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Resumo 

O âmbito da presente dissertação foi estudar a eficiência energética da Estação de 

Tratamento de Águas (ETA) da Ponte do Bico, em Braga. 

 De maneira a ter conhecimento de onde estava a ser consumida a energia elétrica nesta 

instalação foram analisados diversos dados referentes aos anos de 2015 e 2016, tais como: 

volume de produção da instalação; consumos energéticos da instalação e dos componentes 

principais; faturas energéticas; valor acrescentado bruto; entre outros, que permitissem um 

estudo e análise da informação recolhida de modo a ser possível a elaboração de soluções que 

possibilitassem o aumento da eficiência energética da ETA. 

Deste modo, para se conseguir solucionar os problemas de racionalização de energia 

detetados, propôs-se soluções que se enquadrassem com o propósito desta instalação e que 

proporcionassem uma diminuição dos consumos energéticos e assim, uma redução das 

emissões de gases de efeito de estufa (GEE). Para isso, foi efetuada uma análise da viabilidade 

económica da solução proposta, isto é, foram estimados o custo e o período de retorno do 

investimento associados, e foram também calculados os indicadores de viabilidade económica, 

o valor atualizado líquido e a taxa interna de rendibilidade. 

Das soluções propostas salientam-se as três medidas mencionadas em seguida, como as 

mais preponderantes: instalação de variadores eletrónicos de velocidade (VEVs) no grupo de 

elevação principal possibilita uma poupança anual de 15,3% (diminuição do consumo 

energético em 1.372.151 kWh/ano, das emissões de GEE em 644.911 kgCO2e/ano e do custo 

anual em 123.494 €/ano), implementação de um software de gestão de energia permite uma 

poupança anual de 2,5% (diminuição do consumo energético em 224.141 kWh/ano, das 

emissões de GEE em 105.346 kgCO2e/ano e do custo anual em 20.173 €/ano), e implementação 

de um sistema fotovoltaico proporciona uma taxa de autonomia de 2,2% (o que possibilita uma 

produção anual de energia elétrica de 198.000 kWh/ano). De resto, a substituição da 

eletrobomba de elevação secundária GS1, a instalação de VEVs no grupo de elevação 

secundária e no grupo de captação, a substituição de um dos motores das eletrobombas de 

captação de 200 l/s e a instalação de sistemas de deteção de presença nos gabinetes e sanitários 

permite uma poupança anual de 1,4% (redução do consumo energético em 121.540 kWh/ano, 

das emissões de GEE em 57.124 kgCO2e/ano e do custo anual em 10.939 €/ano). 

Em resumo, a implementação das diferentes soluções propostas possibilita uma 

diminuição das emissões GEE em 900.441 kgCO2e/ano, do consumo energético da instalação 

em 1.915.832 kWh/ano e, por sua vez, um decréscimo do custo anual em 172.425 €/ano, o que 

corresponde a uma diminuição de cerca de 21,4%. O investimento necessário para implementar 

todas as medidas propostas é de 673.779 € e tem um período de retorno associado inferior a 4 

anos. 

 

Palavras-chave: Eficiência Energética, Auditoria Energética, Gases de Efeito de Estufa, 

Estação de Tratamento de Águas.  
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Abstract 

 The main goal of this dissertation was to study the energy efficiency of the Water 

Treatment Plant (WTP) of Ponte do Bico, in Braga. 

 In order to be aware of where the electric energy was being consumed in this facility, 

several data was requested for the years of 2015 and 2016, such as, production volume, energy 

consumption of the plant and of the main components, energy bills, gross value added, among 

others which would allow, a study and analysis of the collected information to make 

conceivable the elaboration of solutions that would make possible the increase of energy 

efficiency of the WTP. 

 Thus, measures were elaborated to solve the problems of energy rationalization 

detected, the solutions were proposed to fit the purpose of the plant and so, to enable a reduction 

of the energy consumption and so, to minimize the emission of greenhouse gases (GHG). For 

these goals an economic viability analysis of the proposed solutions was carried out, with the 

associated cost and return period of the investment. The economic viability indicators, net 

updated value and internal rate of return were also calculated. 

Of the proposed solutions, the three measures mentioned below are the most important: 

the installation of variable speed drives (VSDs) in the main lifting group enables an annual 

saving of 15,3% (reduction of energy consumption by 1.372.151 kWh/year, GHG emissions by 

644.911 kgCO2e/year and annual cost by 123.494 €/year), the implementation of an energy 

management software allows annual savings of 2,5% (reduction of energy consumption by 

224.141 kWh/year, GHG emissions by 105.346 kgCO2e/year and annual cost by 20.173 €/year), 

and the implementation of a photovoltaic system provides an autonomy rate of 2,2% (which 

makes possible an annual electricity production of 198.000 kWh/year). In addition, the 

replacement of the GS1 secondary lift pump, the installation of VSDs in the electric pumps of 

the collection and elevation secondary sector, the replacement of one of the motor of the electric 

pumps (200 l/s) and the installation of presence detection systems in the offices and toilets 

allows an annual saving of 1,4% (reduction of energy consumption by 121.540 kWh/year, GHG 

emissions by 57.124 kgCO2e/year and annual cost by 10.939 €/year). 

In summary, the implementation of the different solutions proposed enables a reduction 

of GHG by 900.441 kgCO2e/year, of energy consumption by 1.915.832 kWh/year and, in turn, 

a decrease of the annual cost by 172.425 €/year, which corresponds to a decrease around 21,4%. 

The investment required to implement all proposed measures is 673.779 € and has an associated 

payback period of less than 4 years. 

 

Keywords: Energy Efficiency, Energy Audit, Greenhouse Gases, Water Treatment 

Plant.  
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1 Introdução 

 Neste capítulo é referido o enquadramento temporal, social e económico do trabalho, 

feita a apresentação da empresa, onde o projeto foi realizado, enumerados os objetivos do 

trabalho e por fim, é enunciada a estrutura da dissertação. 

 

1.1 Enquadramento 

 Pouco tempo após a crise mundial de petróleo, em 1973/74, os investigadores da área 

da energia começaram a procurar formas de quantificar o impacto na sua procura de energia 

devido à mudança estrutural na produção industrial, de modo a melhor compreender os 

mecanismos de mudança no uso de energia na indústria. Aperceberam-se que as mudanças no 

mix de produção industrial podiam ter um grande impacto no agregado da intensidade 

energética dada pela proporção da procura energética industrial total e pela produção industrial 

total. [1] 

A energia é um fator indispensável para o desenvolvimento social e económico das 

sociedades. A utilização de energia é um indicador da prosperidade económica das nações. [2] 

Contudo, a população mundial e a procura energética andam de “mãos dadas” aumentando 

constantemente. O que faz com que isso seja um foco de preocupação da comunidade 

internacional, para ultrapassar qualquer falta de recursos energéticos no futuro. O sector 

industrial é o setor com maior impacto no uso de energia, consumindo cerca de 37% da energia 

total mundial produzida. [3] 

Como é possível observar na figura 1.1, o setor industrial contabiliza a maior parcela do 

consumo de energia em comparação com o uso de outros sectores, representando mais de 50% 

do período completo de projeção. É estimado que a utilização de energia do sector industrial 

aumente cerca de 18% de 2015 até 2040 atingindo aí, cerca de 280×1024 Btu (≈ 295,4×1027 J). 

