

absorção do vapor refrigerante e, consequentemente, prejudicar a eficiência. A 

temperatura do absorvente deve ser a mais baixa possível, maximizando assim a 

quantidade do refrigerante dissolvido. 

 

• Processo 5 → 6 – A solução líquida, designada de solução forte, formada e 

proveniente do absorvedor, chega ao gerador, que se encontra à pressão do 

condensador, com o auxílio de uma bomba hidráulica. 

 

• Processo 6 → 1 – No gerador, a solução forte que ali chega é aquecida pelo 

fornecimento de calor, dando-se a formação do vapor do refrigerante que se separa do 

absorvente e é encaminhado para o permutador. 
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• Processo 7 → 8 – A mistura que resulta do processo de separação dos fluidos no 

gerador, designada de solução fraca, é encaminhada para a válvula de laminagem para 

que a sua pressão seja reduzida e igualada à pressão do evaporador. 

 

As restantes fases do processo de absorção são idênticas à do ciclo de compressão de vapor. 

 

As vantagens do ciclo de absorção, face ao ciclo de compressão de vapor, são (Afonso, 2015): 

• O sistema de absorção é particularmente atrativo, quando os aspetos ambientais 

possuem um peso importante na seleção do equipamento. Empregam-se fluidos com 

baixo impacto ambiental; 

• Potência elétrica requerida para o funcionamento da bomba do ciclo de absorção é 

menor que 1% da capacidade de refrigeração; 

• A potência elétrica consumida no ciclo de compressão de vapor representa entre 20% 

a 50% da capacidade de refrigeração; 

• Nos sistemas de ar condicionado, o sistema de absorção pode ser vantajoso 

economicamente face ao sistema de compressão de vapor, caso o preço de eletricidade 

seja elevado e se dispuser de combustíveis de baixo custo. 

 

Em contraponto, os grandes inconvenientes destes sistemas são (CEEETA - Centro de 

Estudos em Economia da Energia dos Transportes e do Ambiente): 

• Baixo rendimento energético; 

• Investimento inicial superior, quando comparado com os chillers de compressão de 

vapor. Entre 1,5 a 2,5 vezes maior. 

 

3.2.3. Coeficient of Perfomance 

O Coeficient Of Perfomance, COP, é um parâmetro essencial na análise do sistema de 

refrigeração. Serve para quantificar a eficiência energética do equipamento (Power Knot, 

2009). 

 

Assim, o Coeficient Of Perfomance é dado por: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎
 

 

No caso dos sistemas de refrigeração baseados no ciclo de compressão de vapor, o COP é 

igual a: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑃𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
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Por fim, pode referir-se que, tipicamente, os chillers de compressão de vapor apresentam um 

COP que pode chegar até 6 e os chillers de absorção um COP de 1,1 (CEEETA - Centro de 

Estudos em Economia da Energia dos Transportes e do Ambiente). 

 

3.3. Sistemas de distribuição de água refrigerada 

A configuração escolhida para o sistema de distribuição de água refrigerada pode ter grande 

impacto nos custos iniciais e de operação, como também, na flexibilidade do sistema AVAC. 

Neste sentido, nesta secção, descreve-se os prós e contras das soluções construtivas mais 

usuais. 

 

3.3.1. Controlo da carga terminal  

O objetivo do controlo de carga terminal é regular o caudal de ar ou de água que passa nos 

permutadores terminais para manter as condições de conforto térmico. Isto é conseguido 

através da medição da temperatura do ar de entrada no permutador ou no espaço. A 

temperatura medida é convertida num sinal eletrónico que regula a capacidade de 

arrefecimento para que esta coincida com a carga térmica do espaço (Trane, 2012). 

Três métodos de controlo da carga terminal são geralmente usados nos sistemas de água 

refrigerada, a saber (Trane, 2012): 

• Válvula de três vias; 

• Válvula de duas vias; 

• “Face-and-bypass damper”. 

As válvulas de duas e de três vias são métodos que permitem o controlo da carga térmica do 

espaço através da regulação do caudal de água refrigerada que passa na bateria de 

arrefecimento. À medida que a carga de arrefecimento do espaço diminui, a válvula é 

acionada para reduzir a quantidade de caudal que passa na bateria de arrefecimento. Nas 

Figuras 23 e 24, apresenta-se os princípios de construção do método da válvula de três vias e 

da válvula de duas vias, respetivamente (Trane, 2012). 

  

 

Figura 23 - Método válvula de três vias (Trane, 2012). 
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Figura 24 - Método válvula de duas vias (Trane, 2012). 

 

O método “face-and-bypass damper” consiste num conjunto de registos que variam a 

quantidade de ar que flui através do permutador, desviando o excesso de ar à volta do 

permutador, como é possível observar na representação esquemática da Figura 25.  

 

 

Figura 25 - Controlo da carga terminal: Método "Face-and-bypass damper "  (McIlvaine, 2011). 

 

À medida que a necessidade de arrefecimento do espaço diminui, os registos frontais fecham, 

logo, o caudal de ar que escoa no permutador de calor diminui. Ao mesmo tempo, os registos 

de bypass (recirculação) abrem, permitindo que aumente a quantidade de ar que contorna o 

permutador. Uma caraterística deste método de controlo de carga é que o fluxo de água na 

bateria permanece sempre constante, o que garante que o trabalho de bombagem é também 

constante. Uma vantagem deste método de controlo é que melhora a desumidificação do ar, 

comparativamente a outros (Trane, 2012). 

Quando corretamente projetado, operado e mantido, qualquer um desses três métodos pode 

resultar num controlo das condições de conforto do espaço. No entanto, eles têm efeitos 

diferentes sobre o sistema de água refrigerada. O uso de válvulas de três vias ou do “face-and-

bypass damper” resulta na variação da temperatura de retorno da água, mas mantendo o 

caudal de água refrigerada praticamente constante através de todo o sistema. Porém, quando 

se utiliza válvulas de duas vias, resulta numa variação do caudal de água em todo o sistema. 

Antes de escolher cada um dos métodos é preciso determinar o efeito que terá sobre as outras 

partes do sistema de água refrigerada (Trane, 2012).  

A maior parte dos sistemas de distribuição de água refrigerada apresentam uma configuração 

para que o caudal que passa nos chillers permaneça tão constante quanto possível. Há 

benefícios para a manutenção de um caudal de água constante através do evaporador dos 
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chillers. Fornecer um caudal constante ao chiller garante um sistema mais estável e simples de 

operar. No entanto, existe um potencial para a economia de energia através da variação da 

água fluxo do sistema de distribuição. Devido aos avanços na tecnologia, atualmente, já 

existem chillers que têm a capacidade de suportar variações no caudal de água (Trane, 2012). 

 

3.3.2. Sistema com um único chiller 

Nos sistemas de pequena dimensão (menos de 35 kW (100 tons)), utiliza-se apenas um chiller 

com o sistema de distribuição de água refrigerada a ter uma configuração tipicamente idêntica 

ao esquema apresentado na Figura 26 (Trane, 2012). 

 

 

Figura 26 - Configuração de um sistema com um único chiller com controlo de carga terminal através usando o 

método da válvula de três vias (Trane, 2012). 

 

Este sistema apresenta uma única bomba para mover a água desde o evaporador do chiller até 

às baterias de arrefecimento. O controlo da carga terminal é assegurado por válvulas de três 

vias. Assim, apresenta-se um caudal de água constante em todo o sistema, o que permite que o 

equilíbrio do caudal esteja assegurado (Trane, 2012). 

 

3.3.3. Sistemas com múltiplos chillers 

Os sistemas com múltiplos chillers são mais comuns que os sistemas com apenas um chiller, 

existindo várias configurações possíveis, tais como (Trane, 2012): 

• Chillers em paralelo alimentados por uma única bomba; 

• Chillers em paralelo com bombas individuais; 

• Chillers em série; 

• Primário-Secundário. 

 

De entre estas possíveis configurações, a que tem maior popularidade é a configuração 

primário-secundário. As outras configurações apresentam possíveis problemas que são 

eliminados ou pelo menos minorados com o sistema primário-secundário (Trane, 2012).  
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Nos sistemas com chillers em paralelo, alimentados por uma única bomba, a água é bombeada 

para todos os chillers de uma forma continuada, independentemente do número de chillers 

que estão em funcionamento. Contudo, nesta situação, depois da passagem pelos chillers, 

ocorre mistura de água que foi refrigerada com outra que permanece à temperatura de retorno 

das baterias de arrefecimento. Isto provoca um aumento da temperatura da água distribuída, o 

que pode resultar em problemas de conforto e de controlo da humidade (Trane, 2012).  

Na configuração chillers em paralelo, tendo cada um uma bomba, elimina-se o problema da 

mistura da temperatura, que se verifica no sistema anterior. Com um regime de carga abaixo 

de 50%, apenas um chiller e respetiva bomba estão a funcionar. Assim, o caudal total do 

sistema diminui significativamente, usualmente entre 60 a 70% do caudal máximo do sistema. 

Idealmente, com esta taxa de caudal parcial, todas as baterias de arrefecimento receberão 

menos água, independente da sua real capacidade. Todavia, na prática, esta distribuição não é 

equitativa. Algumas baterias recebem o caudal de água de projeto e outras recebem pouca ou 

até nenhuma água (Trane, 2012). 

Com a configuração em série, os problemas com a temperatura da mistura da água e com o 

caudal de água nas associações em paralelo desaparecem. Porém, para o mesmo ∆𝑇 (diferença 

entre a temperatura da água no retorno e na ida) nos sistemas com chillers em série, o caudal é 

o dobro do verificado nas configurações em paralelo. Isto significa que os evaporadores do 

chiller têm de acomodar o dobro da água, dentro dos limites de velocidade e queda de pressão 

aceitáveis. Isto origina que o número de passes no evaporador tenha que ser reduzido, o que 

pode afetar a eficiência do chiller. Por outro lado, os gastos energéticos com o bombeamento 

da água são acrescidos (Trane, 2012).  

 

3.3.4. Configuração Primário-Secundário 

Se o caudal de água que passa no chiller pode ser separado do caudal de água que passa nas 

baterias de arrefecimento, muito dos problemas encontrados nas configurações em paralelo e 

em série podem ser eliminados (Trane, 2012).  A Figura 27 mostra uma configuração em que 

se separa a produção da distribuição da água refrigerada.  

 

 

Figura 27 - Configuração primário-secundário (Trane, 2012). 
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Este esquema é conhecido como sistema primário-secundário. Esta configuração é única 

porque apresenta bombas separadas para o circuito de produção e para os circuitos de 

distribuição. Os chillers recebem água, um fluxo de água constante, enquanto que as baterias 

dos circuitos de distribuição recebem um caudal de água variável, de forma a permitir a 

poupança energética com o sistema de bombagem do secundário (Trane, 2012). 

Um tubo de derivação (bypass) conecta o retorno da ida, sendo a alicerce desta configuração 

do sistema. A finalidade do bypass é dissociar hidraulicamente a produção (circuito primário) 

da distribuição (circuitos secundários). A extensão real do desacoplamento hidráulico depende 

da queda de pressão devido ao tubo de derivação. A dissociação total só é realizada se a 

tubagem de derivação está livre de restrições e é grande o suficiente para não produzir 

nenhuma perda de carga para todos as taxas de caudal. Por outro lado, para minimizar ainda 

mais a perda de carga, o tubo de bypass é, regra geral, curto. O seu comprimento é, 

normalmente, entre cinco a dez vezes o valor do diâmetro. Ao projetar o tubo do bypass, é 

necessário ter em mente que este tubo deve ficar livre de restrições desnecessárias. Por 

exemplo, uma válvula de retenção não deve ser instalada (Trane, 2012).  

 

Défice de caudal 

Se a oferta da produção for insuficiente para atender a demanda de carga, ocorre um défice no 

abastecimento de água refrigerada. Para compensar este défice, a bomba de distribuição vai 

receber água a partir do tubo de bypass. No exemplo apresentado na Figura 28, as bombas do 

circuito primário fornecem 63 l/s de água, enquanto que a bomba do circuito secundário está a 

bombear 76 l/s, para atender à demanda das baterias de arrefecimento. O resultado é que 13 

l/s de água do retorno das baterias de arrefecimento escoa através do bypass para se misturar 

com a água que vem do circuito de produção. Em consequência desta mistura, o controlo da 

temperatura da água fornecida pelo anel de distribuição fica é comprometido (Trane, 2012).  

 

 

Figura 28 - Défice de caudal (Trane, 2012). 

 

Excesso de caudal 

Quando o caudal de água refrigerada a partir do circuito primário excede a demanda do 

circuito secundário, o fluxo de água no tubo de derivação é no sentido inverso. A água 

refrigerada flui desde o lado do coletor de ida, através do tubo de derivação, e vai misturar -se 

com a água de retorno. Isto é o chamado caudal em excesso (Trane, 2012). 
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Figura 29 - Excesso de caudal (Trane, 2012). 

 

Neste exemplo, Figura 29, a bomba que opera no circuito primário fornece 126 l/s de água, 

enquanto a bomba do circuito secundário está a bombear 114 l/s para atender à demanda das 

baterias de arrefecimento. O resultado é que 13 l/s de água escoam através do tubo de bypass, 

misturando-se com a água de retorno do circuito de produção. Como consequência, a 

temperatura da água de retorno baixa, reduzindo a carga do chiller(s) (Trane, 2012). 

 

Sistema de Controlo 

Ligar e desligar os pares bomba-chiller do sistema com configuração primário-secundário 

depende da direção e da quantidade de caudal que passa no tubo de bypass (Trane, 2012). 

• Sempre que existe défice de caudal no tubo de bypass por um período de tempo 

especificado (tipicamente quinze a vinte minutos nos sistemas de AVAC), outro 

chiller e a respetiva bomba entram em funcionamento. 

• Sempre que existe excesso de caudal através do tubo de bypass, para evitar ciclos 

curtos, como resultado de um ligeiro aumento de carga, o sistema de controlo permite 

um excesso de fluxo entre 110 a 115 por cento do caudal do circuito primário. Se 

ultrapassar esse valor outro chiller e a bomba associada são desligados. 

  

3.3.5. Sistemas primário-só versus sistemas primário-secundário 

Atualmente, muitos dos chillers podem tolerar as variações de caudal de água no evaporador, 

dentro de certos limites. Estes limites incluem caudais máximos e mínimos e uma limitação 

na rapidez com que o caudal pode variar. Ultrapassar esses limites causa instabilidade no 

controlo ou mesmo uma falha catastrófica. Por isso, o sistema que apresenta variação do 

caudal no circuito primário precisa de um método de monitorização da taxa de caudal que 

passa no evaporador para garantir que os limites não são ultrapassados. A Figura 30 ilustra o 

esquema típico de implementação de um sistema com a configuração primário-só (Primary-

Only vs. Primary-Secondary - Variable Flow Systems, 2002) e (Trane, 2012)). 

 



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

32 

 

Figura 30 – Configuração primário-só (Primary-Only vs. Primary-Secondary - Variable Flow Systems, 2002). 

 

As vantagens dos sistemas de distribuição de caudal variável, somente em comparação com 

os sistemas primário-secundário convencionais, são (Primary-Only vs. Primary-Secondary - 

Variable Flow Systems, 2002): 

• Menores custos iniciais. 

Isto deve-se à eliminação das bombas dos circuitos secundários e acessórios 

associados, isolamento de vibração, etc. Estas economias são parcialmente 

compensadas por maiores custos de acionamento de velocidade variável e o custo da 

válvula de bypass e os controlos associados; 

• Menos espaço necessário, novamente devido à eliminação das bombas dos 

secundários. Isto pode resultar numa substancial redução dos custos; 

• Redução da potência requerida da bomba e o seu tamanho; 

• Menores consumos energéticos das bombas; 

Os acionamentos de velocidade variável fornecem uma poupança perto do cubo do 

caudal em circulação. Na configuração primário-secundário, o consumo de energia das 

bombas do circuito primário é sempre constante; 

 

As desvantagens da configuração de primário-só, face à configuração primário-secundário, 

são (Primary-Only vs. Primary-Secondary - Variable Flow Systems, 2002): 

• Complexidade e possibilidade de falha no bypass; 

• Complexidade do “chiller staging” (reabastecimento). 

Quando um ou mais chillers estão a funcionar e outro chiller é ligado abruptamente, o caudal 

que circula nos chillers já em operação cai abruptamente. A razão para isso acontecer é 

simples: o caudal total é determinado pela exigência de água refrigerada nas baterias de 

arrefecimento e ligar outro chiller não cria um incremento de caudal. Deste modo, antes de 

entrar em funcionamento mais um chiller, é necessário, primeiro, reduzir o caudal em 

circulação nos outros chillers e, depois então, deve ser aumentado lentamente através da 

passagem no chiller que, entretanto, começa a operar. Durante este processo, a temperatura de 

água refrigerada disponibilizada às baterias irá subir um pouco. 
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3.3.6. Sequenciação dos chillers 

A sequenciação dos chillers refere-se à tomada de decisões sobre quando e qual a ordem pela 

qual os chillers são ligados ou desligados. Tipicamente, os chillers são ligados ou desligados 

com o objetivo de igualar o regime de carga do chiller à necessidade de arrefecimento (Trane, 

2012). 

O design do sistema hidráulico e o tamanho dos sistemas de distribuição de água refrigerada 

vão determinar o método possível para monitorizar a carga do sistema de forma eficiente. Por 

exemplo, no sistema de distribuição de água refrigerada com a configuração de primário-

secundário, a temperatura da água, à saída e à entrada do chiller, e /ou a quantidade de caudal 

no tubo de bypass são normalmente medidos (Trane, 2012). 

 

3.4. Torres de arrefecimento 

As torres de arrefecimento são convencionalmente utilizadas para libertar para a atmosfera 

excessos de calor proveniente de processos exotérmicos (Facão, 1999). 

As principais aplicações incluem o arrefecimento de água utilizada em refinarias de petróleo, 

petroquímica e centrais térmicas de instalações de AVAC. Dependendo do processo 

industrial, fontes de calor residual existentes podem ser agrupadas em diferentes níveis: 

elevada (acima de 60℃), média (25 – 60℃) e baixa (10 – 25℃) (Sampaio, 2010). 

As torres podem ser classificadas de acordo com o tipo de indução do ar na torre. É possível 

dividi-las em torres de tiragem natural, tiragem forçada ou de tiragem induzida (ver Figura 

31). 

 

 

Figura 31 - Classificação das torres de arrefecimento de acordo com o tipo de tiragem (Facão, 1999). 

 

Por outro lado, as torres de arrefecimento podem ser agrupadas de acordo com o método de 

transferência de calor utilizado no processo de arrefecimento. Com base nesta classificação, 

existem basicamente três tipos de torres de arrefecimento, a saber (Sampaio, 2010): 

• Torres de Arrefecimento Secas (Dry Cooling Towers); 

• Torres de Arrefecimento Híbridas (Wet-Dry Cooling Towers);  

• Torres de Arrefecimento Evaporativas (Wet Cooling Towers). 
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À medida que o calor rejeitado (calor residual) para a atmosfera é mais baixo, torna-se mais 

difícil o arrefecimento utilizando torres de arrefecimento secas. Este tipo de arrefecimento é 

mais utilizado para temperaturas de trabalho acima de 60℃. Nos processos em que a 

quantidade de calor a dissipar é baixa, utilizam-se torres de arrefecimento evaporativas ( 

(Sampaio, 2010) e (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control, 2011)). 

É de realçar que os diferenciais de temperatura de arrefecimento não são fixos. Dependem, 

fortemente, do local onde a torre vai ser instalada (clima e temperatura da água em circulação) 

e da aplicação que o sistema de arrefecimento vai ter (IPPC - Integrated Pollution Prevention 

and Control, 2011). 

 

3.4.1. Torres de Arrefecimento Evaporativas 

As torres do tipo evaporativo foram inicialmente criadas por contacto direto (S. Pokhodyaev, 

2008).  

Na Figura 32, é possível ver-se a composição de uma torre de arrefecimento evaporativa de 

contacto direto. Os principais componentes deste tipo de torres são o ventilador, o sistema de 

bombeamento e injeção de água, o tanque de acumulação de água, o eliminador de gotas e o 

material de enchimento, em estrutura de favos (Facão, 1999). 

Este material de enchimento permite aumentar a área de transferência e reduzir a velocidade 

da queda da água. Desta forma, aumenta-se o tempo de exposição das gotas de água ao 

escoamento de ar (Facão, 1999). 

 

 

Figura 32 - Componentes de uma torre de arrefecimento evaporativa de contacto direto (Sampaio, 2010). 

 

O princípio de funcionamento deste tipo de torres consiste em atomizar a água que se 

pretende arrefecer, utilizando atomizadores. O contacto direto entre a água e o ar faz com que 

parte desta água vaporize. O calor cedido pela água ao ar faz com que a temperatura do ar 

aumente, provocando, também, o aumento da humidade deste o que permite a diminuição da 

temperatura da água para um limite perto da temperatura do bolbo húmido do ar (Sampaio, 

2010). 

Na Figura 33, está apresentado o esquema de uma torre de arrefecimento evaporativa de 

contacto indireto. 
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Figura 33 - Componentes de uma torre de arrefecimento evaporativa de contacto indireto (Sampaio, 2010). 

 

Nas torres de arrefecimento de contacto direto, o material de enchimento é substituído por 

uma serpentina. Neste tipo de contacto existem três tipos de escoamento diferentes. Um 

escoamento dentro da serpentina, onde circula o fluido que se deseja arrefecer, o ar que flui 

no sentido ascendente e a água de atomização, em circuito fechado dentro da torre de 

arrefecimento, molhando exteriormente a serpentina (Facão, 1999). 

A água de atomização (spray) existente no tanque é bombeada até ao topo da torre onde é 

atomizada sobre a serpentina. Parte desta água evapora e a restante escoa sobre a serpentina. 

Durante o processo de arrefecimento, a água recebe calor proveniente do fluido que circula 

dentro dos tubos, trocando-o com o ar por convecção e evaporação (Sampaio, 2010).  A 

grande vantagem deste tipo de contacto, quando comparado com as torres de circuito aberto 

(contacto direto), é não ocorrer o contacto entre o fluido de trabalho (que se pretende 

arrefecer) e a atmosfera. Isto permite arrefecer vários fluidos, como também evitar a 

contaminação do fluido com impurezas existentes no ar. Por outro lado, com este tipo de 

contacto, o consumo de água é menor que o verificado nas torres de contacto direto (Facão, 

1999). 

 

3.5. Bombas Hidráulicas 

As bombas hidráulicas são equipamentos projetados para converter energia mecânica em 

energia cinética, para que ocorra a circulação de fluidos. Associados às bombas, está um 

motor, normalmente é um motor elétrico, que é responsável pela conversão de energia elétrica 

em energia mecânica. Fruto do acoplamento entre a motor e a bomba existe a transmissão de 

energia mecânica entre estes dois equipamentos (IFSC, 2009). 

Na Figura 34, está representada a cadeia de potências que garantem o funcionamento das 

bombas. Assim, tendo um motor elétrico, é necessária uma potência elétrica (P1) para se obter 

a potência mecânica (P2) para que ocorra o movimento do fluido ao longo da instalação 

(Ramiro, 2014).  
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Figura 34 - Representação das potências envolvidas no trabalho de uma bomba. 

 

Considerando um sistema trifásico, simétrico e equilibrado, a potência elétrica, P1, é dada por: 

𝑃1 = 𝑃𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = √3×𝑈𝐶×𝐼× cos𝜑 

Em que: 

• 𝑃𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 − Potência elétrica, [W]; 

• 𝑈𝐶 − Tensão composta (entre fases), [V]; 

• 𝐼 – Correntes, [A]; 

• cos𝜑 − Fator de potência. 

 

A potência mecânica, P2, disponibilizada pelo motor no veio, é igual a: 

𝑃2 = 𝑃𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 = 𝑃1×𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Em que: 

• 𝑃𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 − Potência mecânica produzida pelo motor, [W]; 

•  𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 − Rendimento do motor. 

 

Por fim, a potência útil fornecida ao fluido (P3) é dada pela expressão: 

𝑃𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑃𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎×𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝜌×𝑔×�̇�×ℎ𝑏 

Em que:  

𝑃𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 − Potência fornecida pela bomba ao fluido, [W]; 

• 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 − Rendimento da bomba; 

• 𝜌 − Massa volúmica do fluido, [kg/m3]; 

• 𝑔 − Aceleração da gravidade, [m/s2]; 

• �̇� − Caudal volúmico, [m3/s]; 

• ℎ𝑏 − Altura manométrica da bomba, [m]. 

 

Regular a quantidade de caudal 

Para regular o caudal em circulação numa instalação, os métodos com menor custo inicial são 

certamente a utilização de uma válvula montada a jusante da bomba, Figura 35 a, ou a 

utilização de um bypass à bomba, Figura 35 b, como já referido com mais detalhe na secção.  

Esta última solução é a solução obrigatória, caso se pretenda regular o caudal em circulação 

numa bomba volumétrica (Coelho, 2015). 
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Figura 35 - Possíveis montagens para regulação do caudal (Coelho, 2015). 

 

O controlo por regulação de uma válvula consiste na variação de uma perda de carga local 

introduzida ao sistema hidráulico (a perda de carga relacionada com a abertura da válvula), 

que permite obter velocidades de escoamento e, consequentemente, caudais diferentes para 

uma potência fornecida fixa. 