[4] 

 

Figura 1.1 - Consumo energético mundial por sector (×1024 Btu1). [4] 

As alterações climáticas, o fornecimento de energia não garantido e o aumento dos 

custos da energia são os temas de maior importância na sociedade atual. Embora as tecnologias 

de energia renovável, como a energia fotovoltaica, possam ser uma solução a longo prazo, uma 

utilização mais eficiente da energia pode ser a melhor solução na resolução dos problemas a 

                                                           
1 Btu – British Thermal Unit, 1 Btu ≈ 1055 J. 
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curto prazo. Usar a energia disponível de forma mais eficiente é uma contramedida efetiva para 

o aumento das necessidades energéticas e do uso de fontes de energia inseguras. [5] 

O clima é um elemento-chave no sistema ecológico da Terra, o qual possibilita que a 

vida e os ecossistemas sobrevivam e prosperem. [6] Por isso, o aumento das emissões de gases 

de efeito de estufa (GEE), especialmente do CO2, tem causado um aumento da temperatura 

global. Segundo projeções, a quantidade de GEE na atmosfera pode chegar a 550 ppm (partes 

por milhão) em 2035. O que significa que a temperatura média global pode subir 2ºC. [7] Com 

a realidade do aquecimento global presente no dia a dia, o setor industrial que desempenha um 

papel muito importante na emissão de GEE, é desafiado a reduzir a sua pegada no ambiente. 

Tal situação gerou a necessidade de implementar medidas concretas que pudessem 

melhorar a eficiência energética do setor industrial e ao mesmo tempo reduzir a emissão de 

GEE. 

 Acordos voluntários sobre a eficiência energética para melhorar e reduzir a energia, 

relacionada com as emissões de GEE pela indústria, têm sido implementados nos países 

industrializados desde 1990. Vários acordos voluntários, a nível nacional, estão a ser agora 

modificados e fortalecidos, enquanto que outros países, incluindo os que recentemente se 

industrializaram e desenvolveram, estão também a adotar este tipo de acordos com o objetivo 

de aumentar a eficiência energética do setor industrial. [8] 

 Estes acordos, voluntários, são essencialmente um contrato entre o governo e a indústria, 

com compromissos e prazos estipulados por ambos. Estes acordos têm tipicamente uma 

perspetiva a longo prazo, cobrindo um período de cinco a dez anos, de modo a que a estratégia 

de investimento da eficiência energética possa ser planeada e implementada. O elemento chave 

destes acordos voluntários é que focam a atenção de todos os participantes na eficiência 

energética ou nas metas de redução da emissão. [8] 

 Os passos essenciais, para chegar ao acordo voluntário, são a avaliação do potencial de 

eficiência energética das instalações industriais, bem como a definição de um alvo através de 

um processo de negociação. A participação das empresas é motivada através do uso de 

incentivos e desincentivos. Os programas de apoios e políticas, como auditorias às instalações, 

avaliações, supervisões, disseminação de informações e recursos financeiros têm todos um 

papel importante, nomeadamente ajudando os participantes a perceber como gerir a sua energia 

e as suas emissões de GEE de modo a cumprir com os seus objetivos. Alguns dos mais bem-

sucedidos programas de acordos voluntários são baseados no uso de um mecanismo que 

diminui os regulamentos ambientais e os impostos aos participantes. [8] 

Isto leva a que as próprias empresas se incentivem, quer melhorando, quer 

aperfeiçoando os seus processos, de modo a tirar partido das vantagens económicas inerentes, 

tal como, redução de custos e, também, um melhor posicionamento no mercado dado os seus 

clientes também se começarem a ajustar a estas novas medidas de eficiência energética, 

procurando estes, por sua vez, empresas que cumpram a legislação ambiental em vigor. 

No Reino Unido, a indústria de água e de águas residuais é a quarta com maior consumo 

energético no setor, lançando cerca de 4 milhões de toneladas de GEE anualmente [9] enquanto 

que, nos Estados Unidos, as Estações de Tratamento de Águas (ETAs) e as Estações de 

Tratamento de Águas Residuais (ETARs) representam entre 2 e 4%, do consumo total de 

eletricidade utilizada no país. [10] Estes dados tendem a aumentar no futuro como consequência 

do aumento da população, da expansão das atividades industriais e do, cada vez mais rigoroso, 

controlo da qualidade da água. [9] 
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Os sistemas de tratamento de águas e de águas residuais têm sido largamente separados 

dos esforços dos serviços elétricos para melhorar a eficiência energética e fornecer serviços de 

rede [10] porque a limpeza da água sempre foi encarada como uma questão ambiental e de 

saúde pública e não como um problema energético. Como resultado, a implementação de 

estratégias de eficiência energética é amplamente voluntária. As ETAs, que lutam para tentar 

cumprir os regulamentos de saúde e de meio ambiente têm poucos incentivos para adotar 

medidas de eficiência energética uma vez que o que estas procuram é poupar nos custos e não 

poupar na energia utilizada. Contudo, na procura de poupança de custos, mais atenção deve ser 

prestada à utilização de energia. O aumento da eficiência nas estações de tratamento de águas 

pode diminuir o consumo energético e assim diminuir os custos de operação. E, por sua vez, o 

investimento na eficiência energética pode reduzir a poluição e o tempo de inatividade. [11] 

Os gestores das estações de tratamento começaram, por isso, a rever a utilização corrente 

de energia e a avaliar o potencial da implementação de medidas de eficiência energética. A 

recolha de dados e o benchmarking do uso de energia foram assim tidos em consideração para 

poder avaliar o impacto energético destas novas medidas. [12] 

Para poder definir medidas de eficiência energética é fundamental ter em conta que o 

foco no tratamento de águas e águas residuais no contexto energético tem em consideração três 

aspetos. Em primeiro lugar, a água é um bem público essencial que é necessário para preservar 

a existência da humanidade. Em segundo lugar, a água não é encontrada em qualquer lugar 

logo, não está disponível de forma consistente, nem disponível na quantidade desejável e na 

qualidade pretendida. [11] O aquecimento global está a originar mudanças significativas nos 

recursos hídricos e nas condições oceânicas costeiras, o que acaba por afetar a oferta e a procura 

de recursos hídricos. [13] De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(IPCC2), “O aumento na temperatura atmosférica acelera a taxa de evaporação e a necessidade 

de arrefecimento da água nas residências, o que no geral aumenta a demanda de água, e 

simultaneamente aumenta ou diminui o abastecimento de água (dependendo se a precipitação 

aumenta ou diminui)”. [14] Em adição, o aumento do nível do mar agravou o problema da 

intrusão de água salgada nos aquíferos costeiros e rios dos quais as comunidades dependem da 

sua água. [13] Assim sendo, para a maioria das comunidades, a aquisição da quantidade de água 

necessária requere um transporte prévio, o que, por si só, exige também energia. E, em terceiro 

lugar, a intensidade energética do tratamento da água e das águas residuais depende de fatores 

que variam consoante os locais. A intensidade energética é afetada: pela qualidade da fonte de 

água, pelos requisitos de bombeamento para levar a água aos consumidores e para remover os 

resíduos da água previamente processada, pela eficiência do sistema de água e pela energia 

incorporada na utilização final específica do consumidor. [11] 

 O percurso de utilização de energia no tratamento de águas e de águas residuais é 

realizado através de diversas etapas como: a fonte e transporte; o tratamento; a distribuição; o 

uso final e o tratamento das águas residuais. A figura 1.2 ilustra este percurso energético pelas 

diferentes etapas. [11] 

                                                           
2 IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 



 

4 

 

 

Figura 1.2 - Percurso da energia no tratamento de água e de águas residuais. [11] 

No processo de tratamento da água, a maior parte da energia utilizada é na elevação de 

água de um local para outro, o que pode envolver o bombeamento de água de uma grande 

distância para a ETA e, em seguida, para o reservatório de distribuição após o tratamento. [9] 

A intensidade energética do tratamento da água é, portanto, função maioritariamente do 

tratamento requerido e da distância que a água tem de ser transportada. [11] 

 

1.2 Manvia 

 A Manvia surgiu em 1998, com o propósito de desenvolver o negócio da manutenção 

em Portugal. A integração da Manvia no Grupo Mota-Engil (2000), permitiu a esta um melhor 

posicionamento no mercado da manutenção. Em meados do ano de 2005, a empresa passa a ser 

uma sociedade anónima dedicada à prestação de serviços de manutenção em edifícios, 

ambiente, indústria e energia. [15] 

 Atualmente, a empresa conta com mais de 600 especialistas em várias áreas do negócio 

da manutenção. É uma empresa certificada, dinâmica e inovadora, que tem vindo a conquistar 

o seu espaço e notoriedade no mercado da manutenção e do facility management, tanto em 

Portugal, como no estrangeiro. [15] 

 As áreas de negócio da Manvia são: 

 Gestão, nesta área é desenvolvida e complementada as várias atividades da 

manutenção, como por exemplo, auditorias de manutenção e gestão integral da 

manutenção de ativos; 

 Edifícios, nesta área é oferecido um serviço integrado de manutenção de edifícios, 

transporte e iluminação pública; 

 Indústria, nesta área é oferecido um serviço de manutenção especializada e 

profissional; 

 Saúde, nesta área através de um módulo desenvolvido especificamente para 

unidades de saúde, a Manvia consegue, através da gestão do seu software de gestão 
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de manutenção, efetuar uma análise de prevenção de riscos, permitindo uma gestão 

otimizada dos equipamentos médicos e infraestruturas; 

 Eficiência Energética, nesta área é feito um acompanhamento aos seus clientes em 

cada etapa dos processos de maximização da eficiência energética e performance 

operacional; 

 Ambiente, nesta área é realizada exploração, operação e manutenção de ETA3, 

ETAR4, EE5 e de infraestruturas para transporte/distribuição de água; 

 Parques Eólicos, nesta área é realizada a operação e manutenção de parques eólicos; 

 Analisadores, esta área, cuja competência está atribuída à Manvia Espanha, tem 

como principal atividade a engenharia e construção de sistemas de analisadores. [15] 

 

1.3 AGERE-EM 

A AGERE – Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, passou a designar-se 

de AGERE-EM6 aquando da transformação dos Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento, a 1 de janeiro de 1999. Esta mudança teve o propósito de melhor servir todos os 

munícipes do concelho de Braga, quer estes sejam consumidores de água da rede pública de 

saneamento, ou utilizadores do serviço público de recolha de lixo [16]. 

A alienação por parte da Câmara Municipal de Braga de 49% do capital da AGERE, 

principiou o processo de transformação da AGERE, em empresa de capitais maioritariamente 

públicos. Para isso, realizou um concurso público de modo a selecionar o parceiro privado que, 

em conjunto com a edilidade, explora a atividade de abastecimento público de água, 

saneamento, higiene e limpeza do município [16]. 

As áreas de negócio da AGERE-EM são: 

 Captação, tratamento e adução de água e sua distribuição para consumos 

domiciliários e outros, mediante venda direta; 

 Condução, depuração e transformação de efluentes; 

 Recolha e depósito de resíduos sólidos; 

 Limpeza e higiene do concelho de Braga [16]. 

O contrato de manutenção da ETA da Ponte do Bico, em Braga, pertencente à AGERE-

EM, está ao encargo da Manvia. 

 

1.4 Objetivos 

 O principal objetivo desta dissertação é o estudo e elaboração de medidas que 

possibilitem uma redução das emissões de gases de efeito de estufa e de uma melhoria na 

eficiência energética da ETA da Ponte do Bico, em Braga. As medidas propostas têm também 

o objetivo de uma diminuição dos consumos energéticos, e consequentemente uma diminuição 

dos encargos financeiros. À elaboração das propostas está adjacente a respetiva avaliação da 

sua viabilidade do ponto de vista económico, de modo a poder concluir se o investimento inicial 

é ou não justificável. 

                                                           
3 Estação de Tratamento de Águas 
4 Estação de Tratamento de Águas Residuais 
5 Estação Elevatória 
6 EM – Empresa Pública Municipal 
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 Assim sendo, em seguida, são enumerados os objetivos da dissertação: 

 Análise dos consumos energéticos da instalação; 

 Análise das emissões de gases de efeito de estufa; 

 Análise da legislação energética vigorante em Portugal; 

 Estudo de medidas que possibilitem uma diminuição da emissão de gases de efeito 

de estufa e uma melhoria da eficiência energética da instalação; 

 Estudo dos custos de investimento, poupanças e períodos de retorno estimados 

associados à implementação das medidas elaboradas. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

 Esta dissertação é dividida em 6 capítulos. 

 No capítulo 1 é feito um enquadramento do trabalho, explicados os objetivos e estrutura 

da dissertação e ainda apresentadas a empresa onde o trabalho foi realizado e a empresa que 

possuía a instalação que foi alvo de estudo. 

 No capítulo 2 é enunciada a legislação em vigor que se aplica ao tema abordado e são 

explicados outros conceitos relevantes para a dissertação, decorrentes da análise energética. 

 No capítulo 3 é apresentado e descrito o funcionamento da Estação de Tratamento de 

Águas (ETA), da Ponte do Bico. 

 No capítulo 4 é feita uma descrição dos passos utilizados para a análise da ETA, isto é, 

dos consumos energéticos inerentes à instalação e outros dados relevantes, e em seguida, 

apresentados os resultados obtidos. 

 No capítulo 5 são apresentadas medidas concretas que visem diminuir as emissões de 

GEE e potenciar a eficiência energética da ETA. E realizada uma avaliação económica do 

investimento necessário para implementar as medidas propostas e do período de retorno. 

 E por fim, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões obtidas neste trabalho, bem 

como, as propostas de trabalhos futuros.
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2 Legislação e Conceitos 

 Neste capítulo é feita uma breve introdução à legislação em vigor, em Portugal, e em 

seguida, explicados alguns conceitos pertencentes aos regulamentos enunciados. 