Porém, com a crescente necessidade de aperfeiçoar a operação dos sistemas de bombagem, 

visando entre outros, a redução do consumo de energia, tem conduzido à implementação de 

sistemas de bombeamento em velocidade variável (Mesquita, et al., 2006). Variando a 

velocidade de rotação da bomba, regula-se o caudal em circulação consumindo um mínimo de 

energia, dado que é a bomba que se adapta à curva de instalação e não o contrário. Todavia, 

os custos iniciais desta solução são superiores às soluções de regulação do caudal de válvulas, 

visto que é necessário a utilização de um variador de velocidade. Deste modo, surge na 

necessidade de fazer uma análise económica em cada instalação para ver a solução que 

melhor se adapta, ou seja, aquela em que os custos, até ao final da “vida” da instalação, são 

menores (Coelho, 2015). 

 

Implementação do variador de velocidade 

A Figura 36 apresenta o esquema básico da configuração de um sistema que utiliza um 

inversor de frequência dedicado ao acionamento de bombas.  
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Figura 36 - Esquema do sistema de controlo para uma bomba acionada por um variador de velocidade 

(Mesquita, et al., 2006). 

 

A Figura 36 mostra um sensor de pressão, instalado a jusante da bomba, que envia um sinal 

de controlo para o inversor. Este sinal representa o feedback para um controlador do tipo PID 

(controlador proporcional integral derivativo). Assim, por exemplo, o sinal de 0-10 bar na 

linha a jusante da bomba corresponderia, por exemplo, de 4-20 mA do sensor de pressão. O 

set point seria, neste caso, um valor de pressão definido pelo projetista, de acordo com a 

elevação de pressão necessária para vencer as perdas da rede hidráulica. O controlador, ao 

receber um aumento de pressão na rede, reduz automaticamente a velocidade do motor para 

manter o valor de pressão de set point (Mesquita, et al., 2006). 

 

3.6. Unidades de Tratamento de Ar 

Uma unidade de tratamento de ar é uma máquina de produção centralizada de ar condicionado 

que trata o ar que, normalmente, vai ser fornecido ao edifício através da rede de condutas de 

ventilação. Existem unidades que também têm a capacidade de retornar o ar que é extraído do 

edifício. Tratar o ar significa que o ar vai ser fornecido às diversas divisões do edifício com 

tratamento termo higrométrico e também a nível de qualidade do ar interior (QAI), através de 

filtragem (AHU magazine, 2015). 

Existem duas principais variantes nas unidades de tratamento de ar, a saber (Carpinteiro, 

2011): 

• UTAs – Efetuam o tratamento do ar resultante da mistura de ar novo (ar exterior), 

como ar recirculado ou apenas ar recirculado; 

• UTANs – Efetuam o tratamento exclusivamente de ar novo. 

 

Estas unidades consistem numa grande caixa metálica, que contém pelos menos um ventilador 

mecânico (nas UTAs são dois ventiladores: extração e insuflação), um permutador de 

aquecimento (permite aquecimento sensível), um condensador (permite efetuar arrefecimento 
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e desunificação) e uma secção de filtragem. Estas unidades podem ter mais e variados 

componentes, dependendo da complexidade das necessidades, tais como (Alexandre, et al., 

2015) (AHU magazine, 2015): 

• Pré filtro – Responsável por filtrar o ar novo, removendo partículas e gases. Evita que 

se acumule sujidade na unidade de tratamento de ar;  

• Misturador – Onde se realiza a mistura de parte do ar interior extraído com o ar novo; 

• Separador de gotas - Necessário em UTANs, cuja velocidade na passagem pelo 

condensador seja igual ou superior a 2,5 m/s; 

• Humidificador - Permite efetuar a humidificação do ar através da injeção de vapor de 

água; 

• Atenuador acústico - Ajuda a reduzir o ruído provocado pela instalação. 

 

É importante salientar que os permutadores de aquecimento utilizam água quente, fornecida 

por uma caldeira, e os condensadores são abastecidos por água refrigerada num chiller. 

Na Figura 37, está ilustrado um esquema típico de uma UTA. 

 

 

Figura 37 - Esquema típico de uma UTA. Adaptado de (Thomas Engineering Inc., 2016). 

 

3.7. Ventiloconvectores 

Os ventiloconvectores são unidades terminais de tratamento de ar e podem estar montados 

horizontalmente no teto falso ou verticalmente junto a uma parede, apoiadas no chão 

(Carpinteiro, 2011). Na Figura 38, apresenta-se um exemplo de um ventiloconvector. 
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Figura 38 - Exemplo de um ventiloconvector de teto (Archiprodutcts). 

 

Estes equipamentos encontram-se nos locais a climatizar, normalmente em gabinetes ou 

espaços reduzidos, e são constituídos por um ventilador e respetivo motor, um filtro de ar e 

uma ou duas baterias (permutadores) (Carpinteiro, 2011). Se tiverem apenas uma bateria, só 

podem fazer aquecimento ou só arrefecimento, consoante a temperatura da água que o 

alimentar. Caso possuam duas baterias, podem aquecer ou arrefecer, conforme as 

necessidades instantâneas dos espaços a tratar (Alexandre, et al., 2015). 

O ventilador existente num ventiloconvector tem como função a mistura de ar novo com ar 

recirculado, seguida da insuflação do ar no espaço. Noutras situações, não ocorre mistura de 

ar, sendo o equipamento apenas responsável pela movimentação do ar de recirculação, que é 

aquecido ou arrefecido (Carpinteiro, 2011). 

 

3.8. Poupança energética - Estratégias de controlo e otimização 

Os sistemas de gestão de energia computadorizada e de controlo são um excelente meio para 

reduzir as despesas de consumo associadas com a manutenção das condições ambientais nos 

edifícios de comércio e serviços (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

Para minimizar os custos de funcionamento dos sistemas de climatização existe um controlo 

de dois níveis. O de nível inferior é um controlo de malha aberta. Por exemplo, a temperatura 

do ar de entrada, a partir de uma bateria de arrefecimento, é controlada pelo ajuste na abertura 

de uma válvula que fornece a água arrefecida à bateria. O controlo de nível superior, controlo 

de supervisão, especifica pontos de ajuste e outros modos, dependentes do tempo de 

funcionamento (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 

Inc., 2011). 

 

3.8.1. Torres de Arrefecimento 

Controlo dos ventiladores da torre de arrefecimento 

Na Figura 39, apresenta-se o esquema típico do circuito do condensador de uma unidade de 

produção de água fria. Este circuito é constituído por chillers centrífugos, torres de 

arrefecimento e as bombas que permitem o movimento da água entre as torres e o 

condensador. Tipicamente, as bombas de água do condensador são controladas pelo controlo 

do chiller para fornecerem um caudal de água constante a cada um dos chillers (American 

Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 
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Figura 39 - Esquema do circuito de água do condensador (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

 

Contudo, as torres de arrefecimento apresentam um controlo independente para maximizar a 

eficiência. Normalmente, os ventiladores das torres de arrefecimento são controlados através 

da temperatura de set point da água que alimenta o condensador dos chillers. No entanto, a 

melhor estratégia é manter uma diferença de temperatura constante entre a água fornecida ao 

condensador e a temperatura de bolbo húmido. Poupanças adicionais são possíveis através da 

otimização do controlo (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, Inc., 2011). 

O controlo dos ventiladores é separado em duas partes: sequenciação da torre e caudal de ar 

ideal. Para um determinado caudal de ar total na torre, as regras para a sequenciação ideal da 

torre são usadas para especificar o número de células da torre em funcionamento e as 

velocidades dos ventiladores que originam o mínimo consumo de energia, com o chiller e 

com para os ventiladores da torre. O caudal de ar ideal na torre é estimando através de uma 

equação de controlo em malha aberta que utiliza as informações de projeto da torre de 

arrefecimento e do chiller (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, Inc., 2011). 

O procedimento computacional é descrito nesta secção, onde as estratégias de controlo são 

resumidas e uma amostra dos cálculos é apresentada (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

 

Sequenciação ideal da torre 

Para os ventiladores de velocidade variável, os consumos mínimos são registados quando 

todas as células da torre de arrefecimento estão a funcionar abaixo da capacidade máxima 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

O caudal de ar na torre varia quase linearmente com a velocidade do ventilador, enquanto que 

o consumo energético dos ventiladores varia aproximadamente com o cubo da velocidade. 

Assim, para o mesmo caudal de ar total, a utilização de mais células em paralelo permite 

velocidades dos ventiladores mais baixas, conduzindo a logo permite uma poupança 

energética (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 

2011). 

A maioria das torres de arrefecimento podem usar ventiladores de múltiplas velocidades, em 

vez de ventiladores de velocidade variável. Neste caso, não é ideal operar todas as células da 



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

42 

torre sob todas as condições. O número ótimo de células em operação e de ventiladores 

individuais dependerá das caraterísticas do sistema e das condições ambientais. No entanto, 

existem ações mais simples a serem definidas para o sequenciação dos ventiladores da torre 

de arrefecimento. Quando é requerida mais carga à torre, (Braun, et al., 1989) mostraram que 

em quase todos os casos práticos, a velocidade dos ventiladores da torre que estão a operar na 

velocidade mais baixa (incluindo os ventiladores que estão desligados) deve ser aumentada 

em primeiro lugar. 

As regras para colocar em funcionamento os ventiladores das células são as seguintes (Braun, 

et al., 1989): 

• Todos os ventiladores de velocidade variável: operar todas as células com 

ventiladores a uma velocidade igual; 

• Ventiladores de múltiplas velocidades: ligar primeiro os ventiladores com 

velocidades mais baixas, quando é necessário adicionar carga à torre; 

• Ventiladores de variável /múltipla velocidade: operar todas os ventiladores com 

velocidade variável com igual velocidade. Ligar em primeiro lugar os ventiladores de 

menor velocidade, quando se aumenta a carga na torre e esta apresenta ventiladores de 

múltiplas velocidades. Aumentar a potência dos ventiladores de múltiplas velocidades, 

quando a velocidade dos ventiladores de velocidade variável, iguala a velocidade 

associada ao próximo incremento na velocidade dos ventiladores de múltiplas 

velocidades. 

 

De forma similar, para reduzir a carga na torre de arrefecimento, os ventiladores que estão a 

operar a velocidades superiores devem ser os primeiros em que se deve reduzir a velocidade. 

Estas diretrizes foram definidas através da avaliação de mudanças incrementais para a 

sequenciação do ventilador (Braun, et al., 1989). 

 

Caudal de ar ideal 

A Figura 40 ilustra a relação de compromisso entre a potência consumo do chiller e da torre 

de arrefecimento, quando se varia a velocidade dos ventiladores.  

 

 

Figura 40 – Relação de compromisso entre a potência do chiller e dos ventiladores com o caudal de ar na torre de 

arrefecimento (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 
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À medida que o caudal de ar aumenta, aumenta a potência do ventilador, seguindo uma 

relação cúbica. A potência total é mínima num ponto onde a taxa de aumento da potência do 

ventilador é igual à redução da potência do chiller. Perto do ponto do ideal, o consumo de 

energia total não é muito sensível ao controlo. Isto indica-nos que não é preciso extrema 

precisão para determinar o controlo ideal. Regra geral, é preferível mais caudal ao invés de 

mais baixa velocidade nos ventiladores (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

(Braun, et al., 1989)  mostraram que o controlo da torre que minimiza o consumo de energia 

instantânea de uma planta de arrefecimento varia quase linearmente em função da carga para 

uma larga gama de condições. Embora o controlo ideal dependa da temperatura do bolbo 

húmido do ar ambiente, esta dependência é reduzida, quando comparado com a influência da 

carga.  

Na Figura 41, apresenta-se um exemplo de como o controlo ótimo da torre varia. O caudal de 

ar relativo (fração do caudal de ar de projeto) é apresentado graficamente em função da carga 

relativa para duas temperaturas de bolbo húmido diferentes. 

 

 

Figura 41 - Caudal de ar na torre de arrefecimento ótimo em função do regime de carga do chiller (American 

Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

 

Para uma diferença de 10 K na temperatura do bolbo húmido, nas várias posições ótimas de 

controlo, a capacidade da torre varia menos do que 5%. 

Esta diferença nos resultados no controlo corresponde a uma diferença inferior a 1%, ao nível 

do consumo de energia. A Figura 41 também mostra que as funções lineares funcionam bem 

para correlacionar o controlo ideal em uma gama alargada de cargas térmicas, para duas 

temperaturas de bolbo húmido. Dada a insensibilidade à temperatura de bolbo húmido, uma 

única relação linear é suficiente para correlacionar o controlo (neste caso está a controlar-se o 

caudal de ar) com a carga térmica. 

A Figura 42 ilustra a forma geral para determinar o caudal de ar na torre de arrefecimento em 

função da carga.  

 



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

44 

 

Figura 42 – Caudal de ar na torre versus rácio de carga relativa (American Society of Heating, Refrigerating and 

Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

 

O caudal de ar relativo é calculado como função linear do rácio de carga parcial, usando a 

seguinte equação (Braun, et al., 1989): 

𝐺𝑡𝑤𝑟 = 1 − 𝛽𝑡𝑤𝑟(𝑃𝐿𝑅𝑡𝑤𝑟,𝑐𝑎𝑝 − 𝑃𝐿𝑅) 𝑠𝑒 1.0 < 𝑃𝐿𝑅 < 0.25     (𝐴1) 

 

Em que: 

• 𝐺𝑡𝑤𝑟 – Caudal de ar na torre dividido pelo caudal máximo, estando todas as células a 

operar numa velocidade alta. 

• 𝑃𝐿𝑅 – Carga de água arrefecida dividida pela capacidade máxima do chiller (rácio da 

carga PLRtwr,cap – Rácio de carga parcial (valor de PLR), quando a torre está a operar 

nas condições de capacidade máxima (Gtwr = 1). 

• 𝛽𝑡𝑤𝑟 – Declive da função do caudal de ar relativo (𝐺𝑡𝑤𝑟) versus o rácio da carga 

parcial (𝑃𝐿𝑅). 

 

A relação linear entre o caudal de ar e a carga só é válida para cargas maiores do que cerca de 

25% da carga de projeto. Para muitas instalações, os chillers não operam a essas pequenas 

cargas. 

No entanto, para aquelas situações em que o chiller se encontra a funcionar abaixo de 25% da 

carga máxima, o caudal de ar na torre deve convergir para zero à medida que a carga também 

se aproxima de zero, de acordo com a seguinte equação: 

𝐺𝑡𝑤𝑟 = 4𝑃𝐿𝑅[1 − 𝛽𝑡𝑤𝑟(𝑃𝐿𝑅𝑡𝑤𝑟,𝑐𝑎𝑝 − 0,25)] 𝑠𝑒 𝑃𝐿𝑅 < 0,25    (𝐴2) 

 

Os resultados das equações A1 e A2 deve ser restringida entre 0 e 1. Esta fração da 

capacidade da torre é então convertida para o controlo da torre, usando as regras de 

sequenciação apresentadas na secção Sequenciação ideal da torre.  

Os parâmetros das equações A1 e A2 podem ser determinados analiticamente usando as 

estimativas apresentadas na Tabela 2. Estas estimativas foram obtidas por (Braun, et al., 1990)  

através da aplicação da teoria de otimização para um modelo matemático simplificado do 
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chiller e da torre de arrefecimento. Neste modelo, foi assumido que a sequenciação dos 

ventiladores da torre é feita de uma forma ideal.  

 

Tabela 2 - Estimativa dos parâmetros para a equação do controlo da torre próximo do ótimo 

Parâmetros 

Ventilador de 

uma 

velocidade 

Ventilador de duas 

velocidades 

Ventilador de 

velocidade variável 

𝑃𝐿𝑅𝑡𝑤𝑟,𝑐𝑎𝑝 𝑃𝐿𝑅0 √2𝑃𝐿𝑅0 √3𝑃𝐿𝑅0 

𝛽𝑡𝑤𝑟  
1

𝑃𝐿𝑅𝑡𝑤𝑟,𝑐𝑎𝑝

 
2

3𝑃𝐿𝑅𝑡𝑤𝑟,𝑐𝑎𝑝

 
1

2𝑃𝐿𝑅𝑡𝑤𝑟,𝑐𝑎𝑝

 

Nota:  𝑃𝐿𝑅0 =
1

√
𝑃𝑐ℎ,𝑑𝑒𝑠 
𝑃𝑡𝑤𝑟,𝑑𝑒𝑠 

𝑆𝑐𝑤𝑟,𝑑𝑒𝑠 (𝑎𝑡𝑤𝑟,𝑑𝑒𝑠+𝑟𝑡𝑤𝑟,𝑑𝑒𝑠

 

 

Em que: 

• 𝑃𝑐ℎ,𝑑𝑒𝑠 – Potência do Chiller nas condições de projeto (potência máxima do Chiller); 

• 𝑃𝑡𝑤𝑟,𝑑𝑒𝑠 – Potência dos ventiladores da torre de arrefecimento nas condições de 

projeto; 

• 𝑆𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑑𝑒𝑠 – Fator de sensibilidade do Chiller: aumento incremental da potência do 

chiller, devido ao aumento de um grau na temperatura da água à entrada do 

condensador; 

• 𝑎𝑡𝑤𝑟,𝑑𝑒𝑠 − Diferença entre a temperatura da água fornecida ao condensador e a 

temperatura do bolbo húmido do ar ambiente; 

• 𝑟𝑡𝑤𝑟,𝑑𝑒𝑠 − Diferença entre a temperatura da água à saída do condensador.  

 

O fator de sensibilidade (𝑆𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑑𝑒𝑠 ) corresponde ao incremento de potência consumo pelo 

chiller quando ocorre o incremento de um grau na temperatura da água à entrada do 

condensador. Por exemplo, se a potência do chiller têm um incremento de 2% por um 

incremento de 0,5 K na temperatura da água à entrada do condensador, 𝑆𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑑𝑒𝑠 é igual a 

0,04/K. Um valor grande do fator de sensibilidade (𝑆𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑑𝑒𝑠 ) significa que o consumo do 

chiller é muito sensível ao controlo da torre de arrefecimento, logo é favorável a operação 

com taxas de caudal mais elevadas (baixo 𝑃𝐿𝑅𝑡𝑤𝑟,𝑐𝑎𝑝). Tipicamente, o valor do fator de 

sensibilidade (𝑆𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑑𝑒𝑠 ) está compreendido entre 0,02 e 0,06/K  

 

3.8.2. Reset da temperatura de produção de água refrigerada com bombas de velocidade 

variável 

Em suma, tendo em conta o descrito anteriormente, a rede hidráulica de alimentação de água 

fria é formada por dois circuitos: circuito primário e pelo circuito secundário, Figura 43. 
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Figura 43 - Típico sistema de distribuição de água fria. Rede com circuito primário e secundário (American 

Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

 

No circuito primário, as bombas são geralmente de velocidade fixa. Pretende-se que o caudal 

de água que chega ao evaporador seja constante.  

No circuito secundário (que serve para alimentar as unidades de climatização), utiliza-se 

bombas de velocidade variável. Assim, é possível variar o caudal no circuito secundário, 

mantendo constante a diferença de pressão entre o fornecimento de água fria e o retorno, 

aquando da resposta à mudança de carga térmica dos espaços. Utilizar bombas de velocidade 

variável é uma medida benéfica para a economia de energia (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

 

Temperatura de produção de água refrigerada próxima do ótimo 

A temperatura ótima de produção de água gelada resulta da conjugação entre a potência 

requerida ao chiller e ao sistema de bombagem, para se vencer a carga de arrefecimento do 

edifício, tal como é possível observar na Figura 44. 

 

 

Figura 44 - Potência gasta pelo Chiller e pela bombagem em função da temperatura de produção de água 

refrigerada (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 
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Com base na Figura 44, é possível tirar as seguintes conclusões (American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011): 

• À medida que a temperatura de produção da água arrefecida aumenta, reduz-se o 

consumo energético com o funcionamento do Chiller.  

• Com o aumento da temperatura da água arrefecida, o consumo energético do sistema 

de bombagem também aumenta, para satisfazer as mesmas necessidades de 

arrefecimento. 

• Analisando a evolução dos consumos do Chiller e das bombas de acordo com a 

temperatura da água fornecida, é possível determinar o ponto ótimo que minimiza os 

consumos energéticos. 

 

Regra geral, a temperatura ótima de água arrefecida diminui com o aumento da carga, porque 

a potência da bomba torna-se uma fração maior da energia total. Um limite inferior do set 

point é definido para evitar as condições que levam à formação de gelo nos tubos do 

evaporador. Por outro lado, quanto menor for a temperatura do set point, maior é o “lift” no 

ciclo frigorífico, levando a um aumento do consumo energético do chiller (aumenta). O limite 

superior do set point da temperatura da água é definido de forma a garantir que a água consiga 

remover toda a carga necessária do ar (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

A Figura 45 mostra como o set point ideal da temperatura da água varia com a carga, para duas 

temperaturas de bolbo húmido do ar diferentes. 

 

 

Figura 45 - Temperatura ótima de água refrigerada, em função da carga relativa do Chiller (American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

 

Um algoritmo foi desenvolvido para determinar a temperatura de fornecimento da água 

arrefecida, em função da carga e da temperatura média do bolbo húmido do ar de entrada na 

bateria de arrefecimento (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, Inc., 2011). 
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A temperatura do set point da água fria produzida é dada por (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011): 

𝑡𝑐ℎ𝑤𝑠 = 𝑡𝑚𝑥,𝑤𝑏 − 𝜏(𝑡𝑚𝑥,𝑤𝑏,𝑑𝑒𝑠 − 𝑡𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑑𝑒𝑠) 

 

Sendo que  é igual a (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, Inc., 2011): 

𝜏 = 1 − 𝛽𝑐ℎ𝑤𝑠(𝑃𝐿𝑅𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑐𝑎𝑝 − 𝑃𝐿𝑅) 

 

Onde: 

• 𝑡𝑚𝑥,𝑤𝑏 - Temperatura média de bolbo húmido do ar à entrada da bateria de 

arrefecimento; 

• 𝑡𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑑𝑒𝑠 - Temperatura de fornecimento de água fria nas condições de projeto; 

• 𝑡𝑚𝑥,𝑤𝑏,𝑑𝑒𝑠 – Temperatura de bolbo húmido do ar à entrada da bateria de arrefecimento 

nas condições de projeto; 

• 𝑃𝐿𝑅 – Carga de água fria dividida pela capacidade máxima do chiller (rácio da carga 

parcial); 

• 𝑃𝐿𝑅𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑐𝑎𝑝 – Valor de PLR, quando =1; 

• 𝛽𝑐ℎ𝑤𝑠 – Declive da curva da função de   versus o rácio da carga parcial. 

 

 

Figura 46 – Temperatura (adimensionalizada) do set Point da água fria em função do rácio da carga parcial 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

 

 

 

 

 



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

49 

Tabela 3 - Estimativa dos parâmetros para a equação do cálculo da temperatura do set point da água fria 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011) 

Parâmetro Estimativa 

𝑃𝐿𝑅𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑐𝑎𝑝 √
1

3
×

𝑃𝑐ℎ,𝑑𝑒𝑠 
𝑃𝑐ℎ𝑤𝑝,𝑑𝑒𝑠 

𝑆𝑐ℎ𝑤𝑟,𝑑𝑒𝑠 (𝑡𝑚𝑥,𝑤𝑏,𝑑𝑒𝑠 + 𝑡𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑑𝑒𝑠) 

𝛽𝑐ℎ𝑤𝑠  
0,5

𝑃𝐿𝑅𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑐𝑎𝑝

 

 

Em que: 

• 𝑃𝑐ℎ,𝑑𝑒𝑠 – Potência do Chiller nas condições de projeto (potência máxima do Chiller); 

• 𝑃𝑐ℎ𝑤𝑝,𝑑𝑒𝑠 – Potência das bombas do circuito secundário nas condições de projeto; 

• 𝑆𝑐ℎ𝑤𝑠,𝑑𝑒𝑠 – Fator de sensibilidade do Chiller: aumento incremental da potência do 

chiller, devido à diminuição de um grau na temperatura da água arrefecida produzida. 

 

Analisando as expressões que permitem determinar a temperatura de set point da água 

refrigerada (Tabela 3), conclui-se que, à medida que a razão entre a potência do chiller e a 

potência para bombear a água (𝑃𝑐ℎ,𝑑𝑒𝑠 /𝑃𝑐ℎ𝑤𝑝,𝑑𝑒𝑠 ) aumenta, torna-se mais benéfico aumentar 

a temperatura de produção de água fria, o que, consequentemente, origina um aumento do 

caudal de água (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 

Inc., 2011). 

Se o fator de sensibilidade do Chiller é elevado, significa que a potência do Chiller é muito 

sensível ao “set point” da água. Assim, é favorável fornecer a água a temperaturas mais 

elevadas (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 

2011). 

 

Sequenciação de bombas 

As bombas de velocidade variável são várias vezes combinadas com uma bomba de 

velocidade fixa e outra de velocidade variável (American Society of Heating, Refrigerating 

and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

Pelo menos uma bomba de velocidade variável deve entrar em funcionamento antes de 

qualquer bomba de velocidade fixa (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, Inc., 2011). 

Uma outra bomba deve ser colocada em funcionamento sempre que já não seja possível 

manter o ∆𝑃 de set point (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, Inc., 2011). 

Uma bomba pode ser desligada quando o ponto de comutação já tenha sido ultrapassado (em 

5%, por exemplo) (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, Inc., 2011). 
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Implementação  

Inicialmente, para definir a temperatura de set point de produção de água fria são utilizadas as 

expressões anteriormente apresentadas. 

Depois do sistema estar em funcionamento, os valores dos parâmetros apresentados na Tabela 

3 podem ser otimizados. O algoritmo de controlo é constituído por duas estratégias: Reset da 

temperatura de produção de água fria e da diferença de pressão (∆𝑃). 

• Reset da temperatura de água fria 

Fazer o reset da temperatura da água em intervalos de tempo fixos (por exemplo 15 

minutos), usando o seguinte procedimento: 

1. Determinar a posição de tempo média das válvulas das unidades terminais e 

correspondentes temperaturas de descarga do ar, com base nos intervalos de tempo 

anteriores. 

2. Se pelo menos uma válvula está saturada e a correspondente temperatura de ar de 

descarga é maior que o set point (ex: 0,5 K depois de diminuir a temperatura por 

um montante fixo, ex: 0,25 K), avança-se para o passo 5. Caso contrário, segue 

para o passo 3. 

3. Determinar o caudal de água fria e a carga térmica. 

4. Estimar um ótimo set point de água. Aumentar ou diminuir o set point na direção 

do ótimo.   

5. Definir o set point entre os limites inferior e superior, ditados pelo conforto e pela 

segurança do equipamento. 

 

• Reset da diferença de pressões  

O reset do set point da diferença de pressões entre o fornecimento e o retorno é 

realizado em intervalos de tempo menores, quando comparado com o reset da 

temperatura da água fornecida. Utiliza-se o seguinte procedimento: 

1. Verificar a posição das válvulas de água e determinar a média dos valores no 

último intervalo. 

2. Se existir mais do que uma válvula saturada a 100%, então aumenta-se o ponto do 

set point para um valor fixo (ex 5%) e avança-se para a passo 4. Caso contrário, 

segue-se para o passo 3. 

3. Se nenhuma válvula estiver saturada, pode-se diminuir a diferença de pressões 

num valor fixo. 

4. A diferença de pressões deve ficar entre o limite inferior e o superior. 
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4 Estrutura tarifária e otimização da fatura energética 

 

A definição de estrutura tarifária é um dos aspetos mais poderosos na definição de tarifas que 

transmitam sinais eficientes aos consumidores finais de energia elétrica e aos utilizadores das 

redes (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, 2015).  

A liberalização do mercado de eletricidade teve como intenção aumentar a concorrência, com 

reflexos ao nível dos preços, a melhoria da qualidade do serviço e, por conseguinte, uma 

maior satisfação por parte dos clientes. O sistema e o cálculo das tarifas, definidas no 

Regulamento Tarifário, pretendem promover a eficiência na afetação de recurso e uma justiça 

nas tarifas (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, 2014) (Oliveira, 2015).  

As tarifas de acesso às redes, aprovadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

(ERSE), e pagas pelos consumidores, incluem também (Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos, 2014): 

• Tarifa de uso global do sistema; 

• Tarifa de uso da rede de transporte; 

• Tarifa de uso da rede de distribuição. 

 

Os clientes que escolhem o seu comercializador de mercado livre pagam as tarifas de acesso 

às redes e negoceiam de forma livre os preços do abastecimento de energia com o seu 

comercializador. As tarifas de venda a clientes finais (Figura 47), aplicadas pelo 

comercializador, são calculadas a partir das tarifas por atividade incluídas no acesso às redes, 

às quais se adicionam as tarifas reguladas de energia e de comercialização. Estas tarifas são 

aprovadas pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, 2014). 
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Figura 47 - Tarifas de venda a clientes finais (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, 2014). 

 

Como é consensual, qualquer consumidor pretende que os custos inerentes ao consumo de 

energia elétrica sejam os menores possíveis. Assim, torna-se indispensável analisar a fatura 

energética. Para que esta análise resulte numa redução efetiva de despesas é fundamental o 

conhecimento da legislação que regula o fornecimento da energia elétrica. Esta legislação 

estabelece as modalidades tarifárias disponíveis, as grandezas a serem utilizadas para a 

faturação e parâmetros fixos em contrato ( (Iberdrola) e (Oliveira, 2015)). 

A tensão de entrega da eletricidade ao cliente divide-se em 5 níveis, a saber (Iberdrola): 

• Muito alta tensão (MAT) – tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 110 kV; 

• Alta Tensão (AT) – tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 45 kV e inferior 

ou igual a 110 kV; 

• Média Tensão (MT) – tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV e igual ou 

inferior a 45 kV; 

• Baixa Tensão Especial (BTE) – tensão entre fases é igual ou inferior com a potência 

contratada superior a 41,4 kW; 

• Baixa Tensão Normal (BTN) – tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou inferior a 

1 kV com a potência contratada inferior ou igual a 41,4 kW. 

 

As cargas normais, as que não apresentam exigências especiais quanto à garantia de 

fornecimento de energia, são normalmente alimentadas pela rede de distribuição pública quer 

em Baixa Tensão (BT) quer em Média Tensão (MT). A decisão entre a alimentação em BT ou 

MT depende da potência total instalada, das caraterísticas da rede pública local e das 

necessidades específicas da carga quanto ao nível de tensão de serviços. Contudo, em 

Portugal, para potências iguais ou superiores a 250 kVA é consensual que a alimentação seja 

feita em Média Tensão (Martins, 2005). Quando se opta pelo abastecimento em Média Tensão 

(MT), é obrigatória a instalação de um Posto de Transformação (PT) (Iberdrola). 

Por outro lado, à medida que é aumentada a tensão de abastecimento, o custo unitário da 

energia consumida vai diminuindo. Porém, a necessidade de instalação de um Posto de 
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Transformação traz custos extra (investimento no transformador e na obra de engenharia)  

(Iberdrola). 

 

4.1. Ciclos horários 

Os ciclos horários de entrega de energia elétrica, previstos no Regulamento Tarifário para 

clientes finais em MT, AT e MAT, são diferenciados em (Iberdrola): 

• Ciclo Diário; 

• Ciclo Semanal; 

• Ciclo Semanal Opcional. 

Cada um destes ciclos apresenta períodos horários que se dividem em horas de ponta, cheias, 

vazio e super vazio. As horas de ponta são aquelas que apresentam um custo mais elevado. O 

custo em horas de ponta é cerca do dobro das horas de cheias e do triplo do custo das horas de 

vazio. Nas Tabelas 4, 5 e 6 apresenta-se, para cada um dos ciclos horários, a distribuição dos 

períodos horários. É pertinente ressalvar-se que o horário de inverno está compreendido entre 

o último domingo de outubro e o último domingo de março e que o horário de verão 

corresponde ao restante período do ano (Iberdrola).  

 

Tabela 4 - Períodos horários para o ciclo diário (Iberdrola) 

Ciclo Diário 
Horário 

Inverno 

Duração 

[h] 

Horário 

Verão 

Duração 

[h] 

Dias Úteis, Sábados 

e Domingos 

Ponta 
09:30 – 11:30 

4 
10:30 – 12:30 

4 
19:00 – 21:00 20:00 – 22:00 

Cheias 

08:00 – 09:30 

10 

09:00 – 10:30 

10 11:30 – 19:00 12:30 – 20:00 

21:00 – 22:00 22:00 – 23:00 

Vazio 
22:00 – 02:00 

6 
23:00 – 02:00 

6 
06:00 – 09:00 06:00 – 09:00 

Super Vazio 02:00 – 06:00 4 02:00 – 06:00 4 
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Tabela 5 - Períodos horários para o ciclo semanal (Iberdrola) 

Ciclo Semanal Horário Inverno Duração [h] Horário Verão Duração [h] 

Dias Úteis 

Ponta 
09:30 – 12:00 

5 09:15 – 12:15 3 
18:30 – 21:00 

Cheias 

07:00 – 09:30 

12 

07:00 – 09:15 

14 12:00 – 18:30 
12:15 – 24:00 

21:00 – 24:00 

Vazio 
00:00 – 02:00 

3 
00:00 – 02:00 

3 
06:00 – 07:00 06:00 – 07:00 

Super Vazio 02:00 – 06:00 4 02:00 – 06:00 4 

Sábados 

Cheias 
09:30 – 13:00 

7 
09:00 – 14:00 

7 
18:30 – 22:00 20:00 – 22:00 

Vazio 

00:00 – 02:00 

13 

00:00 – 02:00 

13 
06:00 – 09:30 06:00 – 09:00 

13:00 – 18:30 14:00 – 20:00 

22:00 – 24:00 22:00 – 24:00 

Super Vazio 02:00 – 06:00 4 02:00 – 06:00 4 

Domingos 
Vazio 

00:00 – 02:00 
20 

00:00 – 02:00 
20 

06:00 – 24:00 06:00 – 24:00 

Super Vazio 02:00 – 06:00 4 02:00 – 06:00 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

55 

Tabela 6 - Períodos horários para o ciclo semanal opcional (Iberdrola) 

Ciclo Semanal Opcional Horário Inverno Duração [h] Horário Verão Duração [h] 

Dias Úteis 

Ponta 17:00 – 22:00 5 14:00 – 17:00 3 

Cheias 

00:00 – 00:30 

12 

00:00 – 00:30 

14 07:30 – 17:00 07:30 – 14:00 

22:00 – 24:00 17:00 – 24:00 

Vazio 
00:30 – 02:00 

3 
00:30 – 02:00 

3 
06:00 – 07:30 06:00 – 07:30 

Super Vazio 02:00 – 06:00 4 02:00 – 06:00 4 

Sábados 

Cheias 
10:30 – 12:30 

7 
10:00 – 13:30 

7 
17:30 – 22:30 19:30 – 23:00 

Vazio 

00:00 – 03:00 

13 

00:00 – 03:30 

13 
07:00 – 10:30 07:30 – 10:00 

12:30 – 17:30 13:30 – 19:30 

22:30 – 24:00 23:00 – 24:00 

Super Vazio 03:00 – 07:00 4 03:30 – 07:30 4 

Domingos 
Vazio 

00:00 – 04:00 
20 

00:00 – 04:00 
20 

08:00 – 24:00 08:00 – 24:00 

Super Vazio 04:00 – 08:00 4 04:00 – 08:00 4 

 

Da análise das informações disponibilizadas nas Tabelas 4, 5 e 6, verifica-se que, no ciclo 

diário, a distribuição dos períodos horários não apresenta diferenciação entre os dias úteis e o 

fim de semana, ao contrário do que se verifica nos ciclos semanal e semanal opcional. Assim, 

é normalmente vantajoso às instalações que funcionam 5 dias por semana optarem pelo ciclo 

diário. Já as entidades que têm atividades no fim de semana, com carga semelhante aos dias 

úteis, o ciclo semanal deverá ser o mais oportuno financeiramente (Iberdrola). 

 

4.2. Exemplo da otimização da fatura elétrica  

Para ilustrar o custo horário da energia elétrica, a (Iberdrola)  apresenta o exemplo de uma 

empresa que é abastecida em Média Tensão e tem contratado o ciclo diário. É importante 

ressalvar que o custo horário exclui os custos de termo fixo1 e termo de potência contratada, 

dado que estes valores são mensais e independentes da hora a que a eletricidade é consumida 

(Iberdrola). 

Na Figura 48, apresenta-se o perfil da potência consumida ao longo de um dia da empresa 

analisada, como também, o custo da energia. 

 

                                                 

1 Termo Fixo: é um o preço independente do consumo e que está associado à potência contratada. 
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Figura 48 - Potência consumida e custo horário num dia de atividade na empresa (Iberdrola). 

 

Com base nos dados apresentados na Figura 48, verifica-se que o custo horário de energia 

elétrica fluta entre os 2 €/h durante a noite e os 12 €/h durante o período de ponta da manhã 

(Iberdrola).  

Face às diferenças de preços registadas entre as horas de ponta, de cheia e de vazio, 

aconselha-se que, sempre que seja exequível, se efetuem mudanças de consumo para fora do 

período de ponta. Quanto menor for o consumo nas horas de ponta, maiores as poupanças na 

fatura energética (Oliveira, 2015). 

Tendo em conta este pressuposto, a (Iberdrola)  realizou uma análise do benefício económico 

recorrente da deslocalização dos consumos de energia, com base na empresa apresentada. Os 

resultados desta análise estão expressos na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Benefício económico recorrente da deslocalização dos consumos 

Alteração 
Potência 

[kW] 

Benefício 

1 hora/dia 2 horas/dia 3 horas/dia 4 horas/dia 

Ponta – Cheias 10 205 € 411 € 616 € 822 € 

Ponta – Vazio 10 270 € 541 € 811 € 1082 € 

Ponta – Super Vazio 10 278 € 556 € 834 € 1113 € 

 

4.3. Potência contratada 

A potência contratada limita o consumo instantâneo máximo de energia elétrica que uma 

instalação pode receber. É importante que a potência contratada seja tal que permita ao cliente 

usufruir do fornecimento sem cortes nem outros problemas (Selectra). O valor da potência 

contratada está profundamente ligado ao dimensionamento da instalação elétrica, assim como 

ao dimensionamento da rede elétrica nas proximidades da instalação. Por este motivo, a 

faturação de energia elétrica tem que considerar um preço de potência contratada. Este preço 

reproduz os custos das redes de distribuição associados à disponibilização da potência 

requisitada (Iberdrola). 
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O valor da potência contratada é atualizado pelo valor máximo de potência tomada nos 

últimos 12 meses (incluindo o mês da faturação). Todavia, a potência contratada tem valores 

mínimos, a saber (Iberdrola): 

• Em instalações abastecidas em Média Tensão ou superior, a potência contratada não 

pode ser inferior a metade da potência instalada, após conversão de kVA para kW (1 

kVA = 0,93 kW). Assim, a potência contratada não pode ser inferior a 46,5% da 

potência instalada; 

• Em instalações abastecidas em Baixa Tensão Especial, a potência contratada não pode 

ser inferior a 41,4 kW (para potências inferiores considera-se Baixa Tensão Normal). 
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5 Previsão da influência da temperatura da água refrigerada no 
consumo energético 

 

Com base nos conhecimentos adquiridos decorrente das pesquisas realizadas sobre a temática 

do funcionamento dos sistemas e os equipamentos de AVAC e a sua otimização, surgiu o 

interesse de explorar o efeito da temperatura da água refrigerada à saída do chiller no 

consumo energético. Desta forma, lança-se a seguinte questão: Quais são os impactos 

energéticos associados a um aumento da temperatura de produção de água refrigerada? 

Antes de se responder a esta questão detalhadamente, considerou-se oportuno apresentar, de 

forma qualitativa e sintética, as consequências do efeito do aumento da temperatura de 

produção de água refrigerada nos consumos energéticos, a saber: 

• Com o aumento da temperatura de evaporação, a pressão de evaporação também 

aumenta. Mantendo-se igual a pressão (e temperatura) de condensação, verifica-se a 

redução da diferença de pressões entre o condensador e evaporador. Assim, reduz-se o 

trabalho realizado pelo compressor. Isto origina menor consumo energético por parte 

do motor do compressor. 

• Caso a necessidade de arrefecimento permaneça igual, é necessário aumentar o caudal 

de água fria que chega aos ventiloconvectores e à bateria de arrefecimento das UTAs. 

Consequentemente, os gastos energéticos associados à bombagem da água são 

superiores (maior caudal corresponde a maior potência requerida).  

Assim, de seguida, analisar-se-á esta temática de forma a comprovar e quantificar as 

afirmações acima apresentadas. 

Na Figura 49, apresenta-se uma representação esquemática do sistema de climatização típico 

para a estação de arrefecimento das lojas de um edifício de comércio e serviços e que servirá 

de suporte para este estudo. 
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Figura 49 - Esquema de principio do sistema de climatização exemplo. 

 

Este sistema de arrefecimento começa por ser constituído por um chiller, projetado com base 

no ciclo de compressão de vapor. No condensador, realiza-se a condensação do fluido 

frigorígeno devido à troca de calor entre este fluido e a água. Deste modo, é possível afirmar 

que este é um chiller de condensação a água. A água recebe calor na passagem pelo 

condensador, logo é necessário arrefecê-la, para que esta esteja novamente com capacidade 

para arrefecer o fluido frigorígeno. Para tal, utiliza-se uma torre de arrefecimento, onde a água 

é arrefecida através de um processo evaporativo.  

Após ser condensado, o refrigerante é expandido isentalpicamente através do sistema de 

expansão até à entrada do evaporador. De seguida, este fluido, que se encontra a baixa 

pressão, recebe calor da água que circula noutro circuito. Esta é a água que servirá para 

alimentar as unidades utilizadas para climatizar os vários espaços do edifício associados a este 

sistema de climatização.  

O sistema de distribuição da água refrigerada está assente na configuração primário-

secundário. No circuito primário caudal de água é constante, sendo variável no circuito 

secundário. Esta configuração é única porque apresenta bombas separadas para o circuito de 

produção e para o circuito de distribuição. O chiller recebe um fluxo de água constante, 

enquanto que as baterias dos circuitos de distribuição recebem um caudal de água variável.  

No interior de cada loja, existe um sensor que regista a temperatura dentro de cada espaço. 

Caso a temperatura seja diferente da temperatura de set point, uma electroválvula é acionada 

de modo a alterar o valor da perda de carga localizada introduzida pela válvula, logo, 

consegue-se regular o caudal que chega ao ventiloconvector. Como o caudal a circular no 

circuito de alimentação dos ventiloconvectores é alterado, é necessário que a bomba, que 

permite a circulação da água desde o coletor até aos ventiloconvectores, se adapte ao novo 

valor de caudal. Deste modo, ao registar-se o novo valor de variação de pressão na bomba 

(∆𝑃), vai-se atuar sobre o variador de velocidade (VSD) do motor da bomba, de forma a 

variar a velocidade de rotação da bomba para manter o valor de pressão de set point.  
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Há ainda a referir que estes ventiloconvectores são apenas responsáveis pela movimentação 

do ar de recirculação, ou seja, são projetados para introduzir nos diversos espaços o ar novo 

que garante a qualidade do ar interior. Por conseguinte, a temperatura com que o ar entra na 

bateria de arrefecimento corresponde à temperatura do ar no espaço. A quantidade de caudal 

que circula é constante.  

Este sistema de climatização exemplo foi projetado de acordo com as condições de projeto 

especificadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Condições de projeto do sistema de climatização 

Temperatura do ar de retorno (à entrada do ventiloconvector) 25℃ 

Temperatura do ar insuflado em cada espaço (à saída do ventiloconvector) 15℃ 

Temperatura da água à entrada do permutador de calor do ventiloconvector  7℃2 

Temperatura da água à saída do permutador de calor do ventiloconvector 12℃ 

Carga térmica de arrefecimento 

(100% sensível) 
2400 kW 

 

Adicionalmente, é importante referir que neste estudo, proceder-se-á à análise do sistema 

como tendo apenas uma bateria de arrefecimento, ou seja, agrupar-se-á a carga térmica de 

arrefecimento dos diversos espaços climatizados e apenas um ventiloconvector servirá para 

remover esta carga destas divisões. Esta simplificação não prejudicará as metas deste estudo. 

Nas condições de projeto, a carga térmica de arrefecimento total dos vários espaços a 

climatizar é igual a: 

�̇�𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2400 kW 

 

Por outro lado, desprezando-se as perdas na bateria de arrefecimento tem-se (Cengel, 2002): 

�̇�𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = �̇�á𝑔𝑢𝑎 = �̇�á𝑔𝑢𝑎×𝐶Á𝑔𝑢𝑎×∆𝑇Á𝑔𝑢𝑎 

Em que: 

• �̇�á𝑔𝑢𝑎 - Caudal mássico de água que alimenta a bateria de arrefecimento, [kg/s]; 

• 𝐶Á𝑔𝑢𝑎 - Calor específico da água, [kJ/kg.K]; 

• ∆𝑇Á𝑔𝑢𝑎 – Variação da temperatura da água entre a entrada e saída da bateria de 

arrefecimento, [K]. 

 

Assim, o caudal de água na bateria tem que ser igual a: 

�̇�á𝑔𝑢𝑎 =
�̇�á𝑔𝑢𝑎

𝐶Á𝑔𝑢𝑎× ∆𝑇
=

2400

4,18 × (12−7)
 ≅ 115 kg/s 

 

 

                                                 

2 Temperatura na condição de projeto definida pelo Air-Conditioning and Refrigeration Institute (ARI). 
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Em termos volúmicos, o caudal máximo corresponde a: 

�̇�á𝑔𝑢𝑎 =
�̇�á𝑔𝑢𝑎

𝜌á𝑔𝑢𝑎
=

115

1000
= 0,11 m3/s = 413 m3/h 

 

Em que: 

• 𝜌á𝑔𝑢𝑎 – Massa volúmica da água, [kg/m3]. 

 

A potência transferida através do permutador (�̇�) é dada por (Cengel, 2002):  

�̇� = 𝑈 × 𝐴 × ∆𝑇𝐿𝑛 

 

Em que: 

• 𝑈 - Coeficiente global de permuta de calor, [kW/m2K] 

• A - Área de transferência de calor, [m2]; 

• ∆𝑇𝐿𝑛 - Diferença média de temperatura logarítmica, [K]. 

 

A diferença média logarítmica é igual a (Cengel, 2002):  

∆𝑇𝐿𝑛 =
∆𝑇1−∆𝑇2

ln(
∆𝑇1
∆𝑇2

)
=

(25−10)−(15−7)

ln(
25−10

15−7
)

≅ 10,3 K 

 

Assim, 𝑈𝐴 é dado por: 

𝑈𝐴 =
�̇�

∆𝑇𝐿𝑛
=

2400

10,3
≅ 233 kW/K 

 

Estando já caracterizada a bateria, depois de ser calculado a constante 𝑈𝐴, já é possível 

determinar qual é o caudal de água necessário nas situações de carga parcial.  

Assim, admitindo que �̇�𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 é igual a 75% da carga térmica nas condições de 

projeto, têm-se as seguintes condições, a saber: 

• �̇�𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,75 × 2400 = 1800 kW 

• 𝑇Á𝑔𝑢𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 7℃ 

• 𝑇𝐴𝑟𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 25℃ 

• 𝑈𝐴𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 100% = 𝑈𝐴𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 75% = 233 kW/K 

 

Como é sempre constante o caudal de ar que passa nas baterias de arrefecimento, é possível 

determinar o seu valor, com base nas condições de projeto. 

�̇�𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = �̇�𝐴𝑟 × 𝐶𝑝𝐴𝑟  × ∆𝑇𝐴𝑟  ⇔  2400 =  �̇�𝐴𝑟 ×1,005 ×(25 − 15) ⇔  

⇔ �̇�𝐴𝑟 = 
2400

1,005 ×(25−15) 
 ≅  238,8 kg/s 

 



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

63 

Onde: 

• 𝐶𝑝𝐴𝑟 - Calor específico do Ar, [kJ/kg.K]; 

• ∆𝑇𝐴𝑟 – Variação da temperatura do ar, entre a entrada e saída da bateria de 

arrefecimento, [K]. 

 

Por outro lado, com �̇�𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1800 kW, a temperatura do ar à saída da bateria 

(𝑇𝐴𝑟𝑆𝑎í𝑑𝑎) é igual a: 

�̇�𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = �̇�𝐴𝑟 × 𝐶𝑝𝐴𝑟  × ∆𝑇𝐴𝑟  ⇔  1800 =  238,8 ×1,005 ×(25 − 𝑇𝐴𝑟𝑆𝑎í𝑑𝑎) ⇔ 

⇔ 𝑇𝐴𝑟𝑆𝑎í𝑑𝑎 = 17,5 ℃ 

 

Nestas condições, a diferença média de temperatura logarítmica é igual a: 

𝑈𝐴𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 100% = 𝑈𝐴𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 75%  ⇔ 
2400

∆𝑇𝐿𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 100%
= 

1800

∆𝑇𝐿𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 75%
 ⇔ 

⇔ ∆𝑇𝐿𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 75% =
1800

2400
 ×10,3 = 7,7 K 

 

Agora determina-se o caudal de água necessário, nas baterias de arrefecimento, quando se 

incrementa 1℃ na temperatura de produção de água refrigerada. 

A temperatura da água à saída da bateria (𝑇Á𝑔𝑢𝑎𝑆𝑎í𝑑𝑎) é dado por: 

�̇� = 𝑈×𝐴×∆𝑇𝐿𝑛  ⇔ 1800 = 233 ×
(25 − 𝑇Á𝑔𝑢𝑎𝑆𝑎í𝑑𝑎) − (17,5 − 7)

ln (
25 − 𝑇Á𝑔𝑢𝑎𝑆𝑎í𝑑𝑎

17,5 − 7)
)

⇔ 

⇔𝑇Á𝑔𝑢𝑎𝑆𝑎í𝑑𝑎 = 19,5 ℃ 

 

Com base na diferença de temperaturas do lado da água (∆𝑇Á𝑔𝑢𝑎), calcula-se o caudal de água 

necessário para satisfazer a demanda das baterias nestas condições de carga parcial. 

�̇�á𝑔𝑢𝑎 =
�̇�á𝑔𝑢𝑎

𝐶Á𝑔𝑢𝑎 × ∆𝑇Á𝑔𝑢𝑎
=

1800

4,18 ×(17,5−7) 
= 34,4 kg/s 

 

Em suma, aos cálculos realizados, pode referir-se que ocorre uma redução 80,4 kg/s, 70%, 

quando ocorre uma redução de 25% nas necessidades térmicas de arrefecimento, face à carga 

térmica máxima. 

Neste sentido, para as mesmas necessidades de arrefecimento, é agora oportuno avaliar o 

impacto do incremento de um 1℃, no caudal de água necessário. 