 

2.1 Eficiência Energética 

Atualmente, poupar energia não é razão suficiente para reduzir o consumo de energia 

de qualquer organização. A energia é crítica para as organizações, mas muitas vezes representa 

um custo, tanto para as organizações como para o ambiente. [17] 

Existem assim, dois fatores essenciais que fazem com que poupar energia seja 

fundamental e que deva ser levado em consideração. Em primeiro lugar, pode levar à obtenção 

de lucros adicionais criados pela melhoria da eficiência energética. Em segundo lugar, poupar 

energia tem um impacto significativo no ambiente, uma vez que, melhorar a eficiência 

energética é um dos modos mais rápidos, e com um custo mais eficaz de responder às ameaças 

do aquecimento global. Assim sendo, a eficiência energética tem de ser considerada uma das 

principais soluções para o problema do aquecimento global. [2] 

A conservação de energia é muitas vezes referida como um parâmetro crítico para evitar 

o aquecimento global. Mas neste caso, a conservação energética está a ser confundida com a 

eficiência energética. Conservação energética simplesmente significa usar menos energia, 

enquanto, eficiência energética implica responder a uma demanda de energia utilizando menos 

recursos. [2] 

Os esforços de pesquisa e desenvolvimento ao longo do tempo, por parte das empresas, 

são direcionados com o objetivo de melhorar a produtividade dos processos industriais. As 

melhorias podem aparecer de várias maneiras, como por exemplo, sob a forma de diminuição 

das despesas de capital e custos de operação, sob a forma de aumento do rendimento, ou ainda, 

sob a forma de redução de recursos e energia utilizada. Qualquer tecnologia industrial 

desenvolvida vai incorporar uma ou mais maneiras de melhoria. Algumas destas tecnologias 

são identificadas como sendo energeticamente eficientes porque reduzem o uso de energia e 

trazem um conjunto adicional de benefícios para o processo de produção. Estas melhorias 

incluem a diminuição dos custos de manutenção, o aumento do rendimento da produção, uma 

melhoria da segurança no trabalho, entre outros, e são muitas vezes denominadas de “benéficas 

para a produtividade” o que se deve ao facto de em adição à redução de energia, serem também 

a razão do aumento de produtividade da empresa. [18] 

 

2.2 Gestão de Energia 

 A eficiência energética não é apenas utilizar equipamentos numa instalação, também 

está sujeita à forma como são geridos os consumos energéticos. A utilização de equipamentos 

auxiliares à gestão de energia também é uma boa medida para alcançar as metas delineadas. 

[19] 

Hoje em dia, uma boa gestão de energia já é um aspeto crucial a ser considerado no 

plano de negócios de qualquer empresa, assim como é a segurança, a qualidade, a capacidade 

de resposta, as pessoas e o custo. 
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A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA7) observou através do 

programa “Green Lights” que as empresas que continham um sistema de gestão de energia bem 

estruturado tinham melhores hipóteses de serem bem-sucedidas na implementação de melhorias 

de eficiência ao nível da iluminação e de outros componentes em comparação com empresas 

que não possuíam, ou não tinham implementado, um programa de gestão energética. As 

empresas com o programa bem definido tinham uma maior facilidade de encontrar economias 

de energia ligadas a melhores práticas de operação e manutenção, e assim conseguiam poupar 

mais energia. No sentido inverso, as empresas sem um sistema de gestão de energia (SGE), 

estavam a perder uma enorme quantidade de oportunidades de melhorar a sua performance 

energética e a possibilidade de manter essa melhoria nas suas instalações. [20] 

A EPA foi responsável pela criação do programa Energy Star, em 1992, o qual fornece 

a informação crítica de confiança para aceder a um mercado privado de informações pelo qual, 

as empresas e consumidores americanos, confiam no seu dia a dia, isto é, a indústria partilha os 

dados que a EPA posteriormente utiliza para definir os níveis de performance da indústria que 

lidera a eficiência energética, facto que só é possível graças à grande confiança depositada pelos 

parceiros da Energy Star na EPA. Esta ação possibilitou que a EPA obtivesse um know-how 

das melhores práticas e estratégias implementadas na gestão energética das empresas que 

detinham um programa energético. [20] 

Foi então, com o objetivo de tentar resolver o problema da falta de implementação de 

um SGE nas empresas que a EPA decidiu tomar a iniciativa de fornecer ferramentas de 

benchmarking para ajudar as organizações no desenvolvimento de programas de gestão 

energética. Assim sendo, a partir do conhecimento adquirido, a EPA desenvolveu e publicou 

respetivamente (em 2003) as diretrizes de gestão energética da Energy Star que é como que um 

roteiro para desenvolver e operar um programa básico de gestão energética. [20] A figura 2.1 

ilustra os diferentes passos deste conjunto de diretrizes de gestão de energia da Energy Star. 

 

Figura 2.1 - Passos das diretrizes de gestão de energia da Energy Star (EPA, 2015). [20] 

                                                           
7 EPA – United States Environmental Protection Agency 
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Relativamente à Organização Internacional de Normalização (ISO), esta formulou a 

norma ISO 50001 como ferramenta estratégica para ajudar as organizações a implementar um 

Sistema de Gestão de Energia (SGE) e a utilizar a energia de uma forma mais eficiente. [17] 

 

2.3 Sistema de Gestão de Energia (SGE) 

 Um Sistema de Gestão de Energia (SGE) é, como o próprio nome indica, um sistema 

que ajuda as organizações a gerir melhor a energia que utilizam. A introdução de Sistemas de 

Gestão de Energia pode conduzir a uma poupança no consumo e deve ser encarada como um 

elemento essencial na estratégia de eficiência energética. [19] Para isso desenvolve e 

implementa uma política energética, onde estabelece metas para utilização de energia e onde 

traça os planos de ação para as conseguir atingir. Isto pode incluir a implementação de novas 

tecnologias de eficiência energética, a redução dos desperdícios energéticos ou o melhoramento 

dos processos em vigor a fim de reduzir os custos energéticos. [17] 

A norma ISO 50001:2011 fornece às organizações uma estrutura de trabalho 

reconhecida para o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Energia eficaz. Tal como 

outras normas da Organização Internacional de Normalização (ISO), este é baseado no processo 

Plan-Do-Check-Act o que permite à organização obter um melhoramento contínuo. [17] 

 

2.3.1 Objetivos do Sistema de Gestão de Energia 

O desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Energia envolve mais do que apenas 

reduzir os consumos energéticos e melhorar a eficiência energética. A maioria das ETAs e 

ETARs precisa de avaliar uma ampla gama de objetivos de gestão energética como: [21] [22] 

 Melhorar a eficiência energética para conseguir reduzir o custo total de energia da 

instalação; 

 Aprender como e quando a instalação utiliza energia; 

 Controlar o pico de procura energética; 

 Gerir o sistema quando há volatilidade do custo de energia; 

 Melhorar a eficiência e efetividade das operações que são executadas na instalação; 

 Estimular a neutralidade energética quando as oportunidades surgirem; 

 Implementar a utilização de fontes de energia renováveis que sejam rentáveis. 

Uma boa prática de planeamento da gestão energética envolve ter em consideração todas 

as metas anteriormente mencionadas porque estas têm em consideração os custos de energia 

associados e a confiabilidade da energia ao longo do tempo. É assim necessário equilibrar a 

balança com todas estas metas para evitar o surgimento de quaisquer custos inesperados e para 

poder explorar as melhores oportunidades de poupança energética disponíveis. [21] 

 

2.3.2 Benefícios Adicionais do Sistema de Gestão de Energia 

Muitas vezes, as metas definidas no SGE coincidem com outras práticas de gestão da 

instalação. Por exemplo, um programa de manutenção preventiva eficaz pode melhorar a 

eficiência de um motor e a confiabilidade do sistema. Neste caso, podem ser utilizados 

programas computacionais de manutenção que definam as metas de gestão energética que 

funcionarão como base de dados. Nestas bases de dados, constam os dados técnicos e outras 
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informações específicas dos diferentes equipamentos que depois podem ser utilizados no 

controlo da energia utilizada pela instalação, no agendamento de atividades de manutenção ou 

mesmo na substituição de componentes. [22] 

A inclusão de benchmarking de energia na programação da instalação pode permitir o 

controlo do uso específico final, bem como o uso geral de energia da instalação, e como estes 

se relacionam com o tratamento da água. Os benchmarks de energia, baseados nos outputs, 

podem fornecer à instalação uma melhor noção, não só da sua tendência de utilização, mas 

também da performance dos investimentos de eficiência energética ao longo do tempo. [22] 

 Os benefícios adicionais decorrentes da implementação de um Sistema de Gestão de 

Energia são: [21] [22] 

 Melhorar o tratamento; 

 Reduzir a manutenção necessária; 

 Aumentar o tempo de vida dos equipamentos; 

 Reduzir o consumo de produtos químicos; 

 Reduzir as sobretaxas de serviços públicos; 

 Melhorar a comunicação e moral do staff; 

 Melhorar a compreensão do processo de tratamento. 