A temperatura da água à saída da bateria (𝑇Á𝑔𝑢𝑎𝑆𝑎í𝑑𝑎) é dado por: 

�̇� = 𝑈 × 𝐴 × ∆𝑇𝐿𝑛  ⇔ 1800 = 233 ×
(25 − 𝑇Á𝑔𝑢𝑎𝑆𝑎í𝑑𝑎) − (17,5 − 8)

ln (
25 − 𝑇Á𝑔𝑢𝑎𝑆𝑎í𝑑𝑎

17,5 − 8)
)

 ⇔ 
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⇔𝑇Á𝑔𝑢𝑎𝑆𝑎í𝑑𝑎 = 18,8 ℃ 

 

Desta forma, o caudal necessário, quando a temperatura de produção de água fria é igual a 

8℃, é igual a: 

�̇�á𝑔𝑢𝑎 =
�̇�á𝑔𝑢𝑎

𝐶𝑝Á𝑔𝑢𝑎×∆𝑇
=

1800

4,18×(18,8−8)
= 39,8 kg/s  

 

Em termos de caudal volúmico, têm-se �̇�á𝑔𝑢𝑎 =
�̇�á𝑔𝑢𝑎

𝜌á𝑔𝑢𝑎
= 

39,8

1000
= 0,04 m3/s = 143 m3/h 

Esta metodologia de cálculo, foi de seguida, repetida para diferentes regimes de carga e 

temperaturas de produção, obtendo-se os resultados apresentados na Tabela 9 e que se 

complementam de forma gráfica na Figura 50. 

 

Tabela 9 - Caudal volúmico em função da temperatura de produção de água refrigerada e do regime de carga 

�̇�á𝒈𝒖𝒂 [m3/h] 

Temperatura [℃] 
Regime de carga 

75 % 50% 25% 

5,5 104 56 27 

6 110 58 27 

6,5 116 60 28 

7 124 62 29 

7,5 132 64 30 

8 143 67 30 

8,5 156 70 31 

9 171 73 32 

9,5 192 76 34 

10 218 80 35 

10,5 256 85 36 

11 313 90 37 

11,5 407 96 39 
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Figura 50 - Carga térmica em função do caudal de água fornecida. 

 

Os resultados apresentados na Figura 50 comprovam que quanto maior são as necessidades de 

arrefecimento maior é o caudal de água necessário. Existe uma relação exponencial entre a 

demanda das baterias e o caudal necessário para satisfazer essas necessidades. Por outro lado, 

quando se incrementa no set point da temperatura de distribuição da água fria, por exemplo 

passar de 7℃ para 8℃, o sistema deixa de ter capacidade de satisfazer as necessidades de 

arrefecimento, quando estas se encontram próximo das condições de projeto. Quando se está a 

distribuir o caudal de projeto e a água se encontra a 8℃, apenas é possível remover uma carga 

térmica equivalente a 80% da carga térmica máxima, ou seja, 1920 kW.  

Desta forma, inevitavelmente, surge o interesse de analisar os efeitos da alteração da 

temperatura de produção de água refrigerada nas potências elétricas tomadas pelo chiller e 

pelo grupo eletrobomba, que é responsável pela distribuição da água refrigerada até às 

baterias de arrefecimento. 

 

Potência elétrica absorvida pelo grupo eletrobomba 

Para determinar a potência elétrica tomada pela eletrobomba, consultou-se um fabricante de 

bombas hidráulicas de forma a encontrar uma bomba que se adequasse às condições de 

projeto especificadas para este exemplo.  

Para este efeito, foi necessário, primeiramente, definir qual a altura manométrica dada pela 

bomba hidráulica necessária para vencer as perdas de carga do circuito secundário. Assim, de 

acordo com os valores típicos, considerou-se que a altura manométrica da bomba necessária 

seria igual a 30,6 m.c.a. e que corresponderá também ao ∆𝑃 de set point. 

Além disto, a bomba hidráulica tem de ser capaz de debitar o caudal de projeto. Como 

calculado acima, o valor de caudal é igual a 413 m3/h. 

Tendo em conta estas indispensabilidades e com base no catálogo online do fabricante 

GRUNDFOS, a bomba centrífuga que mais se adequa às necessidades de projeto tem a 

seguinte designação NK 125-200/196-188. Acoplado à bomba centrífuga está um motor 

elétrico, que tem a sua velocidade controlada por um variador de velocidade, formando assim 
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o “sistema da bomba”. As características deste grupo eletrobomba estão apresentadas na 

Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Caraterísticas principais do grupo eletrobomba utilizada no circuito secundário 

Caudal volúmico máximo [m3/h] 428 

Altura manométrica [m.c.a] 32,82 

Potência disponibilizada pelo motor elétrico [kW] 55  

Frequência da rede elétrica [Hz] 50 

Classe de eficiência do motor elétrico IE2 

 

Com os valores de caudal calculados (Tabela 9) e com as curvas características deste grupo 

eletrobomba foi possível estimar a potência absorvida pelo sistema de bombagem para as 

diferentes situações. Estas curvas características dão a altura manométrica, potências (elétrica 

e disponibilizada pelo veio), eficiência e NPSH são mostradas em função do caudal.  

Para uma temperatura de distribuição da água refrigerada igual a 5,5℃ e um regime de carga 
igual a 75%, o caudal necessário para satisfazer a demanda das baterias de 
arrefecimento é igual a 104 m3/h. Assim, utilizando-se as curvas disponibilizadas (Figura 

51), obtêm-se as potências associadas: 

• Potência disponibilizada pelo motor: P2 = 18,19 kW; 

• Potência elétrica total absorvida pelo “sistema da bomba”: P1 = 20,73 kW. 

 

 

Figura 51 - Curvas caraterísticas da bomba NK 125-200/196-188 (Grundfos). 
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Esta metodologia foi repetida para as restantes condições calculas (Tabela 9), obtendo-se os 

resultados apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Potência elétrica absorvida pelo “sistema da bomba” para as diferentes condições de funcionamento 

 𝑷𝟏 [kW] 

Temperatura [℃] 
Regime de carga 

75 % 50% 25% 

5,5 20,73 19,28 19,24 

6 20,98 19,31 19,23 

6,5 21,31 19,34 19,22 

7 21,68 19,39 19,21 

7,5 22,14 19,43 19,21 

8 22,78 19,49 19,20 

8,5 23,53 19,55 19,19 

9 24,57 19,63 19,18 

9,5 25,99 19,73 19,16 

10 28,04 19,85 19,15 

10,5 31,16 20,00 19,15 

11 36,37 20,18 19,15 

11,5 46,42 20,41 19,15 

 

Potência elétrica absorvida pelo chiller 

Para analisar a potência tomada pelo chiller, baseado no ciclo de compressão de vapor, 
começou-se por estabelecer o circuito de frigorífico (exposto na Figura 52) que servirá de 
base ao estudo realizado.  

 

 

Figura 52 – Ciclo frigorífico (Afonso, 2015). 
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Para definir as características do ciclo refrigeração, o primeiro passo consistiu em definir as 

temperaturas envolvidas na permuta de calor, verificada no evaporador e no condensador.  

Para garantir que, à entrada do compressor, todo o fluido frigorigéneo se encontra no estado 

de vapor é necessário garantir um sobreaquecimento. Contudo, considerou-se um 

sobreaquecimento inútil, ou seja, o calor absorvido pelo fluido frigorigéneo para sobreaquecer 

não é retirado da água que está a ser refrigerada, mas sim do exterior (o refrigerante sai 

saturado do evaporador). Por outro lado, também se considerou oportuno introduzir um 

subarrefecimento, face à temperatura de condensação. Assim, de acordo com Resilient House, 

2009, definiu-se o número de graus de sobreaquecimento e de subarrefecimento, típicos nos 

chillers, a saber: 

• Graus de sobreaquecimento (inútil) = 1℃; 

• Graus de subarrefecimento = 4℃. 

Assim, segundo as condições standard do Air-Conditioning and Refrigeration Institute (ARI) 

e o grau de subarrefecimento definido, têm-se as temperaturas expressas na Figura 53. 

 

 

Figura 53 - Processo de transferência de calor, no condensador e no evaporador, em conformidade com as 

condições standard da ARI e o grau de subarrefecimento estabelecido. 

 

Em termos de fluido frigorigéneo, o escolhido foi o R134a. 

Por fim, para obter as propriedades térmicas e o rendimento isentrópico do compressor, 

utilizou-se um software com a designação comercial de SOLKANE e que é disponibilizado 

pelo fabricante de fluidos frigorigéneos Solvay. 
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Depois do ciclo termodinâmico estar definido, foi possível definir termodinamicamente todos 

os pontos do ciclo frigorífico. Com base nas propriedades termodinâmicas do fluido R134a, 

obtém-se os resultados apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Propriedades termodinâmicas dos vários pontos do ciclo frigorífico, nas condições de projeto  

Ponto Temperatura (T) [℃] Entalpia (h) [kJ/kg] Entropia (s) [kJ/kg.K] 

1 (saída do evaporador) 5,6 401,69 1,7238 

1’ (entrada do 

compressor) 
6,6 402,59 1,7270 

2 (entrada do 

condensador) 
46,9 429,08 1,7486 

3 (saída do 

condensador) 
32,1 244,88 1,1528 

4 (entrada do 

evaporador) 
5,6 244,88 1,1610 

 

Admitindo que o sistema de distribuição de água refrigerada não tem perdas, na situação de 

projeto a potência térmica frigorífica é igual a �̇�𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 = �̇�𝑎𝑟𝑟𝑒𝑓𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2400 kW 

 

Sendo �̇�𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 = �̇�𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒  ×(ℎ1 − ℎ4), o caudal mássico do fluido frigorigéneo é 

igual a: 

�̇�𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 =
�̇�𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎

ℎ1−ℎ4
=

2400

401,69− 244,88
 ≅ 15,3 kg/s 

 

Desta forma, o trabalho de compressão é igual a: 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 = �̇�𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒  × (ℎ2 − ℎ1) = 15,3 ×(429,08 − 402,59) ≅ 405 kW 

 

Desprezando-se as perdas do compressor e do motor a si acoplado, a potência elétrica 

absorvida pelo chiller é igual a: 

�̇�𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = �̇�𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 = �̇�𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 ≅ 405 kW 

 

Numa situação de carga parcial, por exemplo 75% da carga máxima, o caudal mássico do 

fluido frigorigéneo é igual a: 

�̇�𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 =
�̇�𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎

ℎ1−ℎ4
=

2400 ×0,75

401,69− 244,88
 ≅ 11,5 kg/s 

 

Assim, nestas condições de carga térmica, a potência elétrica tomada pelo chiller é igual a: 

�̇�𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = �̇�𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 × (ℎ2 − ℎ1) = 11,5 × (429,08 − 402,59) ≅ 304 kW 
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Quando se incrementa 1℃ no set point da temperatura da água à saída do evaporador, ocorre 

um ajuste nas temperaturas envolvidas na transferência de calor que ocorre no evaporador. De 

notar, o valor da temperatura de evaporação foi obtido de forma simplificada, ou seja, admite-

se que a temperatura de evaporação é ditada apenas pela temperatura da água à saída do 

evaporador. Assim, as propriedades termodinâmicas do fluido frigorigéneo, ao longo do ciclo 

frigorífico, alteram-se para os valores expostos na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Propriedades termodinâmicas dos vários pontos do ciclo frigorífico, quando a temperatura 

da água à saída do evaporador é igual a 8℃ 

Ponto Temperatura (T) [℃] Entalpia (h) [kJ/kg] Entropia (s) [kJ/kg.K] 

1 (saída do evaporador) 6,6 402,25 1,7233 

1’ (entrada do 

compressor) 
7,6 403,17 1,7266 

2 (entrada do 

condensador) 
46,7 428,87 1,7479 

3 (saída do condensador) 32,1 244,88 1,1528 

4 (entrada do 

evaporador) 
6,6 244,88 1,1605 

 

Repetindo-se o processo realizado acima (temperatura da água à saída do evaporador igual a 

7℃ e regime de carga igual a 1800 kW), quando o regime de carga é igual a 75% das 

condições de projeto e a água é produzida a 8℃, obtêm-se a potência elétrica tomada pelo 

chiller igual a: 

�̇�𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 294 kW 

 

Os passos apresentados foram repetidos para outras temperaturas da água à saída do chiller e 

regimes de carga, chegando-se aos resultados expostos na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Potência elétrica absorvida pelo chiller para as diferentes condições de funcionamento 

 �̇�𝒆𝒍é𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 [kW] 

Temperatura [℃] 
Regime de Carga 

75 % 50% 25% 

5,5 319,5 213,0 106,5 

6 314,3 209,5 104,8 

6,5 309,0 206,0 103,0 

7 304,1 202,5 101,3 

7,5 299,3 199,5 99,8 

8 294,0 196,0 98,0 

8,5 288,8 192,5 96,3 

9 284,3 189,5 94,8 

9,5 279,8 186,5 93,3 

10 274,5 183,0 91,5 

10,5 270,0 180,0 90,0 

11 265,5 177,0 88,5 

11,5 260,3 173,5 86,8 

 

5.1. Resultado do efeito do incremento da temperatura de produção de água 
refrigerada no consumo energético 

Com a potência elétrica tomada pelo motor associado à bomba do circuito secundário e pelo 

chiller, para as diferentes condições de funcionamento, calculou-se a variação na potência 

total absorvida pelo sistema de produção e distribuição de água refrigerada, quando se ajusta o 

set point da temperatura da água refrigerada. Este resultado está exposto na Figura 54. 
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Figura 54 - Variação do consumo energético em função do incremento de um grau na temperatura de produção 

de água refrigerada. 

 

Os resultados obtidos, apresentados na Figura 54, mostram o potencial de redução no 

consumo de energia, quando ocorre um relaxamento do set point da temperatura da água 

refrigerada produzida. Por isso, considera-se que se está perante uma estratégia interessante 

para ser testada no edifício caso de estudo.  

Em regimes de carga médios e baixos, por exemplo 50% e 25%, verifica-se que é mais ou 

menos constante a redução, quando se eleva um grau para a gama de temperaturas 

consideradas (6°C a 11°C). No entanto, para regimes de carga mais altos, por exemplo 75%, a 

temperaturas mais altas o potencial de redução, através do aumento de um grau no aumento, é 

mais reduzido. A título de exemplo, quando se passa de uma temperatura de 10°C para 11°C, 

obtém-se uma poupança de 0,2%, que contrasta com a poupança de 2,7%, quando se eleva a 

temperatura de 7°C para 8°C. Esta situação é influenciada pela relação cúbica entre a potência 

de bombagem e o caudal. 

-3,5%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%
6°C para 7°C 7°C para 8°C 8°C para 9°C 9°C para 10°C 10°C para 11°C

V
ar

ia
çã

o
 d

o
 c

o
n

su
m

o
 e

n
er

g
ét

ic
o

Variação da temperatura de produção de água gelada 
Regime de carga - 75% Regime de carga - 50% Regime de carga - 25%



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

73 

6 Edifício Caso de Estudo – Caraterização e Estratégias para redução 
dos custos energéticos  

 

O presente capítulo caracteriza o edifício caso de estudo e aborda os estudos realizados sobre 

o sistema de produção de distribuição de água refrigerada. O imóvel em causa é um grande 

edifício de serviços ligado à atividade comercial. De notar que, daqui por diante, o edifício em 

estudo será designado por Skyshopping Center. 

O Skyshopping Center tem atividade em todos os dias do ano, de acordo com o horário 

exposto na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Horários de funcionamento do Skyshopping Center 

 
Segunda a Quinta Sexta Sábado Domingo 

Lojas 
Das 10:00 às 24:00 

Restauração 

Hipermercado Das 08:30 às 23:00 Das 08:30 às 24:00 
Das 08:30 às 

23:00 

Cinemas Das 15:00 às 24:00 Das 15:00 às 01:00 
Das 13:00 às 

01:00 

Das 10:45 às 

24:00 

 

Na Tabela 16, expôs-se, sucintamente, a caracterização das áreas do Skyshopping Center.  

 

Tabela 16 - Dimensões do Skyshopping Center 

Número de pisos 
Mall & Food Court 2 (acima do solo) 

Parques cobertos 2 (acima do solo) 

Mall & Food Court Total 6204 m2 

GLA 

Total servido por água refrigerada 29079 m2 

Lojas satélite climatizadas pelo centro 9099 m2 

Lojas âncora 19980 m2 

Parques 
Cobertos 48248 m2 

Descobertos 19203 m2 
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6.1. Problema em análise 

6.1.1. Apresentação  

O estudo proposto para Skyshopping Center consiste em aproveitar a capacidade de 

monitorização instalada, de forma a definir e testar estratégias que permitam reduzir os custos 

associados ao funcionamento do sistema de produção e distribuição de água refrigerada. Entre 

outras premissas, pretende-se que estes testes conservem a qualidade do serviço prestado 

(conforto térmico).  

Por outro lado, almeja-se que as análises realizadas permitam gerar uma lista de boas práticas, 

passíveis de serem implementadas noutros edifícios. Fundamentalmente, espera-se utilizar 

este edifício como um modelo. 

 

6.1.2. Metodologia 

Conforme o problema apresentado, o primeiro passo consistiu em definir a metodologia do 

trabalho a desenvolver. Nesta perspetiva, definiu-se três fases para a elaboração deste projeto, 

a saber: 

• Reconhecimento; 

• Comportamento do sistema; 

• Definição e implementação dos testes. 

 

Nas Tabelas 17, 18 e 19 estão descritos os passos a seguir na execução das três fases deste 

projeto, respetivamente, reconhecimento, comportamento do sistema e definição e 

implementação dos testes. 
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Tabela 17 - Tarefas da fase de reconhecimento 

FASE 1 

DESIGNAÇÃO Reconhecimento 

 

TAREFA DESCRIÇÃO  

1 

Equipamentos e componentes 

Visita técnica à instalação de AVAC: 

- Identificar a quantidade e características dos equipamentos e componentes que 

compõem a central térmica de produção de água gelada e os de emissão/ difusão de 

energia térmica revelantes. 

- Verificar o bom funcionamento dos principais equipamentos (chillers, torres de 

arrefecimento e das bombas (primário, secundários e condensação)). 

2 

Capacidade de controlo 

Identificar e caraterizar a capacidade de controlo dos equipamentos. 

3 

Capacidade de monitorização 

Identificar a capacidade de monitorização da instalação de AVAC do centro comercial e 

avaliar a qualidade da monitorização disponível. 

4 

Rotinas de operação 

Entrevista com os responsáveis da instalação para ficar a conhecer as estratégias 

implementadas atualmente. 
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Tabela 18 - Tarefas da fase da caracterização do comportamento do sistema 

FASE 2 

DESIGNAÇÃO Comportamento do sistema  

 

TAREFA DESCRIÇÃO  

1 

Identificação de tempos de resposta  

Identificar o tempo de reação do sistema – período de tempo necessário para se efetivar 

uma determinada variação na temperatura de produção da água gelada. 

2 

Identificação dos limites de temperatura compatíveis com o bom funcionamento 

- Temperatura máxima de produção de água gelada; 

- Temperatura máxima de produção de água gelada; 

- Temperatura máxima da água à entrada do condensador; 

- Temperatura mínima da água à entrada do condensador. 

 

Tabela 19 - Tarefas da fase de definição e implementação dos testes 

FASE 3 

DESIGNAÇÃO Definição e implementação dos testes 

 

TAREFA DESCRIÇÃO  

1 Definição detalhada das sequências de testes. 

2 
Submissão das sequências de testes à aprovação pelos responsáveis pela condução das 

instalações. 

3 Realização dos testes. 

 

6.2. Sistemas de climatização 

Atendendo à tipologia deste edifício, estão instalados sistemas centralizados de climatização, 

que são geridos pelos responsáveis pela condução das instalações. Estes sistemas são 

responsáveis pela climatização da grande parte dos espaços do imóvel. Contudo, existem 

também sistema particulares afetos a uma única fração que, por sua vez, são geridos pelos 

próprios inquilinos.  

Considerando o propósito deste trabalho e a sua magnitude ao nível dos consumos 

energéticos, apenas se analisou os sistemas centrais e, em particular, a parte afeta ao 

arrefecimento do Skyshopping Center. 
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Conforme o levantamento dos equipamentos instalados, na Tabela 20, expõe-se a síntese das 

potências instaladas afetadas ao sistema de produção e distribuição de água refrigerada, como 

também, os equipamentos principais de ventilação e difusão de energia térmica.  

 

Tabela 20 – Potência instalada - desagregação 

Sistema / Equipamento 

Potência instalada 

Térmica Elétrica 

kW W/m2 kW W/m2 

AVAC 

Chillers 3000 853 519 14,73 

Primários — — 60 1,73 

Secundários — — 175 1,93 

Condensação — — 60 1,73 

Torres 3520 1003 164 3,63 

UTAs e UTANs — — 72 11,64 

Total 6520 — 1050 — 

 

No Anexo A, de modo adicional à Tabela 20, encontram-se as quantidades e as caraterísticas 

dos equipamentos e componentes relevantes.  

 

6.2.1. Produção e distribuição de água refrigerada 

Na Figura 55, exibe-se uma representação esquemática do sistema de produção de água 

refrigerada, expõem-se os equipamentos primordiais e a forma como estão interligados entre 

si, e assinalam-se as monitorizações relevantes. 

                                                 

3 Relativo à área total climatizada, Mall e Food Court (6204 m2) e lojas arrefecidas pelo centro (29079 m2); 

4 Relativo à área de mall climatizada (6204m2); 
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Figura 55 - Representação esquemática do sistema de produção e distribuição de água refrigerada. 

 

Subsistema de Produção 

O sistema de produção de água refrigerada do Skyshopping Center é constituído por dois 

chillers de condensação a água, que funcionam através de um ciclo de compressão, baseado 

em compressores centrífugos. Este sistema tem como área de influência o Mall, Food court, as 

instalações sanitárias, os escritórios da administração, a maioria das lojas satélite, a 

restauração e ainda uma loja âncora. 

Algumas lojas satélites, as salas técnicas do hipermercado e as salas de segurança são 

climatizadas por unidades do tipo "splits”. 

 

Subsistema de distribuição de energia térmica 

O circuito hidráulico de água refrigerada está desacoplado em primário e secundário: o 

circuito primário funcionando em regime de caudal constante e o circuito secundário, 

funcionando em regime de caudal variável, dividido por sua vez em cinco circuitos que 

alimentam o Mall, as lojas, o hipermercado, os cinemas e a loja âncora. 
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6.2.2. Ventilação / difusão de energia térmica nos espaços climatizados 

O tratamento de ar do food court é garantido por uma unidade de 100% ar novo, enquanto que 

no mall é garantido por duas unidades de tratamento de ar com capacidade de realizar "free-

cooling", mas sem recuperação de calor.  

As lojas satélites são climatizadas através de ventiloconvectores instalados no teto falso. O ar 

novo é insuflado no mall e extraído pelas lojas que, desta forma, garantem a renovação de ar. 

A difusão de ar tratado nas lojas pelos ventiloconvectores é tipicamente realizada por meio de 

difusores ou grelhas localizadas no teto falso. 

Os restaurantes são climatizados através de ventiloconvectores instalados no teto falso, sendo 

o ar novo garantido, ao contrário das lojas satélites, por unidades dedicadas por 

estabelecimento. Tal como nas lojas, nestes espaços a difusão de ar tratado pelos 

ventiloconvectores é tipicamente realizada por meio de difusores ou grelhas localizadas no 

teto falso.  

Os escritórios e instalações sanitárias são climatizados através de ventiloconvectores 

instalados no teto falso ou de bancada. O ar novo para a administração é fornecido por uma 

unidade de tratamento de ar novo dedicada, enquanto que para as instalações sanitárias, uma 

vez que só têm extração, a renovação do ar é feita através do ar do Mall.  

Por fim, o tratamento de ar das lojas principais climatizadas pelo centro (Hipermercado, 

Cinemas e Loja Âncora) é realizado através de unidades de tratamento de ar próprias.  

 

6.2.3. Caraterização do controlo dos principais equipamentos 

De forma a perceber a lógica de controlo do sistema de produção e distribuição de água 

refrigerada e a capacidade de adaptar o funcionamento dos diversos equipamentos aos testes a 

efetivar, analisou-se, pormenorizadamente, o método de controlo dos principais equipamentos 

afetos à central térmica de água refrigerada.  

Neste sentido, apresenta-se, de seguida, um resumo da lógica de controlo implementada, 

encontrando-se, no Anexo B, descrita de forma mais detalhada. 

 

Chillers: 

• Habilitação: horária (via GTC) e temperatura máxima de distribuição, calculada 

dinamicamente em função da carga térmica das lojas; 

• Ativação: temperatura à saída do evaporador > Set point do chiller (local); 

• Ajuste à carga: controlador PID do chiller, mas sujeito a um limite dinâmico de 

corrente elétrica definido na GTC. Tal como a habilitação do chiller, o limite dinâmico 

de corrente é calculado em função da carga térmica das lojas. 

 

Bombas de primários e de condensação: 

• Encravamento automático com a ativação do chiller associado. 

 

Bombas de secundários: 

• Habilitação: Horário (via GTC), independente do horário de habilitação dos chillers. 
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Torres de Arrefecimento: 

• Habilitação encravada automaticamente com ativação do chiller associado; 

• Ativação: temperatura à saída da torre > Set point; 

Gama de set points disponíveis: 25℃ – 33℃. Neste sentido, propõe-se o ajuste da 

gama para 21℃ – 33℃. 

É importante salientar que, apesar dos chillers poderem receber a água para a 

condensação do fluido frigorigéneo a temperaturas abaixo dos 21℃, esta situação 

poderá conduzir a alguns problemas. Caso permaneça muito tempo a funcionar nessas 

condições poderão surgir perturbações, por exemplo, dificuldade na lubrificação do 

compressor, que colocam em causa a longevidade do equipamento. 

• Ajuste à carga: Variação de velocidade dos ventiladores; 

• Válvulas de três vias de bypass à torre: age para prevenir temperaturas excessivamente 

baixas no condensador. 

Contudo, o algoritmo de controlo da válvula penaliza a eficiência da central na medida 

em que conduz a situações em que a torre é obrigada a produzir água a uma 

temperatura mais baixa do que aquela que seria necessária se 100% do caudal 

circulasse nas torres, para uma mesma temperatura de entrada no condensador dos 

chillers. Assim, recomenda-se que se pondere efetuar as seguintes alterações à lógica 

de controlo da válvula: 

o Reduzir a gama de modulação para o valor tão baixo quanto possível do ponto de 

vista da estabilidade de controlo (ex.: 1ºC); 

o Garantir que a válvula apenas faz bypass à torre, quando a temperatura de entrada 

no condensador dos chillers é próxima da mínima. 

 

6.2.4. Gestão técnica centralizada 

O sistema de climatização do edifício é monitorizado e controlado através de um sistema de 

Gestão Técnica Centralizada (GTC), responsável pela gestão dos horários e parâmetros de 

funcionamento (set points de temperatura e pressão, entre outros) de todos os equipamentos, 

com exceção dos equipamentos de produção de fluidos térmicos que estão providos com 

sistemas dedicados de controlo. 

Para este efeito, existe todo um conjunto de equipamentos de monitorização e controlo, 

constituído essencialmente por sondas de temperatura e pressão, electroválvulas, registos 

motorizados, fluxostatos, pressostatos e termostatos, entre outros. 

No anexo C, apresenta-se as monitorizações disponíveis na GTC, que são relevantes para este 

projeto. 

 

6.2.5. Contadores de energia térmica 

Na central térmica de produção de água refrigerada estão implementados uma série de 

contadores de energia térmica, como se expõe na Figura 56.  
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Figura 56 - Contador de energia térmica instalados na central térmica de produção de água refrigerada. 

 

Estes contadores são responsáveis pela contagem da entalpia produzida por cada um dos 

chillers instalados e medem ainda os consumos de entalpia de frio de cada circuito secundário.  

Assim sendo, estes equipamentos permitem aos gestores do edifício aferir o rendimento das 

unidades de produção de água refrigerada, bem como aferir o consumo de cada secundário, 

visto que parte da água refrigerada produzida é repassada aos inquilinos. Além da função 

primordial pela qual foram concebidos, estes medidores de energia expõem, no seu display, 

dos valores instantâneos de caudal, temperatura de ida e retorno e ainda da potência térmica.  

Por fim, é importante mencionar que, ao contrário do que se verifica em edifícios com esta 

dimensão e complexidade, estes não dispõem de função vulgarmente designada por “M-Bus”, 

ou seja, ligação à gestão técnica centralizada. 

 

6.3. Utilização de energia 

O edifício é alimentado energeticamente por duas formas de energia: eletricidade e gás natural 

(alimenta, essencialmente, as caldeiras da central térmica de quente). Do ponto de vista de 

eletricidade, o edifício é alimentado em Média-Tensão, dispondo, portanto, de um posto de 

transformação. Por outro lado, os equipamentos centralizados do AVAC produzem água 

quente e água refrigerada que é distribuída por via dos circuitos secundários a todo o edifício, 

de maneira a satisfazer as necessidades de aquecimento e de arrefecimento do centro 

comercial. 

Tendo em conta o propósito de projeto, ao nível dos consumos de eletricidade, o foco 

centralizou-se na desagregação dos consumos afetos aos equipamentos primordiais da central 

de produção e distribuição de água refrigerada. Esta posição está exposta na representação 

esquemática do abastecimento energético exibida na Figura 57. 
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Figura 57 - Diagrama de abastecimento energético (consumos de energia referentes ao período dezembro 2015 a 

novembro 2016). 

   

6.3.1. Monitorização e Gestão de Consumos energéticos  

Para monitorizar os consumos de eletricidade, o Skyshopping Center tem instalada uma 

plataforma de monitorização de gestão de energia, designada por WiseMetering. Esta 

plataforma possibilita a automatização do funcionamento do edifício através de controlo 

inteligente e centralizado, supervisionando, de forma centralizada e automática, os consumos 

de eletricidade. 

Entre outros aspetos, esta ferramenta permite aos responsáveis pela condução do edifício: 

• Conhecer de forma centralizada e em tempo real o perfil de consumos de todos os 

contadores de eletricidade instalados (com possibilidade de exportação de dados); 

• Implementar, em tempo breve, medidas relativas à forma como o espaço é utilizado ou 

como os equipamentos são operados; 

• Despistar, isolar e resolver, em tempo real, anomalias ou incidentes relacionados com 

a utilização dos recursos; 

Estas caraterísticas ajudam à melhoria da performance energética e ao cumprimento dos 

objetivos traçados.  

No edifício, encontra-se instalada uma “WiseBox”, cuja função é monitorizar e controlar 

circuitos e equipamentos elétricos. A “WiseBox” conecta-se ao software WiseMetering 

(Figura 58), na Web, recebendo novas ordens de monitorização e automação. 

AVAC

MT BT

Chillers

Central Térmica

2986 MWh/ ano 
320 k€/ ano

524 MWh/ ano
56 k€/ ano; 17 %

(2 x)

1093 MWh/ ano 
117 k€/ ano; 37 %

Bombas Condensação

Iluminação, transporte vertical e outros

1893 MWh/ ano
203 k€/ ano ; 63 %

(4 x)

79 MWh/ ano
8 k€/ ano; 3 %

852 MWh/ ano
90 k€/ ano; 27 %

(Contador virtual)

Bombas Primários Frio
(6 x)

133 MWh/ ano
14 k€/ ano; 4 %

Bombas Secundários Frio
(Contador virtual)

163 MWh/ ano
17 k€/ ano; 5 %

Bombas Quente
(12 x)

32 MWh/ ano
3 k€/ ano; 1 %

Torres de Arrefecimento
(4 x)

83 MWh/ ano
9 k€/ ano; 3% 

UTA’s e UTAN’s
(7 x)

79 MWh/ ano
8 k€/ ano; 3 %

GN

960 MWh/ ano
44 k€/ ano

Âncora

Cinemas

Hiper

Lojas

Mall

Legenda:

Contador de electricidade (comercializador)                                                                                  Eletricidade

Contador de entalpia – água quente                                                                                             Entalpia – água quente

Contador de entalpia – água gelada                                                                                             Entalpia – água gelada

Contador de gás                                                                                        Gás

(comercializador)

Posto de TransformaçãoBTMT



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

83 

 

Figura 58 - Ambiente de trabalho do software WiseMetering. 

 

Nesta perspetiva, no Anexo C, apresentam-se as monitorizações de consumos disponíveis na 

plataforma WiseMetering, que são relevantes para este projeto. 

 

6.4. Aferição da fiabilidade das monitorizações instaladas 

Para legitimar os resultados dos testes que, entretanto, foram executados, foi necessário ter 

confiança nas monitorizações instaladas. 

Neste sentido, tornou-se fulcral aferir a exatidão dos principais consumos monitorizados. 

Qualquer imprecisão mais significativa, poderia deturpar os resultados obtidos. Portanto, nas 

Tabelas 21 e 22 expõe-se, respetivamente, um resumo da avaliação da fiabilidade das 

contagens de energia térmica e de eletricidade (via WiseMetering) que são imprescindíveis 

em qualquer situação. 
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Tabela 21 - Resumo da avaliação da fiabilidade dos contadores de energia elétrica primordiais 

Alocação 

Monitorização 

Estado 

[OK / NOT OK] 
Relevância Descoberta 

Chillers 

OK 

Alta 

(Nada a assinalar) 

Bombas de primários 

Bombas de condensação 

Torres de arrefecimento 

Bombas dos secundários NOT OK 

 

O Wisemetering reporta, por vezes, valores que 

não são plausíveis. 

• Valores de consumo negativos; 

• Desfasamento entre indicador 

reportado e o calculado manualmente; 

• Erro ocorre principalmente em período 

noturno; 

• Numa perspetiva anual, estima-se que 

este problema induza uma distorção de 

cerca de 10% neste indicador. 

 

 

Tabela 22 - Resumo da avaliação da fiabilidade dos contadores de energia térmica instalados 

Alocação 

Monitorização 

Estado 

[OK / NOT OK] 
Relevância Descoberta 

Chiller 1 OK 

Média 

 

(Nada a assinalar) 

Chiller 2 NOT OK 

 

Avariado: indica sempre caudal igual a zero. 

 

Secundário Lojas OK (Nada a assinalar) 

Secundário Hipermercado OK 

(Nada a assinalar) 

Secundário Loja Âncora OK 

Secundário Mall NOT OK 

 

Temperaturas incoerentes com os valores lidos 

por outros contadores de energia térmica e por 

sondas ligadas à GTC. 

 

Secundário Cinemas NOT OK 

 

Caudalímetro não funciona corretamente. 

Oscilações de grande magnitude e pouco 

plausíveis. 
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De modo mais detalhado, no Anexo D, explica-se a metodologia seguida nesta aferição, como 

se descreve, também, detalhadamente os “findings” indicados nas Tabela 21 e Tabela 22. 

Foram também alvo de verificação, por via comparativa, as sondas de temperatura ligadas à 

Gestão Técnica Centralizada e internas dos chillers, que são relevantes para a monitorização 

do funcionamento do sistema de produção e distribuição de água refrigerada. Dentro da 

panóplia de sondas analisadas, constatou-se que os valores lidos pelas diversas sondas são 

plausíveis.  

 

6.5. Comportamento da central de produção e distribuição de água refrigerada 

Por forma a avaliar os tempos de resposta do sistema de produção e distribuição de água 

refrigerada e os limites de temperaturas compatíveis com a prestação de um bom serviço 

(conforto térmico), foi necessário explorar o funcionamento da central térmica de 

arrefecimento. Para tal, analisou-se o histórico de temperaturas e o perfil de consumo dos 

equipamentos primaciais. 

Destarte, chegou-se a algumas descobertas que se pretende enfatizar: 

 

• Grandes flutuações diárias na temperatura de distribuição durante todo o ano, como 

está ilustrado na Figura 59. 

 

 

Figura 59 - Perfil da temperatura de distribuição da água refrigerada ao longo do dia (A - Dia de inverno; B - Dia 

de Verão). 
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• O histórico revela temperaturas de distribuição tendencialmente mais baixas no 

inverno que em meia-estação, como ilustra a Figura 60. 

 

 

Figura 60 - Temperatura média mensal e desvio-padrão mensal da água refrigerada fornecida. 

 

Esta situação é provocada pela lógica de controlo do chillers implementada e pelo 

facto de, no inverno, frequentemente, seguirem a seguinte rotina de operação: 

desligam o controlo do regime de carga do chiller, via gestão técnica centralizada, o 

que aumenta a capacidade do chiller disponibilizar a água a temperaturas mais baixas 

(em torno do set point local do chiller: 7℃). 

 

• Na Figura 61, pode ver-se a taxa de aquecimento típica do anel de água fria após 

paragem do(s) chiller(s). 

 

 

Figura 61 - Taxa de aquecimento da água distribuída, após paragem do(s) chiller(s). 

 

• Baixa sensibilidade do regime de carga dos secundários às variações da temperatura 

de água refrigerada, no inverno, e baixo regime de carga das bombas com 

temperaturas de distribuição elevadas, Figura 62. 
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Figura 62 - Regime de carga das bombas dos secundários versus a temperatura de distribuição da água 

refrigerada (A – Dia de inverno, B – Dia de verão). 

 

No inverno, verifica-se que o consumo das bombas dos secundários é praticamente insensível 

às flutuações da água distribuída. Isto é sinal de que as válvulas reguladoras de caudal, 

associadas às unidades terminais de climatização, que recebem água refrigerada nesta altura 

do ano, não modulam. Substancialmente ou estão 100% abertas ou estão completamente 

fechadas. 

No verão, o perfil de consumo e da temperatura de distribuição mostra maior sensibilidade do 

consumo das bombas à temperatura de distribuição. Ao contrário do que se verifica no 

inverno, as unidades de tratamento de ar (UTAs) recebem água refrigerada, sendo que estas 

unidades dispõem de válvulas reguladores de caudal com capacidade de modelação. 

Consequentemente, o perfil de consumo das bombas dos circuitos secundários segue o perfil 

da temperatura de distribuição de água refrigerada. Contudo, é importante enfatizar que, 

mesmo com temperaturas de distribuição elevadas (cerca de 12,5℃), o regime de carga destas 

bombas é baixo, cerca de 60%. 

 

• Controlo flexibilizado da água gelada não conduz geralmente a situações de 

sobreaquecimento no mall, como elucida o gráfico da Figura 63. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4

6

8

10

12

14

16

18

20

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

R
eg

im
e 

d
e 

ca
rg

a 
d

as
 b

o
m

b
as

 

Te
m

p
er

at
u

ra
 d

e 
d

is
tr

ib
u

iç
ão

 d
a 

ág
u

a 
re

fr
ig

er
ad

a 
[º

C
]

Hora

Temperatura de distribuição da água refrigerada

Regime de Carga das Bombas dos Secundários

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

R
eg

im
e 

d
e 

ca
rg

a 
d

as
 b

o
m

b
as

 

Te
m

p
er

at
u

ra
 d

e 
d

is
tr

ib
u

iç
ão

 d
a 

ág
u

a 
re

fr
ig

er
ad

a 
[º

C
]

Hora

Temperatura de distribuição da água refrigerada

Regime de Carga das Bombas dos Secundários

A

B



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

88 

 

Figura 63 - Temperatura ambiente versus temperatura de distribuição da água refrigerada durante uma 

semana no verão. 

  

Contudo, foram reportados problemas de sobreaquecimento em três lojas com 

elevados ganhos internos. 

 

Funcionamento dos chillers 

Com base na análise do perfil de funcionamento diário do chillers, verificou-se que o chiller 1 

era mais eficiente que o chiller 2. Estando os dois chillers ligados, encontram-se no mesmo 

regime de carga. Nesta situação, o chiller 2 consome mais energia, como nos elucida o gráfico 

da Figura 64. 

 

 

Figura 64 -  Perfil de consumo dos chillers no dia 27 de julho de 2016. 
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Tendo em conta esta conjunta, recomenda-se que se dê prioridade ao chiller 1, evitando ao 

máximo o funcionamento do chiller 2. Apesar do chiller 2 (menos eficiente) ter trabalhado 

menos horas do que o chiller 1, nos últimos 12 meses (dezembro 2015 a novembro de 2016), 

estimou-se que esta exortação teria resultado numa economia de 4% (cerca de 3 k€) no 

consumo total dos chillers. É de sublinhar que esta avaliação não pode ser feita com base na 

medição da eficiência dos chillers, realizada pela empresa ArClasse, porque os resultados não 

foram disponibilizados em tempo útil. 

 

6.6. Sensibilidade dos chillers ao ajuste das temperaturas de fronteira 

No seguimento do estudo realizado a respeito do efeito da temperatura de distribuição da água 

refrigerada no consumo energético, Capítulo 5, considerou-se oportuno analisar a 

sensibilidade dos chillers instalados no Skyshopping Center, às temperaturas de fronteira do 

chiller.  

Quando maior é a sensibilidade da máquina à variação de temperatura, maior será a 

capacidade da introdução de poupanças energéticas. 

Para resolver esta indagação, aproveitou-se o potencial de uma ferramenta de cálculo 

disponibilizada pelo software IES-VE.  

 

 

Figura 65 - Excerto do “ambiente de trabalho” da ferramenta disponibilizada pelo software IES-VE. 

 

Esta ferramenta, representada na Figura 65, consiste num modelo que descreve as curvas 

típicas de funcionamento dos vários tipos de chillers, habitualmente empregados. Neste 

sentido, tirando proveito da ferramenta concedida, alterou-se os parâmetros que descrevem a 

curva típica dos chillers centrífugos, de forma a obter a curva dos chillers instalados. Para tal, 

por via iterativa, ajustou-se os vários parâmetros, tendo por base a “datasheet” do modelo dos 

chillers. Porém, existe alguma incerteza associada a este modelo, nomeadamente, pelos 

seguintes motivos: 

• Atualmente, as máquinas instaladas apresentam uma produtividade diferente da 

eficiência original, devido à idade (cerca de 20 anos) e às muitas de horas de 

funcionamento; 

• Poucos dados disponíveis acerca do funcionamento em baixos regimes de carga. 
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6.6.1. Temperatura de produção de água refrigerada 

 

 

Figura 66 - Variação do COP em função do incremento de um grau na temperatura de produção de água 

refrigerada. 

 

Os resultados apresentados na Figura 66 corroboraram o que é expectável. Quando se 

aumenta a temperatura de produção de água refrigerada, o desempenho do chiller melhora. 

Tal acontece porque, para o mesmo regime de carga, quando se eleva a temperatura de 

evaporação, a pressão correspondente também aumenta. Assim, com uma pressão mais 

elevada, a elevação de pressão necessária por parte do compressor é menor, ou seja, diminui o 

“lift”. Desta forma, a potência consumida pelo chiller é menor. 

O incremento de um grau na temperatura de produção de água refrigerada para a gama de 

temperaturas consideradas indica que, quanto maior é a temperatura, menor é o potencial de 

economia. Por outro lado, as economias são superiores para regimes de carga mais baixos. A 

título de exemplo, a passagem da temperatura da água refrigerada de 7°C para 8°C 

corresponde uma poupança no consumo energético do chiller de 5,2%, quando o chiller está a 

funcionar num regime de carga de 75%. Para um regime de carga de 50%, para as mesmas 

temperaturas, a poupança no consumo corresponde a 6,4%. Existe uma diferença de cerca de 

20% de poupança entres estes dois regimes de carga.  

Em suma, estes resultados mostram que os chillers instalados no Skyshopping Center 

apresentam capacidade para se introduzir uma poupança substancial através da suavização do 

set point da temperatura de produção de água refrigerada. A sensibilidade destes chiller, ao 

incremento da temperatura de produção de água refrigerada, é maior do que os valores típicos, 

segundo a bibliografia de referência. 
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6.6.2. Temperatura da água à entrada do condensador 

 

 

Figura 67 - COP em função do regime de carga e da temperatura da água à entrada do condensador (ECWT). 

 

A Figura 67 expressa as curvas de funcionamento dos chillers deste edifício em função da 

temperatura da água disponibilizada pelas torres de arrefecimento. Constata-se que a 

eficiência máxima é alcançada, quando está a disponibilizar uma potência térmica em torno 

dos 750 kW. 

 

 

Figura 68 - Variação do COP em função do incremento de um grau na temperatura da água à entrada do 

condensador. 

 

Quando se aumenta a temperatura da água à entrada do condensador e, consequentemente, a 

temperatura de condensação, a diferença de pressões entre o evaporador e o condensador 

aumenta (aumento do “lift”), originando maior trabalho por parte do compressor. Esta 

situação é comprovada pelos resultados apresentados na Figura 68. 

Os resultados demonstram que se deve potencializar o funcionamento a temperaturas de 

condensação mais baixas, desde que seja viável por parte das torres de arrefecimento. 
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Verifica-se que os chillers instalados no Skyshopping Center são bastante sensíveis ao 

controlo da torre de arrefecimento, superior aos valores de referência, de acordo com a 

bibliografia de referência. 

Embora isto introduza maior consumo energético por parte das torres, acredita-se que, até 

certo limite, continua a garantir boas economias. Existe um desfasamento entre o consumo 

energético do chiller e da torre de arrefecimento. Nas condições de projeto, cada chiller 

instalado apresenta um consumo energético cerca de 70% maior que a torre de arrefecimento 

a si agregada. 

 

6.7. Estratégias de operação para redução de custos 

6.7.1. Definição 

Após um levantamento vasto da morfologia e do funcionamento da central de produção e 

distribuição de água refrigerada, tomando por base a revisão bibliográfica realizada e o estudo 

prévio acerca do efeito da temperatura de produção de água refrigerada no consumo 

energético, estavam reunidas as condições para definir os testes a implementar neste edifício. 

Desta forma, estipulou-se que era pertinente testar duas dimensões: controlo do 

funcionamento do sistema nas horas de ponta (peak-shaving) e reset da temperatura de 

evaporação e de condensação.  

Ao nível dos testes nas horas de ponta, estes foram subdivididos de acordo com o grau de 

invasão no sistema, a saber: 

• SOFT: ajuste da temperatura de produção de água refrigerada; 

• HARD: desligar o(s) chiller(s) no final dos períodos de ponta. 

 

Portanto, nas Tabelas 23, 24 e 25, encontram-se descritos os testes definidos. 

 

Tabela 23 - Controlo na hora de ponta: Peak-Shaving – Water temperature adjustments 

REF. 1 

DESIGNAÇÃO Peak-Shaving – Water temperature adjustments 

DESCRIÇÃO 

Ajuste da temperatura de produção de água fria tendo em atenção os períodos tarifários. 

1. Período de ponta da manhã (Verão: 09:15 – 12:15; Inverno: 09:30 – 12:00) 

a. Simple adjustment: arranque com set point relaxado (sem pré-

arrefecimento); 

b. Composite adjustement: arranque com set point relaxado (com pré-

arrefecimento). 

2.  Período de ponta da tarde (Inverno: 18:30 – 21:00) 

a. Simple adjustment: relaxar o set point (sem pré-arrefecimento); 

b. Composite adjustement: relaxar o set point (com pré-arrefecimento). 
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Tabela 24 - Controlo na hora de ponta: Peak-Shaving – Chiller shut-off 

REF. 2 

DESIGNAÇÃO Peak-Shaving – Chiller shut-off 

DESCRIÇÃO 

Shut-off dos chillers e auxiliares no final dos períodos tarifários de ponta. 

1. Período de ponta da manhã (Inverno: 09:30 – 12:00; Verão: 09:15 – 12:15): 

a. Simple shut-off: desligar o chiller no final da hora de ponta (sem relaxamento de 

set point); 

b. Composite shut-off: desligar o chiller no final da hora de ponta (com 

relaxamento de set point). 

2. Período de ponta da tarde (Inverno: 18:30 – 21:00)  

a. Simple shut-off: desligar o chiller no final da hora de ponta (sem relaxamento 

de set point); 

b. Composite shut-off: desligar o chiller no final da hora de ponta (com 

relaxamento de set point). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

94 

Tabela 25 - Reset de temperaturas de evaporação e de condensação 

REF. 3 

DESIGNAÇÃO Chiller water temperature reset – evaporator, condenser and composite 

DESCRIÇÃO 

1. Ajustar a temperatura de produção de água gelada (temperatura de evaporação) 

a. Em períodos de tempo com similares condições climáticas e ocupacionais5 

(iguais necessidades de arrefecimento), identificar o impacto da variação 

da temperatura de evaporação sobre os consumos energéticos do chiller, 

das bombas dos secundários e da Torre de Arrefecimento. 

2. Ajustar a temperatura de condensação 

a. Em períodos de tempo com similares condições climáticas e ocupacionais1 

(iguais necessidades de arrefecimento), identificar o impacto da variação 

da Temperatura de condensação sobre os consumos energéticos do chiller, 

das bombas dos secundários e da Torre de Arrefecimento.  

3. Ajustar as temperaturas de condensação e de evaporação 

a. Em períodos de tempo com similares condições climáticas e ocupacionais1 

(iguais necessidades de arrefecimento), combinar alterações conjuntas das 

temperaturas de condensação e de evaporação e identificar a combinação 

que minimiza os consumos energéticos do chiller, das bombas dos 

secundários e da Torre de Arrefecimento. 

 

6.7.2. Sequência de testes 

Após a definição dos testes a realizar, definiu-se a sequência de testes que foi submetida à 

aprovação dos responsáveis pela condução das instalações. 

Tendo em conta que a estrutura de controlo do sistema de produção de água refrigerada é 

substancialmente mais complexa do que é usual, foi necessário elaborar um cenário base. Tal 

ocorre pelo facto de se desejar que as estratégias testadas neste edifício sejam passíveis de ser 

facilmente implementadas em qualquer edifício com caraterísticas similares. As alterações 

necessárias para se gerar o cenário base são ao nível da lógica de controlo dos chillers. Desta 

forma, na Tabela 26, expressam-se as principais diferenças entre a metodologia de controlo 

atual e a do cenário base. 

 

 

 

 

                                                 

5 Dias Similares – Por exemplo: de segunda a sexta-feira.  
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Tabela 26 – Controlo do chillers - Diferenças entre a lógica de controlo atual e do cenário base 

 Estratégia atual Estratégia no cenário base 

Habilitação 
Horária e temperatura máxima de distribuição, calculada 

dinamicamente em função da carga térmica das lojas 
Horária 

Ajuste à carga 
Controlador PID do chiller, mas sujeito a um limite 

dinâmico de corrente elétrica definido na GTC. 
Controlador PID do chiller 

 

Assim sendo, na Tabela 27, apresenta-se a sequência de teste do cenário base proposta. 

 

Tabela 27 - Sequência de teste do cenário base 

REF. 0 

DESIGNAÇÃO Cenário Base 

 

TAREFA DESCRIÇÃO 

T.0.1 Avaliar as condições climáticas e ocupacionais. 

T.0.2 Manter o valor do set point do chiller (local) 

T.0.3 

Ajustar a lógica de controlo implementada para as condições comuns de funcionamento 

dos chillers. 

 Suspensão da habilitação dos chillers pela temperatura máxima de distribuição.  

Será feita efetuando-se ajustes às parametrizações de controlo na GTC: 

 StpTempIda: 10ºC → 5ºC; 

 K: 0,5 → 0; 

 DBandLigar: 1ºC → 0ºC; 

 TimerLigar: 10 min → 1 min; 

 TimerDesligar: 10 min (manter). 

 Ajuste à carga: suspender, na GTC, o limite dinâmico de corrente. 

T0.4 

Habilitação horária do chiller  

 Na GTC, redefinir o horário de habilitação do chiller para o seguinte período: 

das 09:00 até às 22:00. 

 

TESTE DESCRIÇÃO 

T.0.a Dia 0: Chiller a funcionar de acordo com a lógica de controlo típica. 