A importância destes aspetos deve ser levada em consideração durante a avaliação das 

oportunidades de poupança energética disponíveis. [21] A correta compreensão dos custos 

energéticos e da sua relação com a utilização energética decorrente é um dos pontos-chave da 

gestão energética da instalação. Para isso é necessário haver uma boa perceção da estrutura da 

taxa de utilização de energia, ou seja, saber a quantidade que é utilizada e o tempo de utilização 

da mesma. [22] 

 

2.3.3 Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Energia 

  O Sistema de Gestão de Energia envolve todo um processo sistemático de 

documentação, análise e suporte energético que possibilita a tomada de decisões pela equipa de 

gestão de energia encarregue e pelas partes interessadas do processo. A maioria das opções de 

redução de energia envolve tipicamente a necessidade de investimento de capital ou a 

modificação de procedimentos de operação padrão. É por isso necessário uma equipa de gestão 

de energia que consiga assegurar que nenhuma das metas fundamentais são comprometidas, 

avaliando as diversas variantes e perspetivas do processo. [22] 

 Este processo é contínuo, ou seja, é feita uma monitorização e acompanhamento mesmo 

após a implementação das medidas, de modo, a garantir que a menor quantidade de energia seja 

utilizada para conseguir atingir a meta de eficiência energética pretendida. Para isto e como 

mencionado anteriormente, é necessária uma equipa que consiga avaliar os benefícios e custos, 

tangíveis e intangíveis, e assim direcionar as prioridades da instalação no processo de tomada 

de decisão. [22] 

Assim sendo, os passos para desenvolver um Sistema de Gestão de Energia eficaz são: 

[21] [22] 

1. Estabelecer o compromisso organizacional; 

2. Montar e iniciar uma equipa de gestão de energia; 

3. Desenvolver uma linha de referência para a utilização de energia da instalação; 
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4. Desenvolver perfis de utilização de energia dos principais tipos de equipamentos; 

5. Identificar e avaliar as oportunidades de projeto; 

6. Priorizar as oportunidades a implementar; 

7. Desenvolver e implementar o plano; 

8. Acompanhar e reportar o progresso; 

9. Atualizar continuamente o plano para alcançar os objetivos de gestão energética. 

 

2.3.4 Limitações do Sistema de Gestão de Energia 

 Existem, claro, limitações típicas que podem influenciar a melhoria energética como: 

[21] [22] 

 Limitações organizacionais; 

 Custos de capital; 

 Confiabilidade do processo; 

 Aceitação de modificações pelo pessoal encarregue da instalação; 

 Requisitos, aprovações e limites regulamentares; 

 Capacidade e custos não energéticos de operação e manutenção; 

 Restrições de engenharia; 

 Disponibilidade do espaço. 

Mesmo as melhores soluções do ponto de vista de eficiência energética e as soluções de 

base renovável podem passar a ser consideradas opções inviáveis simplesmente porque é 

necessário ter em consideração todas estas variáveis. Sejam elas limitações ou complicações de 

natureza regulamentar, ou mesmo as próprias características da instalação, não devem nunca 

ser desprezadas. [22] 

 

2.4 Norma ISO 50001 

 A Organização Internacional de Normalização (ISO) desenvolveu a norma ISO 50001 

como futura Norma Internacional para Gestão de Energia [23]. A versão portuguesa NP EN 

ISO 50001:2012 está disponível desde maio de 2012. Esta norma fornece um conjunto de 

requisitos que permitem às organizações: [17] 

 Desenvolver uma política mais eficiente para a utilização de energia; 

 Corrigir as metas e objetivos para atingir essa política; 

 Reunir dados para compreender melhor e tomar decisões sobre a utilização e o 

consumo de energia; 

 Medir os resultados obtidos; 

 Rever a eficiência da política; 

 Melhorar continuamente a gestão de energia. 

A norma ISO 50001, como todas as normas ISO de sistemas de gestão, foi traçada para 

ser implementada por qualquer organização, no setor privado ou público, não interessando o 

tamanho, a atividade ou a localização geográfica. Esta norma não define objetivos para 

melhoria da performance energética, isso está ao encargo do gestor da organização ou das 

autoridades reguladoras. O que significa que qualquer organização, independentemente do seu 

nível de performance energética, pode implementar esta norma para estabelecer uma linha de 

referência, o que pode melhorar a sua própria classificação. [17] 
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A não ser que seja uma imposição regulamentar, a certificação da organização pela 

norma ISO 50001 é uma decisão a ser tomada apenas pela organização, tendo em consideração 

os benefícios internos ou externos associados à sua implementação, neste caso, ao nível das 

partes interessadas e dos clientes. A certificação por um auditor independente não é algo 

imposto pela norma. [17] 

 

2.4.1 Metodologia Plan-Do-Check-Act 

A metodologia Plan-Do-Check-Act (ver figura 2.2) utilizada pela norma ISO 

50001:2011, compreende quatro etapas que, como o nome indica, são: Plan (Planear), Do 

(Executar), Check (Verificar) e Act (Atuar). 

A etapa Plan realiza a avaliação energética e estabelece a linha de referência, os 

indicadores de desempenho energético (IDE), objetivos, metas e planos de ação necessários 

para produzir resultados que vão melhorar o desempenho energético de acordo com a política 

de energia da organização. [24] 

A etapa Do implementa os planos de ação de gestão de energia, incluindo procedimentos 

e processos, com o objetivo de melhorar o desempenho energético. [24] 

A etapa Check monitoriza e mede os processos e produtos, as características chave das 

operações que determinam o desempenho energético face à política energética, aos objetivos, 

às obrigações legais e outros requisitos, apresentando os resultados. [24] 

E por fim, a etapa Act, empreende ações para melhorar continuamente o desempenho 

do SGE face aos resultados atingidos. [24] 

 

Figura 2.2 - Metodologia Plan-Do-Check-Act. [24] 

Os requisitos da norma ISO 50001 para a implementação do Sistema de Gestão de 

Energia são em seguida enumerados: [19] 
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 Requisitos gerais: a organização deve estabelecer, documentar, implementar e 

manter um SGE de acordo com a norma. Definir e documentar o alcance e os limites 

do SGE. Procurar a melhoria contínua e a eficiência do sistema; 

 Responsabilidade da gestão: compromisso claro perante a definição, 

estabelecimento e implementação da política energética, assegurando os recursos 

necessários à implementação e melhoria do SGE. Fazer-se representar na equipa de 

gestão de energia; 

 Política energética: deve incluir, o alcance e os limites do SGE, o compromisso de 

melhoria contínua com a eficiência energética, o cumprimento dos requisitos legais 

e a garantia de alocação de recursos necessários para a obtenção dos objetivos; 

 Planeamento energético: identificação e revisão dos aspetos energéticos, obrigações 

legais e outros requisitos, objetivos, metas e programas energéticos; 

 Implementação e operação: recursos, funções, responsabilidade e autoridade, 

sensibilização, formação e competências, comunicação, documentação do sistema, 

controlo de documentos, controlo operacional; 

 Verificação: monitorização e medição, avaliação da conformidade, não 

conformidade, ações corretivas e preventivas, controlo de registos, auditoria interna 

ao sistema; 

 Revisão do SGE pela gestão: entradas para a revisão pela gestão, saídas da revisão 

pela gestão. 