 

Atendendo ao tempo disponível para implementar os testes e pelo facto de em tempo útil não 

ter sido possível, por parte da entidade responsável, retificar a programação de controlo da 

válvula de três - vias de bypass à torre, tal como foi sugerido, não foi possível implementar a 
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sequência de testes pretendida. De realçar que as sequências de testes previstas estão expostas 

no anexo E. 

Em consequência destes constrangimentos, tornou-se inevitável reformular as estratégias 

passíveis de serem testadas, tendo-se estabelecido prioridades. Dessarte, o foco centrou-se na 

analise de duas dimensões: 

• Desligar a produção de água refrigerada em parte e na totalidade do período de ponta 

(Chiller shut-off); 

• Relaxamento do set point da temperatura de produção de água refrigerada. 

Com base na caraterização funcional do sistema de produção de energia térmica para 

arrefecimento, considerou-se que estas duas estratégias já permitem, razoavelmente, atingir o 

principal propósito deste projeto: analisar o efeito da temperatura da água refrigerada 

produzida no consumo energético. 

Decidiu-se também aferir todo o potencial do anel de água refrigerada, nas condições em que 

estes ensaios foram efetuados. Desta forma, um dos testes planeados consistiu em desligar a 

produção de água refrigerada na totalidade do período de ponta.  

Por fim, apesar de no inverno6 existirem dois períodos de ponta por dia, considerou-se 

suficiente implementar estes testes apenas no período de ponta da manhã. 

Tendo em conta todos os pressupostos acima referidos, de seguida indica-se a sequência de 

testes que foi implementada. 

 

• Dia 1: Cenário de base no período de ponta 

o Como especificado na Tabela 27, exceto o horário de habilitação do chiller, o 

horário de habilitação da produção térmica foi o seguinte: 

 09:00 → 12:05. 

 

• Dia 2: Cenário de chiller shut-off no final do período de ponta 

o Set-point do chillers (local): 6,9ºC (manteve-se); 

o Suspensão da habilitação dos chillers pela temperatura máxima de distribuição. 

Efetuou-se os seguintes ajustes à parametrização da GTC: 

 StpTempIda: 10ºC → 5℃; 

 K: 0,5 → 0; 

 DBandLigar: 1℃ → 0℃; 

 TimerLigar: 10 min → 1 min; 

 TimerDesligar: 10 min (manteve-se). 

o Suspensão do soft-loading, através da gestão técnica centralizada; 

o Habilitação horária teve que garantir um funcionamento estável no período que 

antecede o período de ponta e inibir o funcionamento no final do período de 

ponta: 

                                                 

6 Os testes foram realizados no mês de janeiro. 
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 09:00 → 10:15. 

 

• Dia 3: Cenário de chiller shut-off na totalidade do período de ponta 

o Set-point do chillers (local): 6,9ºC (manteve-se); 

o Suspensão da habilitação dos chillers pela temperatura máxima de distribuição. 

Efetuou-se os seguintes ajustes à parametrização da GTC: 

 StpTempIda: 10ºC → 5℃; 

 K: 0,5 → 0; 

 DBandLigar: 1℃ → 0℃; 

 TimerLigar: 10 min → 1 min; 

 TimerDesligar: 10 min (manteve-se). 

o Suspensão do soft-loading, através da gestão técnica centralizada; 

o Habilitação horária teve que garantir um funcionamento estável no período que 

antecede o período de ponta e inibir o funcionamento durante a totalidade do 

período de ponta: 

 09:00 → 09:30. 

 

• Dia 4: Cenário de set point relaxado no período de ponta 

o Set-point do chillers (local): 6,9℃ → 9,9℃; 

o Suspensão da habilitação dos chillers pela temperatura máxima de distribuição. 

Efetuou-se os seguintes ajustes à parametrização da GTC: 

 StpTempIda: 10℃ → 5℃; 

 K: 0,5 → 0; 

 DBandLigar: 1℃ → 0℃; 

 TimerLigar: 10 min → 1 min; 

 TimerDesligar: 10 min (manteve-se). 

o Suspensão do soft-loading, através da gestão técnica centralizada. 

o Habilitação horária teve que garantir o funcionamento estável durante a 

totalidade do período de ponta: 

 09:00 → 12:05. 

 

• Dia 5: Cenário de set point muito relaxado no período de ponta 

o Set-point do chillers (local): 6,9℃ → 11,9℃; 

o Suspensão da habilitação dos chillers pela temperatura máxima de distribuição. 

Efetuou-se os seguintes ajustes à parametrização da GTC: 

 StpTempIda: 10℃ → 5℃; 

 K: 0,5 → 0; 
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 DBandLigar: 1℃ → 0℃; 

 TimerLigar: 10 min → 1 min; 

 TimerDesligar: 10 min (manteve-se). 

o Suspensão do soft-loading, através da gestão técnica centralizada. 

o Habilitação horária teve que garantir o funcionamento estável durante a 

totalidade do período de ponta: 

 09:00 → 12:05. 

 

No que concerne à distribuição da água refrigerada, apenas os espaços afetos ao secundário 

das lojas requerem água refrigerada no inverno, logo apenas foi preciso estabelecer horário 

para as bombas associadas ao Secundário Lojas. Neste sentido, para o período em que os 

testes foram realizados, definiu-se o seguinte horário: ligaram-se às 9:00 e desligaram-se às 

12:05. 

Finalmente, é importante assinalar que o restante horário de funcionamento nos dias testados 

dos equipamentos foi deixado ao cuidado dos responsáveis pela condução das instalações. 

Apenas se alertou para o facto de ser imprescindível que o horário de funcionamento dos 

diferentes esquipamentos, que compõem a central térmica de arrefecimento, fosse igual, para 

não perturbar o teste do dia seguinte. 

 

6.7.3. Estratégia de monitorização 

Para superintender os testes e analisar os resultados obtidos foi necessário monitorizar um 

conjunto de parâmetros. Desta maneira, na Tabela 28, apresentam-se os parâmetros 

controlados, como também a sua relevância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/superintender/
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Tabela 28 - Variáveis a monitorizar e a sua pertinência 

REF. VARIÁVEL 

Pertinência 

Crítica Importante 

ELE.1 Consumo de eletricidade do chiller X  

ELE.2 Consumo de eletricidade das bombas dos secundários X  

ELE.3 Consumo de eletricidade da torre de arrefecimento X  

ELE.4 Consumo de eletricidade das bombas do primário X  

ELE.5 Consumo de eletricidade das bombas de condensação X  

T.1 Temperatura da água gelada produzida à saída do chiller X  

T.2 Temperatura da água gelada no coletor de ida X  

T.3 Temperatura da água gelada no coletor de retorno X  

T.4 Temperatura interior (mall e food court, retorno lojas) X  

T.5 Temperatura exterior  X 

ENT.1 Energia térmica produzida pelo chiller  X 

ENT.2 Energia térmica consumida pelo secundário das lojas  X 

ENT.3 Energia térmica consumida pelo secundário do hipermercado  X 

ENT.4 Energia térmica consumida pelo secundário da loja âncora  X 

 

6.8. Apresentação e discussão dos resultados das estratégias de operação 
testadas  

Na presente secção, ir-se-á apresentar os resultados das estratégias testadas no Skyshopping 

Center. Tal como já referido, foi apenas exequível ensaiar duas dimensões: 

• Desligar a produção de água refrigerada em parte e na totalidade do período de ponta 

(Chiller shut-off); 

• Relaxamento do set point da temperatura de produção de água refrigerada; 

Antes da exposição dos resultados obtidos e a interpretação dos mesmos, é pertinente aludir 

que quando se referir o consumo (e custo) da central de produção de água refrigerada, se 

refere ao consumo agregado dos seguintes equipamentos: 

• Chiller 2; 

• Bomba do circuito primário; 

• Bomba do circuito de condensação; 
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• Torre de arrefecimento (bombas do circuito aberto mais ventiladores) associada ao 

chiller 2; 

• Bombas do circuito secundário afeto às lojas. 

Adicionalmente, é importante referir que os consumos energéticos que serão de seguida 

apresentados, estão exibidos detalhadamente na Tabela 53 (Anexo F), onde se mostra a 

desagregação do consumo pelos diferentes equipamentos desta central. 

 

6.8.1. Chiller shut-off 

A primeira estratégia testada consistiu em transferir parte do consumo de eletricidade 

empreendido no período de ponta da manhã para o período tarifário anterior, Cheias. 

Neste sentido, na Figura 69, compara-se o consumo da central de produção e distribuição de 

água refrigerada no cenário base, chiller habilitado a funcionar na totalidade do período de 

ponta, com os cenários em que o chiller é desabilitado. Num cenário a produção de energia 

térmica foi habitada a funcionar durante 30% da duração do período de ponta da manhã, na 

outra situação, o chiller esteve desabilitado na totalidade do período de ponta.  

 

 

Figura 69 - Consumo total da central de produção e distribuição de água refrigerada – cenário base versus 

“chiller shut-off”. 

 

Verifica-se que, quando se desliga o chiller e, consequentemente, os equipamentos que têm o 

seu funcionamento encravado com a habilitação do chiller, obtêm-se uma redução dos 

consumos (e, consequentemente, dos custos associados). Em virtude das baixas necessidades 

de arrefecimento e do sobredimensionamento da instalação, foi facilmente possível diminuir o 

funcionamento do sistema na hora de ponta, sem que o conforto térmico seja afetado.  
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Na perspetiva de desagregação do consumo pelos diferentes equipamentos, constatou-se que 

ocorreu uma redução do consumo em todos, exceto ao nível das bombas afetas ao secundário 

das lojas. Contudo, ao desligar-se a produção de água refrigerada, o consumo das bombas dos 

secundários aumentou. O aumento do consumo das bombas está expresso na Figura 70. 

 

 

Figura 70 - Consumos das bombas dos secundários - Cenário base versus “chiler shut-off”. 

 

Ao contrário do que seria expectável, mas indo ao encontro daquilo que o histórico de 

consumos e temperaturas revela, no inverno, o aumento do consumo destas bombas não se 

deveu ao aumento da temperatura. Este argumento é gerado através da análise do perfil de 

potência tomada nos vários cenários testados. Neste sentido, a título de exemplo, na Figura 

71, apresenta-se o perfil de potência absorvida pelas eletrobombas, durante o teste em que se 

desligou a produção de água refrigerada, durante a totalidade do período de ponta. 
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Figura 71 - Perfil da potência tomada pelas bombas dos secundários, no teste em que a produção de energia 

térmica esteve desligada na totalidade do período de ponta. 

 

De acordo com os dados do gráfico da Figura 71, o que se verifica é que a potência absorvida 

teve um aumento “em degrau”, aquando do momento em que a bomba do circuito primário 

foi desligada, às 9:40. Após o aumento repentino, a potência tomada pelas bombas manteve-

se estável até ao final do período analisado. Apesar desta situação, a temperatura de 

distribuição da água refrigerada continuou a aumentar, para atender à carga térmica de 

arrefecimento e também devido às perdas térmicas ao longo da rede hidráulica, como 

expresso na Figura 72. 

 

 

Figura 72 - Temperatura de distribuição da água refrigerada - Cenário em que se desligou a produção de energia 

térmica na totalidade do período de ponta. 
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O motivo desta conjuntura é o facto de, a partir do momento em que a bomba do circuito 

primário desligou, as duas bombas do circuito secundário das lojas tiveram de passar a vencer 

mais perdas de carga. Tal ocorre porque deixa de existir o “apoio” dado pela bomba do 

circuito primário, para vencer as perdas de carga, e o caudal que alimenta as unidades 

terminais de climatização afetas às lojas passa a dividir-se por duas vias na passagem do 

coletor retorno para o coletor de ida. Uma boa parte do caudal passa diretamente do coletor de 

retorno para o coletor de ida, através do tubo de derivação, enquanto que o remanescente 

circula por via do circuito primário.   

 

6.8.2. Reset do set point da temperatura da água refrigerada produzida 

A outra estratégia testada foi o efeito do relaxamento do set point da temperatura da água 

refrigerada produzida ao nível do consumo energético. Neste sentido, na Figura 73, expõem-

se o consumo total do sistema de produção. Compara-se o consumo do cenário base com os 

cenários em que se ajustou, durante o mesmo período de tempo, o set point de produção da 

água refrigerada. 

 

 

Figura 73 - Consumo total da central de produção e distribuição de água refrigerada - Cenário base versus 

relaxamento do set point. 

 

Os resultados obtidos, Figura 73, legitimam o expectável. O relaxamento do set point da 

temperatura da água refrigerada produzida induz uma redução do consumo do sistema de 

produção e distribuição de água refrigerada.  

O resultado obtido é, fundamentalmente, originado pela grande redução ao nível do consumo 

dos chillers, como elucidam os resultados expressos na Figura 74. 
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Figura 74 - Consumo do chiller - cenário base versus reset do set point. 

 

A título de exemplo, entre o cenário base (set point igual a 7℃) e a situação em que se definiu 

o set point igual a 10℃, ocorreu uma redução de 38 kWh no consumo total da central térmica 

de arrefecimento. Na perspetiva de desagregação dos consumos por equipamento, o chiller 

representa uma redução de 37 kWh, refletindo assim o conjeturado. Por outras palavras, nas 

condições em que estes testes ocorreram, o efeito do ajuste do set point da água só é sentido 

ao nível do comportamento do chiller. O aumento da temperatura de distribuição de água não 

produz qualquer variação ao nível do consumo das bombas do circuito secundário.   

Neste seguimento, na Figura 75, compara-se o regime de carga das bombas do secundário, 

habilitadas a funcionar, com o perfil da temperatura de distribuição da água refrigerada. 
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Figura 75 - Temperatura de distribuição da água refrigerada versus Regime de Carga das Bombas do Secundário 

afeto às Lojas. 

 

Tal como já destacado, o regime de carga das bombas do secundário é estável, embora ocorra 

flutuações na temperatura de distribuição, ao longo do período analisado. 

 

6.8.3. Custos energéticos 

Complementarmente à analise dos consumos em cada um dos cenários testados, é pertinente 

orçar o custo energético associado aos consumos efetivados.  

É importante ressalvar que o cálculo do custo energético exclui o custo da potência 

contratada, dado que este valor é mensal, independente da hora a que a eletricidade é 

consumida e porque é determinado de acordo com a potência máxima tomada pelo edifício 

nos últimos doze meses. Do mesmo modo, os custos prováveis com a energia reativa foram 

ignorados, por não ter sido viável quantificá-los. Denotar que os valores das várias 

componentes do custo da eletricidade estão apresentados no Anexo F. 

Por outro lado, tendo em conta a similaridade entre os dias úteis do mês de janeiro7, no que 

concerne às necessidades de arrefecimento, extrapolou-se os custos com energia para todos os 

dias úteis do referido mês. Deste modo, tem-se mais facilmente uma perspetiva do efeito de 

cada estratégia testada. Na Figura 76 está ilustrado o custo energético associado a cada 

estratégia testada, estando no Anexo F, de modo detalhado, os custos afetos a cada 

equipamento, como também a variação dos custos entre o cenário base e cada estratégia 

testada. 

                                                 

7 Mês em que estas estratégias foram testadas. 
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Figura 76 - Custo energético das diferentes soluções testadas, associado aos dias úteis, das 9:00 até às 12:15, do 

mês de janeiro. 

 

Os resultados exibidos na Figura 76, explanam que a solução mais viável, em termos 

económicos, consiste em desligar o chiller na totalidade do período de ponta. Contudo, é 

adequado salientar que esta é uma solução extrema, sendo apenas viável em dias singulares, 

ou seja, com similares condições climáticas e ocupacionais. São exemplo disto os dias úteis 

do mês de janeiro. 

No entanto, e ao contrário das situações de “chiller shut-off” com a duração testada, o 

relaxamento do set point é muito mais passível de ser aplicado em dias em que as 

necessidades de arrefecimento são superiores. Continua a traduzir-se numa redução dos 

consumos, contudo a redução só é provável até certo limite, ou seja, até ao ponto em que o 

aumento do consumo das bombas dos secundários não se sobrepõe à redução do consumo do 

chiller. Tendo em conta o comportamento do sistema e como já referido, enquanto que sejam 

apenas as unidades terminais de climatização afetas às lojas a necessitarem de água 

refrigerada, a aplicação do reset do set point continua a garantir economias. 

 

6.8.4. Comparação entre COP real e COP teórico 

O Coeficient Of Perfomance, COP, é um parâmetro essencial na análise do sistema de 

produção de água refrigerada. Neste sentido, tornou-se pertinente calcular a eficiência do 

chiller em cada um dos cenários testados. Por outro lado, tirando partido do modelo 

desenvolvido para estimar a curva de performance do chiller, foi exequível confrontar a 

eficiência real com a eficiência teórica. Nesta lógica, o primeiro passo consistiu em calcular 

as temperaturas médias de fronteira, a energia térmica produzida e o regime de carga médio 

do sistema, durante o período em que o chiller operou em cada um dos cenários testados, 

obtendo-se os valores que estão apresentados na Tabela 59 (Anexo G). Com estes dados, 

obteve-se o COP teórico do chiller. Desta maneira, na Tabela 29, expõem-se o COP real e o 

teórico do chiller, durante os testes executados. 
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Tabela 29 – COP real e teórico do chiller durante os testes efetuados. 

Teste COPReal COPTeórico 

Rácio  

[Cenário Testado / Cenário Base] 

COPReal COPTeórico 

Cenário Base 3,24 5,72 
    

Chiller desligado em parte do período de 

Ponta 
3,52 6,21 109% 109% 

Chiller desligado na totalidade do período de 

Ponta 
4,20 7,40 130% 129% 

Relaxamento para 10℃ do set point de 

produção de água refrigerada 
3,23 6,32 100% 110% 

Relaxamento para 12℃ do set point de 

produção de água refrigerada 
2,77 5,96 86% 104% 

 

A respeito dos resultados exibidos na Tabela 29, é oportuno deixar algumas indicações. A 

primeira pretende-se com o facto da eficiência real do chiller ser consideravelmente inferior à 

eficiência teórica. Por exemplo, no cenário base, verifica-se um desfasamento de 43%. 

Por outro lado, ao contrário do esperado, verifica-se que a eficiência do chiller piorou nas 

situações em que água refrigerada foi distribuída a uma temperatura superior, ou seja, quando 

se induziu um relaxamento no set point. O chiller passou para um “ponto” de funcionamento 

em que a sua eficiência é penalizada, porque a produção térmica diminuiu. Tal ocorre, porque 

em regimes de carga baixos, a eficiência do chiller diminui, de modo acentuado, quando a 

produção térmica também diminui. A título de exemplo, no cenário base a produção térmica 

foi de 758 kWh, que contrasta com uma produção de 402 kWh, quando o chiller está a 

funcionar para um set point igual a 12℃. 

Destarte, surge a seguinte indagação: porque razão a produção térmica reduziu, se as várias 

estratégias foram testadas em dias com similares condições climáticas e ocupacionais? 

Aquando do arranque do sistema, além da carga térmica a remover dos diversos espaços 

climatizados, o sistema tem que vencer a inércia dos anéis de água, ou seja, o sistema tem que 

arrefecer a massa de água que se encontra na rede hidráulica. Nos vários dias de testes, 

aquando do arranque do sistema (às 9:00), a temperatura da água encontrava-se em torno dos 

16℃. Com o relaxamento do set point, a quantidade de calor a remover da água, no arranque, 

é menor. Por exemplo, ao passar de um set point de 6,9℃ para 9,9℃, verifica-se uma redução 

de cerca de 33% do calor que o chiller tem que remover, por conta desta situação. 

Por outro lado, depois do período inicial em que é necessário vencer a inércia térmica da água 

existente na rede hidráulica (circuito primário mais circuito secundário afeto às lojas), o 

sistema entra em regime estacionário. Neste regime, as perdas térmicas ao longo da rede 

hidráulica continuam, inevitavelmente, presentes. Quando maior é a temperatura da água 

distribuída, menores são as perdas térmicas ao longo da rede hidráulica, porque a temperatura 

da água em circulação aproxima-se da temperatura ambiente.  

Por fim, com base nos resultados exibidos na Tabela 29, ficaram patentes algumas limitações 

do modelo teórico gerado para aferir a eficiência do chiller. Em regimes de carga médios / 
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baixos, por exemplo em torno dos 30% (como ocorre no cenário base e no cenário em que o 

chiller esteve desligado em parte do período de ponta), o sistema apresenta um bom 

comportamento. Quer em termos reais, quer em termos teóricos o rácio entre COP do 

“cenário testado” e do cenário base é similar. Contudo, para regimes de carga muito baixos, 

em torno dos 20%, como se verificada nos dias em que se induziu um relaxamento do set 

point, existe um desfasamento entre o rácio entre COP do “cenário testado” e do cenário base. 

Esta circunstância está relacionada com a dificuldade em definir, convenientemente, o 

desempenho do chiller nestes regimes. Esta região de funcionamento é de grande 

variabilidade, ou seja, é considerável o declive da curva do COP em função do regime de 

carga térmica, pelo que se tornou difícil estimar o desempenho do sistema. 

 

6.8.5. Conforto Térmico 

Um dos aspetos de particular enfoque durante a realização dos testes supracitados, consistiu 

em assegurar que as condições de conforto térmico estavam salvaguardas. Porém, atendendo 

que as unidades de tratamento de ar (UTAs) estavam desligadas, não foi possível utilizar para 

esta análise a temperatura de retorno do ar das lojas. Contudo, mesmo estando as UTAs em 

funcionamento, teria sido difícil aferir se o conforto térmico foi garantido, porque apenas uma 

parte das lojas necessitam de ser arrefecidas no inverno. Como via alternativa, baseou-se na 

análise do comportamento do sistema, de modo a garantir que a temperatura de distribuição 

de água refrigerada não ultrapasse o valor que indica que a qualidade do serviço prestado 

esteja salvaguardada. Assim, expõem-se, na Figura 77, a temperatura média e o desvio-padrão 

da água refrigerada fornecida durante a realização dos testes efetuados. 

 

 

Figura 77 - Temperatura média e desvio-padrão da água refrigerada fornecida. 

 

Alicerçado no histórico de temperaturas e nos valores exibidos na Figura 77, conclui-se que as 

condições de conforto térmico foram cabalmente garantidas. 
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7 Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Com a elaboração deste projeto, foi possível interiorizar a relevância da otimização da gestão 

de energia. Numa era onde a relevância da racionalização dos consumos energéticos é 

elevada, dados os malefícios ambientais que daí advêm e o aumento dos custos energéticos, 

impõe-se que estas sejam preocupações prioritárias, das diversas atividades do quotidiano, 

onde os edifícios não podem ser exceção. 

Face a este panorama, surge a importância da otimização do funcionamento dos sistemas de 

climatização dos edifícios, tendo em conta que estes sistemas são responsáveis, regra geral, 

por um terço do consumo total dos edifícios. Dentro destes, há a destacar os edifícios ligados 

à atividade comercial.  

Levando em consideração esta conjuntura, surgiu o interesse de gerar medidas a implementar 

nos sistemas de climatização e que permitam reduzir os custos associados ao seu 

funcionamento. Para resolver esta indagação, o primeiro passo baseou-se na identificação e 

caracterização dos equipamentos que compõem os sistemas de climatização, nomeadamente 

os sistemas afetos ao arrefecimento dos espaços. Adicionalmente, analisou-se a maneira como 

estes equipamentos estão interligados, como também, se pesquisou sobre estratégias de 

otimização.  

Por outro lado, analisaram-se as estruturas tarifárias associadas ao fornecimento de 

eletricidade.  Esta análise foi crucial para compreender como o custo da energia flutua ao 

longo do dia, de onde se destacam as horas de ponta. Esta situação permitiu perceber que a 

situação ideal, do ponto de vista económico, só é conseguida através de sinergias entre a 

otimização do funcionamento dos sistemas AVAC e deslocação do funcionamento dos 

equipamentos para os períodos em que a tarifa energética é mais benéfica. 

Através da compreensão destas temáticas, foi possível encontrar alguns aspetos que podem 

ser ajustados na programação dos sistemas de produção e distribuição de água refrigerada e 

que permitam atingir o propósito deste projeto: redução dos custos energéticos.  

Para dar forma a este desígnio, o primeiro passo consistiu em elaborar um modelo de um 

sistema de produção e distribuição de água refrigerada, de modo a prever o efeito do ajuste na 

temperatura da água refrigerada à saída do chiller no consumo energético. Do ponto de vista 

da desagregação dos consumos, constatou-se que o aumento da temperatura da água fornecida 

às unidades terminais de climatização, induz o aumento do consumo energético das bombas 

afetas à distribuição. Esta situação é originada pela necessidade do incremento no caudal 

distribuído, para vencer a carga térmica de arrefecimento. Por outro lado, conclui-se que o 

relaxamento do set point da temperatura de produção da água refrigerada, origina uma 

redução do trabalho realizado pelo compressor. Tal ocorre devido à redução da diferença de 

pressões entre o evaporador e o condensador. Agregando os consumos, percebeu-se que existe 

potencial de redução do consumo de energia, quando ocorre um relaxamento do set point da 

temperatura da água refrigerada produzida. A redução do consumo do chiller neutraliza o 
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aumento do consumo energético para distribuir a água refrigerada. Contudo, é importante 

salientar que esta solução só é viável quando a carga térmica de arrefecimento se encontra 

num patamar abaixo das condições de projeto.   

Depois de finalizada esta etapa e, a partir do momento em que foi possível aceder ao Edifício 

Caso de Estudo, o foco passou para o levantamento do máximo de informação possível, para 

definir e monitorizar, convenientemente, as estratégias a implementar.  

Tendo em consideração esta primeira abordagem ao edifício, identificaram-se várias 

circunstâncias que são oportunas de enfatizar, a saber: 

• Controlo das torres de arrefecimento: 

o Recomenda-se o ajuste da gama de set points disponíveis para o controlo das 

torres. Passar da gama de 25℃ – 33℃ para 21℃ – 33℃; 

o O algoritmo de controlo da válvula de 3-vias de bypass a cada torre de 

arrefecimento penaliza a eficiência da central térmica de arrefecimento. Neste 

sentido, propôs-se a alteração do controlo desta válvula, de forma a que 

apenas ocorra bypass à torre quando a temperatura de entrada no condensador 

é próxima da mínima. 

 

• Contador de eletricidade (virtual) afeto às eletrobombas dos circuitos 

secundários 

A plataforma WiseMetering reporta, por vezes, valores que não são plausíveis, 

nomeadamente, valores de consumo negativos. Existe um desfasamento entre o 

indicador reportado e o calculado manualmente. Estimou-se que este problema 

induza uma distorção de cerca de 10% no consumo anual deste indicador. 

 

• Contadores de energia térmica 

Identificaram-se vários problemas nos seguintes contadores: Chiller 2, Secundário 

Mall e Secundário Cinemas. Recomenda-se que as falhas identificadas sejam 

corrigidas, principalmente no contador alocado ao Secundário Cinemas, visto que, é 

utilizado para repassar custos.  

 

• Comportamento do sistema: 

o Grandes flutuações diárias na temperatura de distribuição, durante todo o ano, 

e o histórico revela temperaturas de distribuição tendencialmente mais baixas 

no inverno que em meia-estação; 

o No inverno, baixa sensibilidade do regime de carga dos secundários às 

variações da temperatura de água gelada. 

 

Adicionalmente, a diferença ao nível da eficiência do chillers não passou despercebida. O 

chiller 1 é mais eficiente que o chiller 2, porventura, devido ao facto do maior número de 

horas de atividade por parte do segundo. Nesta perspetiva, recomenda-se que se dê prioridade 

ao chiller 1, evitando o funcionamento do chiller 2 sempre que viável. 

O passo seguinte consistiu na definição das estratégias a implementar no Skyshopping Center. 

Desta forma, estipulou-se que era pertinente testar dois tópicos, a saber: 
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• Controlo nos períodos de ponta: 

o Ajuste da temperatura de produção de água gelada; 

o Desligar o(s) chiller(s) no final dos períodos de ponta. 

• Reset da temperatura de evaporação e de condensação (individualmente e em 

simultâneo). 

 

É importante referir que as principais premissas associadas a estas estratégias, procuraram a 

simplicidade, isto é, facilitar a implementação destas por qualquer técnico e não envolvendo 

custos significativos para o proprietário do edifício. 

Apesar de uma série de testes planeados, por motivos vários já mencionados, e também pelo 

facto do acesso ao edifico ser bastante condicionado, não foi possível testar as estratégias 

delineadas. Face a esta contrariedade, teve de se estabelecer prioridades, conseguindo-se 

testar apenas dois aspetos: desligar a produção de água refrigerada, em parte e na totalidade 

do período de ponta (Chiller shut-off), e o relaxamento do set point da temperatura de 

produção de água refrigerada. Além disto, surgiu outro inconveniente, os testes tiveram de ser 

levados a cabo em pleno inverno, logo em dias em que as necessidades de arrefecimento eram 

francamente baixas. Destarte, não foi possível tirar todo proveito da inércia dos anéis de água 

gelada.  

Acerca da primeira solução de redução de custos testada, desligar a produção de água 

refrigerada, em parte ou na totalidade do período de ponta da manhã, obtêm-se redução dos 

custos face ao cenário base. Em virtude das baixas necessidades de arrefecimento, ficou 

patente que é possível, em dias com similares condições climáticas e ocupacionais, desligar o 

chiller na totalidade do período de ponta da manhã, sem que o conforto térmico seja 

penalizado. A outra estratégia testada, relaxamento do set point da temperatura de produção 

da água refrigerada, gerou também uma redução do consumo do sistema de produção e 

distribuição de água refrigerada. Contudo, e ao contrário do expectável, o COP do chiller não 

melhorou. Tal situação prende-se pelo facto de a produção térmica ter diminuído 

consideravelmente devido aos seguintes motivos: 

• Redução do calor que é necessário remover da água existente na rede hidráulica, 

aquando do arranque do sistema; 

• Diminuição das perdas térmicas nas tubagens, porque a temperatura da água 

distribuída aproximou-se da temperatura ambiente.  

Para quantificar com precisão as conclusões supracitadas, era necessário ter conhecimento 

impreterível de dados, tais como diâmetros das tubagens, comprimento da rede hidráulica, 

entre outros. Nesta situação concreta tal não foi viável.   

Em suma, os resultados obtidos demonstram que a solução mais viável, em termos 

económicos, consiste em desligar o chiller na totalidade do período de ponta. Contudo, é 

necessário salientar que esta é uma solução extrema, sendo apenas viável em dias singulares, 

similares aos dias em que estes testes foram executados. No entanto, e ao contrário das 

situações de “chiller shut-off” com a duração testada, o relaxamento do set point é muito mais 

passível de ser aplicado em dias em que as necessidades de arrefecimento são superiores, 

continuando a gerar economias. 

Relativamente a trabalhos futuros, considera-se primordial que se ajuste a lógica de controlo 

das torres de arrefecimento, de acordo com as recomendações dadas. De seguida, seria 

pertinente implementar, num dia de inverno, o relaxamento da temperatura de condensação. 

Assim, sugere-se que repita o teste designado por cenário base, apenas com a seguinte 
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exceção: ajustar para 21℃ o set point da temperatura da água à entada do condensador. Por 

outro lado, as estratégias acordadas deverão ser aplicadas num dia em que as necessidades de 

arrefecimento são “médias”, tipicamente um dia de meia-estação. Par tal, deve-se utilizar 

como ponto de partida a sequência de testes prevista, exposta no Anexo E, e ajustando-se 

valores, como por exemplo, a temperatura de relaxamento de set point e a duração do período 

de chiller shut-off, tendo como guia a análise feita ao comportamento do sistema. 

Adicionalmente, seria também interessante avaliar o efeito destes testes num edifício de 

diferente tipologia. 
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ANEXO A: Caracterização dos equipamentos afetos aos sistemas de 
climatização 

A.1. Caracterização dos equipamentos afetos à produção e distribuição de 
energia térmica 

 

Tabela 30 - Geração de Energia Térmica - Frio 

Designação Marca Modelo / Série 
Potência 

térmica [kW] 

Potência 

elétrica [kW] 
COP 

Chiller 1 McQuay 

PEH087KAT39F / E2412 - SE - 2*S 

/ C2212 - TNVV - 2*AYYV / 134 - 

ABBB 

1 500 260 5,78 

Chiller 2 McQuay 

PEH087KAT39F / E2412 - SE - 2*S 

/ C2212 - TNVV - 2*AYYV / 134 - 

ABBB 

1 500 260 5,78 

Total (frio) 3000 519 — 
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Tabela 31 - Distribuição de Energia Térmica - Frio 

Ref. Local Modelo Circuito 
Caudal 

[m3/h] 

Delta P 

[m.c.a.] 

Potência 

nominal 

[kW] 

VFD 

[S/N] 
Notas 

BF5 / BF6 NK 125-315/330 
Primário - Chiller 

1 
258 25 30 N 

Duas bombas: 1 

Normal + 1 Reversa 

BF3 / BF4 NK 125-315/330 
Primário - Chiller 

2 
258 25 30 N 

Duas bombas: 1 

Normal + 1 Reversa 

BF7 / BF8 NK 125-315/330 Secundário - Mall 188 25 30 S 
Duas bombas: 1 

Normal + 1 Reversa 

BF9 / 

BF10 / 

BF11 

NK 100-315/309 Secundário - Lojas 246 30 37 S 
Três Bombas: 2 

Normal + 1 Reserva 

BF12 / 

BF13 

NK 125 - 

315/311 
Secundário - Hiper 201 25 22 S 

Duas bombas: 1 

Normal + 1 Reversa 

BF14 / 

BF15 
NK 100-315/330 

Secundário - 

Cinemas 
104 35 22 S 

Duas bombas: 1 

Normal + 1 Reversa 

BF16 / 

BF17 
LM 80-160/162 

Secundário - 

Âncora 
52 7 4 N 

Duas bombas: 1 

Normal + 1 Reversa 

Sub-total (frio) 1307 172 175 — — 

 

Tabela 32 - Circuito de condensação 

Ref. Local Modelo 
Torre e Chiller 

Servido 

Caudal 

[m3/h] 

Delta P 

[m.c.a.] 

Potência 

nominal [kW] 

VFD 

[S/N] 
Notas 

BC1 / BC2 
Nk 125-

315/330 
Torre 1 e Chiller 1 258 25 30 N 

Duas bombas: 

1 Normal + 1 

Reversa 

BC3 / BC4 
Nk 125-

315/330 
Torre 2 e Chiller 2 258 25 30 N 

Duas bombas: 

1 Normal + 1 

Reversa 

Total 516 50 60 — — 
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Tabela 33 - Torres de Arrefecimento 

Ref. 

Local 
Marca / Modelo 

Chiller 

servido 

Potência 

térmica 

[kW] 

Nº de 

ventiladores 

Potência 

ventilador 

[kW] 

Nº bombas 

circuito 

aberto 

Potência 

das bombas 

do circuito 

aberto 

[kW] 

1 Evapco / LSWAP18.2B 1 1760 2 37 2 4 

2 Evapco / LSWAP18.2B 2 1760 2 37 2 4 

Total 3520 
 

148 
 

16 

 

A.2. Caraterização dos equipamentos afetos à ventilação e difusão de energia 
térmica 

 

Tabela 34 - Ventilação / difusão de Energia Térmica 

Ref. 

Local 
Zona servida 

Caudal de 

insuflação 

[m3/h] 

Caudal de 

ar exterior 

[m3/h] 

Caudal de 

retorno/ 

extração 

[m3/h] 

Potência 

elétrica 

[kW]8 

VFD 

[S/N] 

Recuperação 

de Energia 

[S/N] 

Free-

cooling 

[S/N] 

UTA1 
Mall e Lojas 

satélites 
50 000 20 000 30 000 18,5 S N S 

UTA2 
Mall e Lojas 

satélites 
50 000 20 000 30 000 18,5 S N S 

UTA3 Food Court 42 998 42 998 0 15,0 S N S 

UTA4 Administração 1 700 1700 0 0,37 N N S 

Total 144 698 84 698 — 52,4 — — — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8 A potência elétrica referente às UTAs 1 e 2 diz respeito apenas ao ventilador de insuflação. 
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ANEXO B: Caracterização da capacidade de controlo dos equipamentos 
da central térmica de produção de água refrigerada 

B.1. Chillers 

 

Tabela 35 - Controlo dos Chillers - Sequência de Ativação 

SEQUÊNCIA DE ATIVAÇÃO 

FUNÇÃO DE 

CONTROLO 
DESCRIÇÃO / CRITÉRIO DETALHES 

HABILITAÇÃO 

Duas condições têm de se verificar em simultâneo: 

 

1) Habilitação horária (automática, via GTC); 

e 

2) Temperatura de distribuição (Tida) > Tmax; 

 

Tmax = Stp_Ida+K*(5-(Tret,lojas-

Tida)+DBAndCHCLigar 

 

Em que: 

Stp_ida: valor editável; 

K: coeficiente editável; 

Tret,lojas: Temperatura de retorno do circuito das lojas; 

Tida: Temperatura no coletor de ida; 

DBandCHCLigar: Valor editável; 

 

Nota: O conceito da lógica implementada é que a 

temperatura máxima de distribuição de água gelada é 

ditada pela carga térmica das lojas e que deve ser tanto 

menor quanto maior a carga térmica das lojas. Face às 

parametrizações atuais, a temperatura máxima de 

distribuição estará compreendida entre os 11ºC e os 

Parametrizações atuais na 

GTC: 

Stp_Ida= 10ºC; 

K= 0,5; 

DBandCHCLigar: 1ºC. 
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13,5ºC. 

ATIVAÇÃO Temperatura na saída do evaporador > SP. SP= 6,9ºC (Painel chillers). 

SEQUENCIAÇÃO 

Se o primeiro chiller se mantiver a 100% de carga por 

um tempo superior a DBADTimerLigar, arranca o 

segundo chiller, em que: 

DBADTimerLigar: temporização editável (GTC). 

Parametrização atual: 

DBADTimerLigar: 1 minuto. 

CONTROLO DE 

CARGA 

PARCIAL 

Ajuste à carga mediante microprocessador do chiller 

(Controlo PID, set point local), sujeito a um limite 

dinâmico de corrente máxima via GTC. 

O limite dinâmico de corrente é definido da seguinte 

forma: 

i) Se Tida > Tmax, limite = 60% + 1%/minuto; 

ii) Se Tida < Tmax, limite = -1%/minuto, até a um 

mínimo de 50% (valor a partir do qual fica 

desabilitado). 

- 

 

Tabela 36 - Controlo dos Chillers - Sequência de Desativação 

SEQUÊNCIA DE DESATIVAÇÃO 

FUNÇÃO DE 

CONTROLO 
DESCRIÇÃO / CRITÉRIO DETALHES 

INABILITAÇÃO Inabilitação horária (automática, via GTC). - 

DESATIVAÇÃO 
Apenas um chiller está ligado e este apresenta um 

regime de carga menor ou igual a 50%. 
- 

SEQUENCIAÇÃO 

Se os dois chillers estão ligados com um regime de 

carga menor que 60%, são dadas duas ordens: 

i) Desliga-se o segundo chiller; 

ii) Primeiro chiller passa a funcionar com um 

regime de carga de 100%. 

- 
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CONTROLO DE 

CARGA 

PARCIAL 

Ajuste à carga mediante microprocessador do chiller 

(Controlo PID, set point local), sujeito a um limite 

dinâmico de corrente máxima via GTC. 

 

O limite dinâmico de corrente é definido da seguinte 

forma: 

i) Se Tida > Tmax, limite = 60% + 1%/minuto; 

ii) Se Tida < Tmax, limite = -1%/minuto, até a um 

mínimo de 50% (valor a partir do qual fica 

desabilitado). 

- 

 

B.2. Bombas de primários frio e bombas de condensação 

 

Tabela 37 - Controlo das bombas de primários frio e de condensação 

FUNÇÃO DE 

CONTROLO 
DESCRIÇÃO / CRITÉRIO DETALHES 

HABILITAÇÃO / 

INABILITAÇÃO 

Habilitação/ inabilitação horária do chiller 

correspondente (automática, via GTC). 
- 

ATIVAÇÃO 
Se é dada ordem para ativação do chiller correspondente, 

liga-se as bombas do primário e condensação com vez. 
- 

DESATIVAÇÃO 

Uma das condições tem que se verificar: 

i) Se passado 30 segundos da ativação não houver 

pressão; 

ii) Dada ordem para o chiller desligar. Temporiza 

10 minutos e a bomba desliga. 

- 

SEQUENCIAÇÃO 

Troca vez da bomba quando duas condições são 

verificadas em simultâneo: 

i) Quando está desligada; 

ii) Bomba com vez com alarme. 

- 

CONTROLO DE 

CARGA 

PARCIAL 

Não aplicável. Bombas sem variador de velocidade. - 

NOTAS Funcionamento encravado com o chiller. 
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B.3. Torres de arrefecimento 

 

Tabela 38 - Controlo das torres de arrefecimento 

FUNÇÃO DE 

CONTROLO 
DESCRIÇÃO / CRITÉRIO DETALHES 

HABILITAÇÃO / 

INABILITAÇÃO 
Encravada com funcionamento do chiller. - 

ATIVAÇÃO Temperatura à saída da torre > SP. 

Definição atual: SP = 25ºC; 

Gama de set point disponível: 

25ºC - 33ºC. 

SEQUENCIAÇÃO 
Não aplicável (torre com 2 ventiladores que trabalham 

sempre em conjunto). 
- 

CONTROLO DE 

CARGA 

PARCIAL 

Variação de velocidade  

(Controlador do tipo PID) 

- 

VÁLVULA DE 

BYPASS À 

TORRE 

A válvula de três vias de bypass à torre serve para prevenir temperaturas excessivamente 

baixas no condensador.  

Esta válvula é controlada da seguinte forma: 

i) Totalmente fechada (0% do caudal de água de condensação passa na torre) 

quando a temperatura de entrada no condensador é igual ou inferior a 24ºC; 

ii) Totalmente aberta (100% do caudal de água de condensação passa na torre) 

quando a temperatura de entrada no condensador é igual ou superior a 30ºC; 

iii) Modula linearmente (entre 0% e 100% do caudal de água de condensação) para 

temperaturas de entrada no condensador entre 24ºC e 30ºC. 

NOTAS As torres de arrefecimento são evaporativas de contacto indireto. 
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B.4. Bombas secundários frio 

 

Tabela 39 - Controlo das bombas secundários frio 

FUNÇÃO DE 

CONTROLO 
DESCRIÇÃO / CRITÉRIO DETALHES 

ATIVAÇÃO / 

DESATIVAÇÃO 

Secundários Lojas, Hipermercado, Cinemas e Loja 

Âncora: 

- Ativação / desativação horária (automática, via GTC). 

 

Secundário Mall: 

- Encravada com as UTAs. 

- 

SEQUENCIAÇÃO 

Troca vez da bomba quando duas condições são 

verificadas em simultâneo: 

i) Quando está desligada; 

ii) Bomba com vez com alarme. 

- 

CONTROLO DE 

CARGA 

PARCIAL 

Bombas com variador de velocidade. - 
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ANEXO C: Capacidade de monitorização 

 

Tabela 40 - Capacidade de monitorização de consumos de eletricidade (Wisemetering) 

 

 

S/N Ref. Frequência mínima  [minutos] S/N Frequência mínima  [minutos]

1
Consumo 

Electricidade
Bombas secundários _ S EA+ CW Secondary Pumps MS 15 N _

2
Consumo 

Electricidade
Bomba BF5 - Primário Chiller 1 BF5 S EA+ Chilled W. Pump 5 MS 15 N _

3
Consumo 

Electricidade
Bomba BF6 - Primário Chiller 1 BF6 S EA+ Chilled W. Pump 6 MS 15 N _

4
Consumo 

Electricidade
Bomba BF3 - Primário Chiller 2 BF3 S EA+ Chilled W. Pump 3 MS 15 N _

5
Consumo 

Electricidade
Bomba BF4 - Primário Chiller 2 BF4 S EA+ Chilled W. Pump 4 MS 15 N _

6
Consumo 

Electricidade

Bomba BC1 - Condensação Chiller 

1
BC1 S EA+ Cond. W. Pump 1 MS 15 N _

7
Consumo 

Electricidade

Bomba BC2 - Condensação Chiller 

1
BC2 S EA+ Cond. W. Pump 2 MS 15 N _

8
Consumo 

Electricidade

Bomba BC3- Condensação Chiller 

2
BC3 S EA+ Cond. W. Pump 3 MS 15 N _

9
Consumo 

Electricidade

Bomba BC4 - Condensação Chiller 

2
BC4 S EA+ Cond. W. Pump 4 MS 15 N _

10
Consumo 

Electricidade
Torre de arrefecimento 1.1 Torre 1.1 S EA + Cool Tower 1.1 MS 15 N _

11
Consumo 

Electricidade
Torre de arrefecimento 1.2 Torre 1.2 S EA + Cool Tower 1.2 MS 15 N _

12
Consumo 

Electricidade
Torre de arrefecimento 2.1 Torre 2.1 S EA + cool Tower 2.1 MS 15 N _

13
Consumo 

Electricidade
Torre de arrefecimento 2.2 Torre 2.2 S EA + Cool Tower 2.2 MS 15 N _

14
Consumo 

Electricidade
Chiller 1 Chiller 1 S EA + chiller 1  MS 15 N _

15
Consumo 

Electricidade
Chiller 2 Chiller 2 S EA + chiller 2  MS 15 N _

Capacidade de Registo - GTC

REF. Variável Ref. LocalNome

Capacidade de Registo - Wisemetering
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Tabela 41 - Capacidade de monitorização de variáveis auxiliares - temperaturas, humidade do ar e concentração 

de CO2 

 

S/N GTC / Local S/N

Frequência 

mínima  

[minutos]

Memória dos registos [minutos 

/ horas /dias]

1 Temperatura de retorno da água - Mall ST1.1 S GTC S 1 365 dias

2 Temperatura de retorno da água - Lojas ST1.2 S GTC S 1 365 dias

3 Temperatura de retorno da água - Hiper ST1.3 S GTC S 1 365 dias

4 Temperatura de retorno da água - Cinemas ST1.4 S GTC S 1 365 dias

5 Temperatura de retorno da água - Âncora ST1.5 S GTC S 1 365 dias

6 Temperatura da água gelada - saída do evaporador chilller 1 ST0.3 S GTC S 1 365 dias

7 Temperatura da água gelada - saída do evaporador chilller 2 ST0.2 S GTC S 1 365 dias

8 Temperatura da água gelada - Colector de ida ST0.4 S GTC S 1 365 dias

9 Temperatura da água gelada - Colector de retorno ST0.5 S GTC S 1 365 dias

10 Temperatura da água à entrada do condensador chiller 1 ST5.10 S GTC N 2 365 dias

11 Temperatura da água à entrada do condensador chiller 2 ST5.8 S GTC N 3 365 dias

12 Temperatura da água à saída do condensador chiller 1 ST5.9 S GTC N 4 365 dias

13 Temperatura da água à saída do condensador chiller 2 ST5.7 S GTC N 5 365 dias

14 Temperatura exterior STE S GTC S 10 365 dias

15 Temperatura interior – Mall (Várias sondas) S GTC S 10 365 dias

16 Temperatura interior – Food court _ S GTC S 10 365 dias

17 Temperatura de retorno do ar - UTA 1 STR - UTA 1 S GTC S 5 365 dias

18 Temperatura de retorno do ar - UTA 2 STR - UTA 2 S GTC S 5 365 dias

19 Humidade Relativa exterior _ S GTC S 60 _

20 Humidade Relativa interior - Mall (Várias sondas) S GTC S 60 _

21 Humidade Relativa interior - Food Court _ N _ _ _ _

22 Concentração de CO2 - Exterior _ S GTC S 1 7 dias

23 Concentração de CO2 - Mall (Várias sondas) S GTC S 1 7 dias

24 Concentração de CO2 - Food court _ S GTC S 1 7 dias

REF. Variável Ref. Local

Capacidade de 

monitorização 
Capacidade de Registo (data logging)
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Tabela 42 - Capacidade de monitorização de variáveis auxiliares – energia térmica (produzida e consumida), 

regime de carga dos chillers e estado das válvulas reguladoras de caudal 

 

 

  

S/N GTC / Local S/N

Frequência 

mínima  

[minutos]

Memória dos registos [minutos 

/ horas /dias]

1 Contador de entalpia - Mall CET1.7 S Local N _ _

2 Contador de entalpia - Lojas CET1.8 S Local N _ _

3 Contador de entalpia - Hiper CET1.9 S Local N _ _

4 Contador de entalpia - Cinemas CET1.10 S Local N _ _

5 Contador de entalpia - Loja âncora CET1.11 S Local N _ _

6 Contador de entalpia - Chiller 1 _ S Local N _ _

7 Contador de entalpia - Chiller 2 _ S Local N _ _

8 Regime de carga chiller 1 _ S GTC N _ _

9 Regime de carga chiller 2 _ S GTC N _ _

10 Regime de carga da bomba 1 do secundário Mall BF7 S GTC N _ _

11 Regime de carga da bomba 2 do secundário Mall BF8 S GTC N _ _

12 Regime de carga da bomba 1 do secundário Lojas BF9 S GTC N _ _

13 Regime de carga da bomba 2 do secundário Lojas BF10 S GTC N _ _

14 Regime de carga da bomba 3 do secundário Lojas BF11 S GTC N _ _

15 Regime de carga da bomba 1 do secundário Hiper BF12 S GTC N _ _

16 Regime de carga da bomba 2 do secundário Hiper BF13 S GTC N _ _

17 Regime de carga da bomba 1 do secundário Cinemas BF14 S GTC N _ _

18 Regime de carga da bomba 2 do secundário Cinemas BF15 S GTC N _ _

19 Regime de carga da bomba 1 do secundário Âncora Bf16 S GTC N _ _

20 Regime de carga da bomba 2 do secundário Âncora Bf17 S GTC N _ _

21 Estado da bomba 1 do primário do chiller 1 BF5 S GTC N _ _

22 Estado da bomba 2 do primário do chiller 1 BF6 S GTC N _ _

23 Estado da bomba 1 do primário do chiller 2 BF3 S GTC N _ _

24 Estado da bomba 2 do primário do chiller 2 BF4 S GTC N _ _

25 Estado da bomba de condensação 1 do chiller 1 BC1 S GTC N _ _

26 Estado da bomba de condensação 2 do chiller 1 BC2 S GTC N _ _

27 Estado da bomba de condensação 1 do chiller 2 BC3 S GTC N _ _

28 Estado da bomba de condensação 2 do chiller 2 BC4 S GTC N _ _

29 Estado do ventilador 1 da torre 1 _ S GTC N _ _

30 Estado do ventilador 2 da torre 1 _ S GTC N _ _

31 Estado do ventilador 1 da torre 2 _ S GTC N _ _

32 Estado do ventilador 2 da torre 2 _ S GTC N _ _

33
Estado de abertura da válvula três vias - circuito condensação do chiller 

1
V3V2.4 S GTC N _ _

34
Estado de abertura da válvula três vias - circuito condensação do chiller 

2
V3V2.3 S GTC N _ _

35 Estado de abertura da válvula duas vias - retorno Âncora _ S GTC N _ _

36 Estado de abertura da válvula duas vias - retorno Cinemas _ S GTC N _ _

37 Estado de abertura da válvula duas vias - retorno Hiper _ S GTC N _ _

REF. Variável Ref. Local

Capacidade de 

monitorização 
Capacidade de Registo (data logging)
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ANEXO D: Aferição da fiabilidade das medições realizadas pelos 
contadores de energia térmica e elétrica  

D.1. Contadores de eletricidade (WiseMetering) 

Foram feitas análises de plausibilidade dos valores registos na plataforma WiseMetering, 

mediante análise de perfis de consumo dos equipamentos (mensal, diária, horária e quarto--

horária) e comparação das potências registadas com as potências instaladas e com medições 

instantâneas (ex.: VSD’s).  