 O sucesso ou insucesso do SGE depende muito do compromisso de todos os elementos 

que colaboram com a organização. É fundamental definir o papel e sensibilizar cada agente 

interveniente neste processo, de modo a garantir que todos rumam no mesmo sentido. Isto é, 

que todos estão conscientes da estratégia delineada pela instituição. [19] [24] 

 

2.4.2 Implementação do SGE de Acordo com a Norma ISO 50001:2011 

As fases de implementação do Sistema de Gestão de Energia de acordo com a norma 

ISO 50001:2011 são: [19] 

1. Diagnóstico: analisar e comparar a realidade energética da organização com os 

requisitos da norma; 

2. Compromisso e responsabilidade pela gestão: formalização de compromisso 

organizacional; 

3. Formação inicial: preparação dos gestores e pessoal envolvido na gestão energética; 

4. Gestão por processos: identificar, definir, controlar e melhorar os processos de 

gestão de energia da organização; 

5. Documentação dos elementos do sistema: documentar o que se faz e como se faz; 

6. Implementação dos elementos do sistema: aplicação do plano documentado; 

7. Monitorização contínua: através da “contabilidade” energética e dos indicadores 

definidos; 

8. Auditorias internas e revisões: avaliação e melhoria contínua do sistema; 

9. Certificação do sistema: reconhecimento formal por uma entidade externa e 

acreditada para o efeito. 
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2.5 Medição, Monitorização e Benchmarking 

 A medição, a monitorização e o benchmarking são as ferramentas mais poderosas de 

qualquer empresa para reduzir os desperdícios de energia. [25] 

A medição e monitorização de todas as formas de energia permitem a definição de um 

consumo energético de referência, que por sua vez, permite calcular as melhorias que podem 

ser executadas nas operações da empresa. [25] 

 Após definida a medida de referência, é possível melhorar as metas definidas, julgar as 

mudanças na utilização de energia e determinar quando se deve atuar no sentido de corrigir o 

que está mal. É por isso que, sem uma boa base de dados energéticos, é impossível saber se a 

empresa está a melhorar ou não o seu desempenho. [25] 

 

2.5.1 Equipamentos de Medição e Monitorização 

 A tomada de decisão no processo de gestão de energia só é possível se existirem 

equipamentos de monitorização e medição que possam recolher e registar os valores das mais 

diversas variáveis envolvidas na instalação. 

 Os dispositivos podem ser sensores e respetivos equipamentos de controlo ou atuação, 

que têm como função permitir o funcionamento automático de equipamentos mediante 

necessidades registadas através de sensores. Sensores de presença e termóstato são alguns 

exemplos destes dispositivos. [19] 

 Outra solução a ser implementada é a Gestão Técnica Centralizada (GTC). Este 

instrumento permite: [19] 

 Centralizar e visualizar a informação relevante dos consumos energéticos; 

 Comparar os consumos energéticos registados com valores de referência internos e 

externos; 

 Avaliar os comportamentos energéticos estáticos e dinâmicos, de modo 

personalizado, para cada instalação; 

 Aplicar as fontes de energias renováveis; 

 Minimizar as emissões de CO2; 

 Utilizar equipamentos e materiais certificados com rendimentos garantidos, bem 

como soluções tecnicamente inovadoras; 

 Interligar todas as instalações técnicas do edifício; 

 Harmonizar as tecnologias da envolvente do edifício, a gestão técnica e a engenharia 

de sistemas; 

 Alertar os utentes para o uso, racional e responsável, das instalações; 

 Assegurar a redução dos custos de exploração. 

No geral, a GTC possibilita o acesso e armazenamento de dados, desenvolve 

ferramentas para controlo e é aplicável nas áreas de atuação: iluminação, AVAC, ar 

comprimido, permutadores e processos térmicos, deteção de incêndio, deteção de intrusão e 

controlo de acessos. [19] 
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2.5.2 Benchmarking 

 O benchmarking de energia é definido como o método de medição do desempenho 

energético de uma instalação fabril ou até de um setor industrial face a uma métrica que 

representa o desempenho padrão (ou otimizado) de uma instalação fabril ou setor industrial de 

referência. [26] 

Imaginemos que se define um plano de perda de peso em que apenas se mede o peso da 

pessoa em questão uma vez por ano. Como é óbvio, o plano não funciona assim porque não é 

possível monitorizar e gerir o que não se consegue medir. O benchmarking funciona da mesma 

maneira, para ser executado corretamente deve ser utilizado, consistentemente, ao longo do 

tempo. [25] 

O benchmarking energético é utilizado para compreender os padrões de utilização de 

energia, identificar ineficiências no seu uso, bem como o potencial para a sua conservação e 

poupança de energia, e conceber políticas que melhorem a economia da mesma. É uma 

ferramenta fundamental de gestão, que pode contribuir para o aumento da eficiência energética 

e para a redução das emissões de GEE. [26] 

Num estudo recente, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) 

descobriu que os edifícios que eram consistentemente alvo de benchmarking conseguiam 

reduzir o consumo de energia em média 2,4% por ano, e as poupanças podiam atingir um total 

de 7%. [25] 

Um benchmark energético é uma meta de utilização de energia que uma instalação pode 

alcançar através da implementação de medidas de eficiência energética. [22] 

 As empresas podem utilizar benchmarking para comparar as suas operações com as 

operações de outras empresas, utilizando como referência a média da indústria ou as melhores 

práticas, de modo a melhorar a sua eficiência energética. [27] Neste caso, o benchmarking é 

visto como a procura das melhores práticas industriais que conduzem a um desempenho 

energético superior. [26] 

 A própria empresa também pode comparar o desempenho da sua instalação em 

diferentes períodos ou para diferentes condições de operação, e assim analisar o seu 

desempenho energético. Este acontecimento pode ser explicado pela necessidade da mesma de 

avaliar a melhoria da sua eficiência energética ou mesmo devido à inexistência, ou 

indisponibilidade, de informações relevantes para estabelecer benchmarks. [26] 

 

2.5.3 Consumo Energético de Referência 

Para qualquer tipo de instalação, o consumo energético de referência representa o uso 

atual de energia, nas condições de operação em vigor para um determinado período de tempo, 

e para um determinado ano. Com o propósito de comparar, o consumo energético de referência 

é usualmente medido antes de serem implementadas novas melhorias práticas. O mesmo pode 

ser medido ao nível de cada processo específico e ao nível do sistema completo, bem como em 

diferentes níveis de operação, podendo ser obtido através das faturas de energia. Quando uma 

medida de melhoria energética é concluída, o novo consumo pode ser comparado diretamente 

com a linha de referência dos consumos anteriores sendo, assim determinadas as poupanças 

energéticas. [22] 
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 Muitos gestores de ETAs e ETARs organizam a utilização de energia da instalação 

através de um índice de produção ou procura, este índice é denominado de indicador de 

desempenho energético (IDE). [22] Idealmente, o consumo energético de referência é o 

principal elemento de avaliação do desempenho energético, ou seja, não deve ser influenciado 

por fatores externos como o clima, alterações na produção, mudança de matérias-primas, entre 

outros. Mas, nem sempre é possível, uma vez que o propósito da instalação pode fazer aumentar 

ou diminuir o seu consumo específico por razões externas ao desempenho energético, pelo que, 

neste caso, é possível calcular a tendência externa e projetar assim, o consumo de referência. 