 

1. Chillers, Bombas de primários, Bombas de condensação e Torres de arrefecimento 

A título de exemplo, exemplifica-se, de seguida, a lógica de análise do consumo energético 

dos chillers.  

Tirando partido da realização de testes de aferição da eficiência dos chillers, comparou-se os 

valores da potência tomada pelos chillers, lidos pelos contadores locais e pelos contadores 

portáteis usados pela empresa que realizou os testes de aferição da eficiência. Neste sentido, 

na Tabela 43, expõem-se os resultados obtidos. 

 

Tabela 43 - Potência tomada pelos chillers 

Chiller Contador Potência [kW] Diferença [%] Hora 

1 
Local 186 

8 16:01 
ArClasse 171 

2 
Local 136 

5 11:00 
ArClasse 128,8 

 

Comparou-se também os valores registados na plataforma WiseMetering com os lidos nos 

contadores instalados localmente, obtendo-se os resultados ilustrados na Tabela 44. 
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Tabela 44 - Consumo de eletricidade dos chillers 

Chiller Contador Energia [kWh] Período Diferença [%] 

1 
Local 211 Das 15:19 até às 16:18 

1,4 
WiseMetering 214 Das 15:30 até às 16:30 

2 
Local 265 Das 10:26 até às 14:57 

0,1 
WiseMetering 265,27 Das 10:30 até às 15:00 

 

Com base nas análises feitas para os diversos contadores afetos aos equipamentos acima 

indicados, concluiu-se que os valores lidos e registados na plataforma WiseMetering são 

plausíveis. 

 

2. Bombas dos circuitos secundários 

Da análise do indicador de consumos (horários e quarto-horários), verificou-se que as 

potências registadas estão em sintonia com as medições instantâneas (VSD’s). 

Contudo, foram registados alguns problemas com o indicador do consumo energético 

(contador virtual) destas bombas, a saber: 

 

• O WiseMetering reporta, por vezes, valores de consumo negativos (Figura 78); 

 

 

Figura 78 - Perfil do consumo anual das bombas de secundários frio. 

 

• Com base no perfil de consumos em base diária, constata-se que nos 305 dias 

analisados, 7 dias apresentam registos de consumos negativos; 

 

• A frequência de registos negativos é maior no período noturno. Das 0:00 até às 08:00, 

como se apresenta na Figura 79; 



Sistemas de AVAC - Estratégias de operação para redução de custos energéticos 

 

133 

 

 

Figura 79 - Distribuição horária dos registos de consumos negativos. 

 

• Desfasamento entre o indicador reportado e o calculado manualmente; 

 

• Numa perspetiva anual, estimou-se que este problema induza uma distorção de cerca 

de 10%, neste indicador. 

 

Observação: 

Tendo em conta este problema, durante os testes que, entretanto, foram implementados, a 

monitorização do consumo das eletrobombas foi feita através da leitura da potência 

elétrica tomada pelos variadores de velocidade. 

 

D.2. Contadores de energia térmica 

1. Chillers 

Tirando partido das medições de eficiência dos chillers efetuadas pela Arclasse, foi feita uma 

comparação entre os valores registados nos contadores de entalpia portáteis e os instalados no 

Maia Shopping.  

 

1.1. Chiller 1 

a. temperaturas: valores coerentes com medições realizadas com recurso a sondas 

portáteis e com os valores registados na GTC. 

b. caudal: a medição de eficiência dos chillers não inclui a medição de caudal, pelo 

que não foi possível fazer uma avaliação desta variável. No entanto, o valor de 

caudal registado (251 m3/h) é plausível, atendendo aos caudais nominais das 

bombas de primárias (258 m3/h) e ao facto de que estão instaladas válvulas de 

balanceamento dinâmicas, com cartuchos ajustados para o caudal de projeto (258 

m3/h). 
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c. unidades medição/resolução: GWh / 1 MWh. 

Conclusão: Face ao acima exibido, as contagens de entalpia do chiller 1 podem ser 

utilizadas, porém, devido à baixa resolução, não podem ser usadas em testes de curta 

duração. 

 

 

1.2. Chiller 2 

a. temperaturas: valores coerentes com medições realizadas com recurso a sondas 

portáteis e com os valores registados na GTC. 

b. caudal: o contador indica caudal zero. 

Conclusão: Face ao acima exposto, as contagens de entalpia do chiller 2 não podem 

ser utilizadas. 

 

2. Secundários 

Para aferir a exatidão das contagens realizadas pelos contadores de energia térmica, 

associados aos secundários de frio, foram analisadas as temperaturas e o caudal registados nos 

diversos contadores os quais são usados por estes equipamentos para calcular a energia 

térmica consumida. Para estas análises, foi seguida a seguinte metodologia: 

• As temperaturas (ida e retorno) lidas nos contadores de entalpia foram comparadas 

com os valores registados na GTC e com os valores lidos nos termómetros locais; 

• A exatidão do valor de caudal lido nestes contadores foi aferida através da análise da 

potência elétrica tomada pelo motor. Comparou-se a potência lida no variador de 

velocidade, associado a cada conjunto motor/ bomba, com a potência dada por uma 

ferramenta, que permite analisar a curvas de funcionamento da bomba hidráulica e do 

motor elétrico. 

 

2.1. Hipermercado 

a. temperaturas: os valores lidos nos contadores de energia térmica estão em linha 

com os registados na GTC, como mostram as temperaturas num dado instante, 

exibidas na Tabela 45. 

 

Tabela 45 - Temperaturas associadas ao circuito secundário do hipermercado 

Temperatura da água [°C] 

Local Contador entalpia GTC Diferença 

Ida 16,52 15,8 4,4% 

Retorno 17,41 17,4 0,1% 

Hora 

11:43  
 

 

 

b. caudal: valores coerentes. Usando as curvas disponibilizadas pelo fabricante, 

Figura 80, verifica-se que a potência obtida (6,1 kW) é similar ao valor 

apresentado no variador de velocidade. 
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Figura 80 - Curvas de funcionamento do grupo “eletrobomba” disponibilizadas pelo fabricante da bomba. 

 

c. unidade de medição / resolução: MWh / 10 kWh. 
 

Conclusão: Face ao acima exposto, as contagens de entalpia destes secundários 

podem ser utilizadas, porém, devido à baixa resolução, as contagens são incompatíveis 

com testes de curta duração.  

 

2.2. Loja âncora 

a. temperaturas: os valores lidos nos contadores de energia térmica estão em linha 

com os registados na GTC, como mostram as temperaturas num dado instante, na 

Tabela 46. 

 

Tabela 46 - Temperaturas associadas ao circuito secundário da loja âncora 

Temperatura da água [°C] 
Diferença [%] 

Local Contador entalpia GTC 

Ida 16,54 15,8 4,5 

Retorno 16,57 16,5 0,4 

Hora 11:54  

 

b. caudal: Não foi possível estimar a potência elétrica com base nos dados 

disponibilizadas pelo fabricante desta bomba, porque a curva da bomba não se 

adequa à altura manométrica real. No entanto, fez-se uma estimativa do 

rendimento do conjunto bomba / motor. Chegou-se a um valor plausível, como 

indicam os valores expostos na Tabela 47. 
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Tabela 47 – Rendimento da bomba BF17  

Potência [kW] Rendimento (bomba + motor) [%] 

Hidráulica (calculada) 2,2 

69 Elétrica (Variador 

velocidade) 
3,1 

Hora 

10:51 

 

c. unidade de medição / resolução: MWh / 10 kWh. 

 

Conclusão: Face ao acima exposto, as contagens de entalpia destes secundários 

podem ser utilizadas, porém, devido à baixa resolução, as contagens são incompatíveis 

com testes de curta duração.  

 

2.3.  Secundário Lojas 

a. temperaturas: os valores lidos nos contadores de energia térmica estão em linha 

com os registados na GTC, como mostram as temperaturas num dado instante, na 

Tabela 48. 

 

Tabela 48 - Temperaturas associadas ao circuito secundário lojas 

Temperatura da água [°C] 
Diferença [%] 

Local Contador entalpia GTC 

Ida 17,05 16,65 2,3 

Retorno 19,26 19,16 0,5 

Hora 11:40 

  

b. caudal: valor plausível, embora não tenha sido possível estimar, convenientemente, 

o valor do caudal real através da análise de potências elétricas. Contudo, a 

ferramenta disponibilizada pelo fabricante das bombas dá uma potência elétrica 

total de 19,8 kW. Este valor está em linha com a soma das potências elétricas 

tomadas pelas duas eletrobombas em funcionamento: 3,2 + 14 = 17,2 kW. 

Considera-se que esta diferença de potências é aceitável.  

 

c. unidade de medição / resolução: MWh / 10 kWh. 

 

Conclusão: Face ao acima exposto, as contagens de entalpia destes secundários 

podem ser utilizadas, porém, devido à baixa resolução, as contagens são incompatíveis 

com testes de curta duração.  
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2.4.  Secundário Mall 

a. temperaturas: verificam-se desfasamentos elevados entre as temperaturas registas 

pelo contador de entalpia e pela GTC. Esta situação é, principalmente, relevante na 

sonda que mede a temperatura de retorno. A título de exemplo, num determinado 

momento analisado, verifica-se uma diferença de 1,9℃ (11%) entre a temperatura 

registada na GTC e a lida no contador. Por outro lado, a temperatura da GTC está 

em linha com a registada por um termómetro local, 16,3℃ e 16℃, respetivamente. 

 

b. caudal: com valor de 60,4 m3/h e pressão igual a 4 bar, a potência elétrica lida no 

variador de velocidade é de 17,1 kW. Para as mesmas condições (pressão e 

caudal), através das curvas da bomba/motor, obtém-se uma potência elétrica 

tomada de 17,99 kW. Considera-se esta diferença aceitável, pelo que o valor de 

caudal é plausível. 

 

Conclusão: Face ao acima exposto, as contagens de entalpia do Mall não podem ser 

utilizadas. 

 

2.5. Secundário Cinemas 

a. temperaturas: os valores lidos no contador estão em sintonia com os registados na 

GTC, como mostram as temperaturas num dado instante, na Tabela 49. 

 

Tabela 49 - Temperaturas associadas ao circuito secundário cinemas 

Temperatura da água (°C) 

Local Contador entalpia GTC Diferença  

Ida 17,5 16,9 3,4% 

Retorno 16,9 17,0 0,6% 

Hora 

11:57 

  

b. caudal: com valor de 85,4 m3/h e pressão igual a 3,7 bar, a potência elétrica lida no 

variador de velocidade é de 17,5 kW. Para as mesmas condições (pressão e 

caudal), através das curvas da bomba/motor, obtém-se uma potência elétrica 

tomada de 15,44 kW. Considera-se esta diferença aceitável. Contudo, foi detetado 

um problema, a saber: 

• O valor de caudal apresentado no display do contador de entalpia estava 

sempre a flutuar. No momento analisado, variou entre 170 m3/h, 141 m3/h e 

85/86 m3/h. 

 

Conclusão: Face ao acima exposto, as contagens de entalpia dos Cinemas não podem 

ser utilizadas. 
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Cogitações finais:  

• Aconselha-se aos responsáveis pela condução das instalações, contactar os fabricantes 

dos contadores que apresentam anomalias, por forma a solucionar os problemas 

identificados; 

• Dada a idade e a indicação de bateria baixa dos contadores de entalpia (exceto o 

contador associado ao chiller 2 e secundário dos cinemas), aconselha-se a substituição 

da bateria; 

• Para testes diários, a estimativa de produção de energia térmica terá de ser feita com 

base nas temperaturas registadas na GTC; 

• Os testes deverão, sempre que possível, ser realizados com o chiller 1. 
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ANEXO E: Sequência de testes previstos  

 

Tabela 50 – Sequência do teste: Peak-Shaving – Water temperature adjustments 

REF. 1 

DESIGNAÇÃO Peak-Shaving – Water temperature adjustments 

 

TAREFA DESCRIÇÃO 

T.1.1 

Avaliar as condições climáticas e ocupacionais durante dois dias consecutivos.  

Nota: caso as condições identificadas não estejam em linha com o dia em que se realizou 

a operação convencional (Ref. 0), será necessário repetir o Teste T.0.a. (Tabela 27). 

T.1.2 
Definir a hora de redução em função da sensibilidade do sistema à paragem da produção 

de água refrigerada. 

T.1.3 Definir os valores de relaxamento e redução da temperatura de produção de água gelada. 

T.1.4 

Com base nos valores definidos nas tarefas T.1.2 e T.1.3, é necessário ajustar, no painel 

do chiller, o set-point da água à saída do evaporador para executar os testes indicados 

abaixo. 

T.1.5 

Ajustar a lógica de controlo implementada para as condições comuns de funcionamento 

dos chillers. 

Nota: estes ajustes realizam-se de acordo com a tarefa T0.3. 

T.1.6 

Habilitação horária do chiller  

Na GTC, redefinir o horário de habilitação do chiller para o seguinte período: das 09:00 

até às 22:00. 

 

TESTE DESCRIÇÃO 

T.1.a 

Dia 1: Simple adjustment  

 relaxar em 5ºC o set-point de saída do chiller durante a totalidade do período de 

ponta. 
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T.1.b 

Dia 2: Composite adjustment 

 na hora de redução, que se inicia 50 minutos antes do período de ponta da tarde, 

reduzir o set-point de saída do chiller para os 6ºC. 

 no início da hora de ponta: relaxar o set-point de saída do chiller em 6ºC, face ao 

valor de set-point especificado para a hora de redução.  

 

Tabela 51 - Sequência do teste: Peak-Shaving – Chiller shut-off 

REF. 2 

DESIGNAÇÃO Peak-Shaving – Chiller shut-off 

 

TAREFA DESCRIÇÃO 

T.2.1 

Avaliar as condições climáticas e ocupacionais durante dois dias consecutivos.  

Nota: caso as condições identificadas não estejam em linha com o dia em que se 

realizou a operação convencional (Ref. 0), será necessário repetir o Teste T.0.a. 

(Tabela 27). 

T.2.2 
Definir a hora de redução em função da sensibilidade do sistema à paragem da 

produção de água refrigerada. 

T.2.3 
Definir a variação na temperatura de produção de água gelada quando se pretende 

relaxá-la. 

T.2.4 Definir a duração do período em que o chiller vai estar desligado na hora de ponta. 

T.2.5 
Redefinir o horário de funcionamento do chiller, de acordo com o que é definido na 

tarefa T.2.4. 

T.2.6 

Com base nos valores definidos na tarefa T.2.3, é necessário ajustar, no painel do 

chiller, o set-point da água à saída do evaporador para executar o teste composite shut-

off, indicado abaixo. 

T.2.7 

Ajustar a lógica de controlo implementada para as condições comuns de 

funcionamento dos chillers. 

Nota: estes ajustes realizam-se de acordo com a tarefa T0.3. 

T.2.8 

Habilitação horária do chiller  

Na GTC, redefinir o horário de habilitação do chiller para o período: das 09:00 até às 

22:00, exceto, em dois períodos, de acordo com o especificado na tarefa T.2.4. 

 

TESTE DESCRIÇÃO 

T.2.a Dia 1: Simple shut-off 
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- No final dos períodos de ponta, desligar o Chiller durante 115 minutos. 

T.2.b 

Dia 2: Composite shut-off  

- No início dos períodos de ponta relaxar em 3ºC o set point da água à saída do chiller e 

de seguida desligar o chiller nos últimos 60 minutos deste período. 

 

Tabela 52 - Chilled water temperature reset – evaporator, condenser and composite 

REF. 3 

DESIGNAÇÃO Chilled water temperature reset – evaporator, condenser and composite 

 

TAREFA DESCRIÇÃO 

T.3.1 

Avaliar as condições climáticas e identificar dias com condições semelhantes.  

Nota: caso as condições identificadas não estejam em linha com o dia em que se realizou 

a operação convencional (Ref. 0), será necessário repetir o Teste T.0.a (Tabela 27), antes 

de implementar o teste pretendido. 

T.3.2 

Definir os limites dos seguintes set points: 

 Temperatura de produção de água gelada; 

 Temperatura da água à entrada do condensador. 

Legenda: 

-  Limite superior da temperatura de produção de águia gelada = LS_EVP; 

-  Limite inferior da temperatura de produção de águia gelada = LI_EVP; 

-  Limite superior da temperatura da água à entrada do condensador = LS_CDS; 

-  Limite inferior da temperatura da água à entrada do condensador = LI_CDS. 

T.3.2 

Com base nos valores definidos na tarefa T.3.2, é necessário ajustar, no painel do chiller, 

o set-point da água à saída do evaporador do chiller para executar os testes indicados 

abaixo. 

T.3.3 

Ajustar a lógica de controlo implementada para as condições comuns de funcionamento 

dos chillers. 

Nota: estes ajustes realizam-se de acordo com a tarefa T0.3. 

T.3.4 
Ajustar, na GTC, o set point da temperatura da água á entrada do condensador, de acordo 

com os valores definidos na tarefa T.3.2 

T.3.5 

Habilitação horária do chiller  

Na GTC, redefinir o horário de habilitação do chiller para o seguinte período: das 09:00 

até às 22:00. 
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TESTE DESCRIÇÃO 

T.3.a 

Dia 1: Worse case evaporation 

- Temperatura de produção da água gelada = LI_EVP: 6ºC; 

- Temperatura da água à entrada do condensador nas condições convencionais de 

operação. 

T.3.b 

Dia 3: Best case evaporation 

- Temperatura de produção da água gelada = LS_EVP: 12ºC; 

- Temperatura da água à entrada do condensador nas condições convencionais de 

operação. 

T.3.c 

Dia 4: Worse case condensation 

- Temperatura de produção da água gelada nas condições convencionais de 

operação; 

- Temperatura da água à entrada do condensador = LS_CDS: 33ºC. 

T.3.d 

Dia 5: Best case condensation 

- Temperatura de produção da água gelada nas condições convencionais de 

operação; 

- Temperatura da água à entrada do condensador = LI_CDS: 21ºC. 

T.3.e 

Dia 6: Maior lift 

- Temperatura de produção da água gelada = LI_EVP: 6ºC; 

- Temperatura da água à entrada do condensador = LS_CDS: 33ºC. 

T.3.f 

Dia 7: Menor lift 

- Temperatura de produção da água gelada = LS_EVP: 12ºC; 

- Temperatura da água à entrada do condensador = LI_CDS: 21ºC. 
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ANEXO F: Consumo e custo de eletricidade durante os testes  

 

Tabela 53 – Desagregação do consumo de eletricidade da central térmica de produção de água refrigerada, 

durante os testes realizados 

Teste 

Chiller 

2 

[kWh] 

Torre de 

arrefecimento 

[kWh] 

Bombas 

Secundários 

Lojas [kWh] 

Bomba 

Primário 

[kWh] 

Bomba 

Condensação 

[kWh] 

Total - Central 

térmica de 

arrefecimento 

[kWh] 

Cenário Base 234 34 39 94 65 467 

Chiller 

desligado em 

parte do 

período de 

Ponta 

165 16 44 42 28 296 

Chiller 

desligado na 

totalidade do 

período de 

Ponta 

102 11 49 19 13 194 

Relaxamento 

para 10℃ do 

set point de 

produção de 

água 

refrigerada 

197 31 38 96 65 428 

Relaxamento 

para 12℃ do 

set point de 

produção de 

água 

refrigerada 

145 33 40 93 66 377 
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Os valores das várias componentes do custo da eletricidade, no período dos testes, estão 

apresentados na Tabela 54. 

 

Tabela 54 – Componentes do custo da eletricidade no período dos testes 

Energia Ativa [€/kWh] 

Ponta 0,104365 

Cheia 0,093153 

Potência hora de ponta [€/kW.dia] 

0,2641 

Imposto sobre os produtos petrolíferos e 

energéticos [€/kWh] 

0,001 

 

Nas Tabelas 55, 56, 57 e 58, apresenta-se a desagregação dos custos energéticos pelos 

diferentes equipamentos afetos à central térmica de arrefecimento. Compara-se também a 

variação dos custos entre o cenário base e cada estratégia testada. Como já referido, 

oportunamente, extrapolou-se os custos com energia para todos os dias úteis do mês de 

janeiro. Assim, tem-se mais facilmente uma perspetiva do efeito de cada estratégia testada. 

 

Tabela 55 - Cenário Base versus chiller desligado em parte do período de ponta – Desagregação do custo 

energético pelos diferentes equipamentos associados aos dias úteis, das 9:00 até às 12:15, do mês de janeiro 

Teste 
Chiller 2 

[€] 

Torre de 

arrefecimento 

[€] 

Bombas 

Secundários 

Lojas [€] 

Bomba 

Primário 

[€] 

Bomba 

Condensação 

[€] 

Total - 

Central 

térmica de 

arrefecimento 

[€] 

Cenário 

Base 
823 137 164 381 266 1770 

Chiller 

Shut-off 

(parte do 

período 

de ponta) 

518 54 187 155 105 1018 

∆9 
€ -304 -83 +23 -226 -161 -751 

% -37% -61% +14% -59% -60% -42% 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9 Este símbolo representa a variação do consumo de eletricidade entre o cenário base e o cenário em que o chiller 

desligado em parte do período de Ponta. 
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Tabela 56 - Cenário Base versus chiller desligado na totalidade do período de ponta – Desagregação do custo 

energético pelos diferentes equipamentos associado aos dias úteis, das 9:00 até às 12:15, do mês de janeiro 

Teste 
Chiller 2 

[€] 

Torre de 

arrefecimento 

[€] 

Bombas 

Secundários 

Lojas [€] 

Bomba 

Primário 

[€] 

Bomba 

Condensação 

[€] 

Total - 

Central 

térmica de 

arrefecimento 

[€] 

Cenário 

Base 
823 137 164 381 266 1770 

Chiller 

Shut-off 

(totalidade 

do período 

de ponta) 

218 23 209 50 35 535 

∆10 
€ -605 -114 +46 -331 -231 -1235 

% -74% -83% +28% -87% -87% -70% 

 

Tabela 57 - Cenário Base versus relaxamento para 10℃ do set point de produção de água refrigerada – 

Desagregação do custo energético pelos diferentes equipamentos associado aos dias úteis, das 9:00 até às 12:15, 

do mês de janeiro 

Teste 
Chiller 2 

[€] 

Torre de 

arrefecimento 

[€] 

Bombas 

Secundários 

Lojas [€] 

Bombas 

Primário 

[€] 

Bomba 

Condensação 

[€] 

Total - 

Central 

térmica de 

arrefecimento 

[€] 

Cenário 

Base 
823 137 164 381 266 1770 

Relaxame

nto do set 

point 

para os 

10℃ 

717 131 159 390 265 1662 

∆11 
€ -105 -6 -5 +9 -1 -108 

% -13% -4% -3% +2% -0,3% -6% 

 

 

 

 

                                                 

10 Este símbolo representa a variação do consumo de eletricidade entre o cenário base e o cenário em que o 

chiller desligado na totalidade do período de Ponta. 

11 Este símbolo representa a variação do consumo de eletricidade entre o cenário base e o cenário em que se 

relaxou para 10℃ o set point de produção de água refrigerada. 
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Tabela 58 - Cenário Base versus relaxamento para 12℃ do set point de produção de água refrigerada – 

Desagregação do custo energético pelos diferentes equipamentos associado aos dias úteis, das 9:00 até às 12:15, 

do mês de janeiro 

Teste 
Chiller 2 

[€] 

Torre de 

arrefecimento 

[€] 

Bombas 

Secundários 

Lojas [€] 

Bombas 

Primário 

[€] 

Bomba 

Condensação 

[€] 

Total - 

Central 

térmica de 

arrefecimento 

[€] 

Cenário 

Base 
823 136,8 164 381 265,9 1770 

Relaxame

nto do set 

point 

para os 

12℃ 

535 136,6 166 379 266,4 1483 

∆12 
€ -288 -0,2 +2 -2 +0,6 -287 

% -35% 0,1% +1% -0,4% +0,2% +16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12 Este símbolo representa a variação do consumo de eletricidade entre o cenário base e o cenário em que se 

relaxou para 12℃ o set point de produção de água refrigerada. 
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ANEXO G: Energia térmica produzida e temperaturas de fronteira 
durante os testes 

 

Tabela 59 - Energia térmica produzida, temperaturas de fronteira e regime de carga térmica médio, durante cada 

teste executado 

Teste 
Energia térmica 

produzida [kWh] 

Temperatura 

média da água à 

saída do 

evaporador [ºC] 

Temperatura 

média da água 

na entrada do 

condensador [ºC] 

Regime de 

carga térmica 

médio [%] 

Cenário Base 758,4 7,4 23,5 25,7 

Chiller desligado 

em parte do 

período de Ponta 

582,2 7,9 24,5 34,2 

Chiller desligado 

na totalidade do 

período de Ponta 

428,7 10,3 25,2 59,1 

Relaxamento para 

10℃ do set point 

de produção de 

água refrigerada 

637,1 10,6 24,0 22,8 

Relaxamento para 

12℃ do set point 

de produção de 

água refrigerada 

402,4 12,6 23,1 16,9 

 

 