[24] Estabelecer uma linha de referência energética facilita aos gestores da instalação 

compreender a eficiência relativa ou a mudar a eficiência relativa com o propósito da instalação, 

que neste caso é, o tratamento da água ou das águas residuais. [22] 

  

2.5.4 Indicador de Desempenho Energético (IDE) 

 Os indicadores de desempenho energético (IDEs) são utilizados para quantificar 

melhorias ou alterações no uso e consumo de energia e na eficiência energética, ao nível da 

organização, instalação, sistema, processo ou equipamento. [24] 

 A seleção dos IDEs tem normalmente em consideração os fatores que os podem afetar, 

a sua aplicabilidade e eficácia na determinação do desempenho energético. Normalmente, a 

determinação dos indicadores de desempenho energético, a utilizar pelo SGE da organização, 

está ao encargo do representante de gestão e da equipa de gestão de energia. [24] 

 Estes indicadores são escolhidos pela organização para possibilitar uma correta 

monitorização e medição da evolução do desempenho energético. A metodologia utilizada para 

determinar e atualizar estes IDEs deve ser registada e revista periodicamente. Os IDEs devem 

ser revistos e comparados com o consumo energético de referência, logo sempre que este se 

altera é preciso rever também os IDEs. [24] 

 A figura 2.3 ilustra a utilização de um IDE de uma ETA de modo a atingir a meta 

proposta. A linha de referência (a média do ano anterior, por mês) está representada pelas barras 

verdes e a média anual está representada pela linha vermelha. Se a instalação estabelece como 

meta uma poupança de 5% da sua energia após implementar medidas de eficiência energética, 

uma nova linha média anual (representada a azul) é estabelecida como o IDE a atingir. [22] 
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Figura 2.3 - Objetivo e rastreamento do índice de desempenho energético (IDE ou em inglês, KPI8). [22] 

 O consumo energético total, a intensidade energética, o consumo específico de energia, 

entre outros, são alguns exemplos de indicadores de desempenho energético. 

  

2.6 Decreto-Lei n.º 71/2008 

A legislação nacional, em vigor atualmente, foi publicada em 2008 através do Decreto-

Lei n.º 71/2008, de 15 de abril, e posteriormente, alterada pelo Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 

30 de abril. Esta legislação veio regulamentar o Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos 

de Energia (SGCIE) e é referente às instalações Consumidoras Intensivas de Energia (CIE), 

estas instalações apresentam consumos energéticos superiores a 500 tep/ano. [28] [29] Este 

decreto resulta da revisão do Regulamento de Gestão dos Consumos de Energia (RGCE), que 

é uma das medidas do Plano Nacional de Ação em Eficiência Energética (PNAEE). [30] 

 O objetivo do SGCIE é promover a eficiência energética e monitorizar os consumos 

energéticos de instalações consumidoras intensivas de energia. Para isso, prevê que se realizem 

auditorias energéticas periodicamente nas instalações CIE e, que se elaborem e executem, 

Planos de Racionalização dos Consumos de Energia (PREn). Após a entrega e a respetiva 

aprovação do PREn este converte-se em Acordo de Racionalização dos Consumos de Energia 

(ARCE). O ARCE prevê a elaboração dos Relatórios de Execução e Progresso (REP) com uma 

periodicidade bianual. A figura 2.4 é ilustrativa das diferentes etapas do processo SGCIE. 

                                                           
8 KPI – Key Performance Index 
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Figura 2.4 - Etapas do processo SGCIE. [31] 

 

2.7 Auditoria Energética 

 A gestão energética nas empresas é fundamental para uma utilização racional dos seus 

recursos. Não basta apenas implementar um conjunto de medidas numa referida instalação que 

permitam reduzir os consumos energéticos. É necessário ter uma base de dados concretos 

resultantes de medições efetuadas, para assim ser possível calcular as várias perdas energéticas 

dos principais equipamentos consumidores de energia. [30] Entramos assim, no campo das 

auditorias energéticas. 

 Uma auditoria energética consiste num exame detalhado das condições de utilização de 

energia numa instalação (unidade fabril ou edifício). Nesta auditoria serão contabilizados os 

consumos e rendimentos energéticos dos equipamentos assim como possíveis perdas. [30] Isto 

permitirá um melhor reconhecimento das medidas mais eficientes a implementar para se obter 

uma redução dos consumos. A figura 2.5 representa as fases de uma auditoria energética. 

 

Figura 2.5 - Fases de uma auditoria energética. 1) Recolha de dados relativos à instalação. 2) Caracterização 

detalhada dos consumos da empresa. 3) Diagnóstico e análise de oportunidades de otimização de consumos. 4) 

Implementação de medidas de poupança. [32] 

A iniciação numa auditoria de energia é a etapa mais complicada do processo, pois de 

um modo geral é difícil determinar-se, a priori, o que fazer. É necessário saber para onde se 

deve olhar, qual o grau de exatidão que se deve ter nas medidas a efetuar e, principalmente, por 

onde se deve começar. [33] 

 A concretização de uma auditoria de energia é vista como um processo contínuo de 

aprendizagem por parte do auditor. Não existem duas auditorias iguais visto que, cada 

instalação tem as suas particularidades que lhe conferem o seu traço próprio. A auditoria é uma 

tarefa exigente e complexa, e requer muitas vezes conhecimentos que o auditor, encarregue da 

sua realização, não possui porque nem toda a gente possui conhecimentos que cubram toda a 

vasta área que está ligada à energia, sendo por isso necessário recorrer à consulta de bibliografia 

especializada ou depender de conhecimentos de terceiros. [33] 

 A auditoria de energia é composta por duas partes, a macro auditoria e a micro auditoria. 

A macro auditoria consiste numa análise mais geral da instalação enquanto a micro auditoria é 
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uma análise mais pormenorizada e em que o foco pode ser determinada área da instalação ou 

determinado processo. [33] 

 Em termos legislativos, as auditorias energéticas são obrigatórias para todas as 

instalações com um consumo de energia superior a 500 tep/ano. [33] Na tabela 2.1, é referido 

o procedimento aplicado. 

Tabela 2.1 - Procedimento para efetuar auditorias energéticas às instalações. [33] 

Consumo de Energia9 [tep/ano] Periodicidade da Auditoria 

500 ≤ Consumo < 1000 
De 8 em 8 anos 

1000 ≤ Consumo 

 

2.8 Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREn) 

 A necessidade de reduzir o consumo de energia à escala global, dita a necessidade de 

cada país desenvolver políticas energéticas capazes de cumprir metas. Assim sendo, a política 

energética nacional tem por base dois princípios fulcrais: a racionalidade económica e a 

sustentabilidade. [23] Os objetivos desta política são: 

 Reduzir significativamente as emissões dos GEE, de forma sustentável; 

 Reforçar a diversificação das fontes de energia primária; 

 Aumentar a eficiência energética da economia; 

 Contribuir para o aumento da competitividade da economia. [30] 

  Foi no âmbito desta política energética que foram desenvolvidos programas e planos 

como por exemplo, o Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREn), o Plano 

Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) e o Programa de Eficiência 

Energética para a Administração Pública (Eco.AP). 

 O PREn é realizado com base nos relatórios das auditorias energéticas obrigatórias. Na 

tabela 2.2 é explícito o período de implementação das medidas em função do período de retorno 

do investimento para cada consumo de energia. 

Tabela 2.2 - PREn, período de implementação das medidas em função do período de retorno do investimento. 

[33] 

Consumo de Energia [tep/ano] 
Período de Retorno do 

Investimento (PRI) 

Período de Implementação das 

Medidas 

500 ≤ Consumo < 1000 ≤ 3 anos Implementadas nos primeiros 3 

anos do PREn 1000 ≤ Consumo ≤ 5 anos 

 O PREn deve ainda estabelecer metas relativas à intensidade energética, ao consumo 

específico de energia e à intensidade carbónica. É importante referir que o ano de referência, 

utilizado para os cálculos, será sempre o ano civil anterior à data da auditoria energética. [33] 

Na figura 2.6 é possível visualizar que os PREn aprovados irão permitir reduzir o consumo de 

energia em 135.669 tep/ano, o que equivale a uma redução de 7% face ao ano de referência. 

Nas emissões de GEE a economia prevista é de 539.863 t CO2e, isto é, 8% face ao ano de 

referência. [34] 

                                                           
9 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 215×10-6 tep. [35] 
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Figura 2.6 - Economias de consumo de energia e de emissões de GEE previstas nos PREn aprovados pelo 

SGCIE, em julho de 2017 (SGCIE, 2017). [34] 

 A Intensidade Energética (IE) é medida pelo quociente entre o consumo total de energia 

(considerando apenas 50% da energia resultante de resíduos endógenos e de outros 

combustíveis de origem renovável) e o Valor Acrescentado Bruto (VAB) das atividades 

empresariais diretamente ligadas às instalações industriais em análise (kgep/€). [36] 

 O VAB deverá ser utilizado a preços constantes e relativos ao ano de referência e os 

valores de produção espectáveis para a empresa em análise. [33] O VAB é calculado através da 

equação 2.1, de acordo com o Despacho (extrato) n.º 6472/2016. [37]

VAB = Vendas (SNC 71) + Prestações de Serviços (SNC 72) + Proveitos 

Suplementares (SNC 781) + Trabalhos para a Própria Empresa (SNC 74) – Custos 

das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (SNC 61) – Fornecimentos e 

Serviços Externos (SNC 62) – Outros Custos e Perdas Operacionais (SNC 688) 

(2.1) 

O Consumo Específico de Energia (CE) é quantificado pelo quociente entre o consumo 

total de energia (considerando apenas 50% da energia resultante de resíduos endógenos e outros 

combustíveis de origem renovável) e o volume de produção (kgep/unidade de produção). [33] 

 A tabela 2.3 contempla as metas a atingir para a intensidade energética e para o consumo 

específico de energia. 

Tabela 2.3 - Metas a atingir para a intensidade energética e para o consumo específico de energia. [33] 

Consumo de Energia [tep/ano] Melhoria dos Indicadores Período 

500 ≤ Consumo < 1000 4% 
8 anos 

1000 ≤ Consumo 6% 

 A Intensidade Carbónica (IC) é definida pelo quociente entre o valor das emissões dos 

GEE resultantes da utilização das várias formas de energia consumidas no processo produtivo 

e o respetivo consumo total de energia (kgCO2e/tep) ou (kgCO2e/MJ). [33] 
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2.9 Acordo de Racionalização dos Consumos de Energia (ARCE) 

 Após a entrega e a sucessiva aprovação do PREn por parte da Agência para a Energia 

(ADENE), o PREn converte-se em Acordo de Racionalização dos Consumos de Energia 

(ARCE). Este prevê a realização e entrega bianual de Relatórios de Execução e Progresso 

(REP). Estes relatórios permitem acompanhar a evolução dos parâmetros de intensidade 

energética, de consumo específico de energia e da intensidade carbónica, bem como, efetuar 

um acompanhamento do estado de implementação das medidas do ARCE. 

 Durante o período de ARCE, de 6 a 8 anos, a legislação prevê um conjunto de incentivos 

para as indústrias dentro dos quais: 

 Isenção do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP); 

 Ressarcimento de 50% do custo da auditoria energética, desde que se verifique o 

cumprimento de pelo menos 50% das medidas previstas no ARCE10; 

 Ressarcimento de 25% dos investimentos em equipamentos e sistemas de 

monitorização. [36] 

 

2.10 Financiamento 

 De modo a que todas as empresas e cidadãos que se preocupem com energia, eficiência 

e sustentabilidade possam dar o seu contributo, Portugal definiu um conjunto de medidas para 

a sustentabilidade energética que possibilitam que todas as empresas o possam fazer. [30] 

Através do Decreto-Lei n.º 50/2010, de 20 de maio, criou o Fundo de Eficiência Energética 

(FEE) para financiar os programas e medidas do PNAEE. O FEE visa incentivar e apoiar os 

projetos de eficiência energética, promovendo assim, a alteração de comportamentos. [38] 

 Criou também o Fundo de Apoio à Inovação (FAI) para financiamento de projetos de 

inovação/desenvolvimento tecnológico e projetos de demonstração tecnológica nas áreas das 

energias renováveis e da eficiência energética. [30] 

 

2.11 Energia Elétrica 

 A análise das faturas elétricas é uma ferramenta crucial na gestão de energia. Nestas 

podemos encontrar a potência contratada e transporte de energia nas redes, bem como, os 

consumos de energia distribuída pelos diferentes períodos horários. [39] 

O funcionamento de equipamentos, como por exemplo, motores, transformadores, 

fornos de indução e lâmpadas de descarga, só é possível através do consumo de energia elétrica. 

[40] Dentro desta energia elétrica encontramos uma parte de energia denominada de energia 

ativa (medida em kWh), que é a responsável pelo trabalho produzido e a energia reativa (medida 

em kVArh), que apesar de não produzir trabalho, está inerente ao funcionamento destes 

equipamentos. A energia reativa produz o fluxo magnético nas bobinas dos equipamentos para 

que, por exemplo, os eixos dos motores possam girar enquanto a energia ativa é responsável 

pelo movimento de rotação. [41] A figura 2.7 é ilustrativa desta explicação. 

                                                           
10 Aplicável apenas a instalações CIE com consumo entre 500 e 1000 tep/ano. 
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Figura 2.7 - Funcionamento de um motor. [41] 

 Outro exemplo da diferença entre energia ativa e reativa é um copo de cerveja em que 

o líquido representa a energia ativa e a espuma a energia reativa (ver figura 2.8). 

 

Figura 2.8 - Analogia do copo de cerveja em relação à energia ativa e reativa. [41] 

 A partir desta analogia, é possível verificar que se aumentarmos a quantidade de líquido 

(energia ativa) no mesmo copo, estamos a reduzir a quantidade de espuma (energia reativa), e 

assim, a otimizar a utilização do copo (melhorar a eficiência do sistema). [41] 

 

2.11.1 Energia Ativa 

 Tal como já indicado, a energia ativa é a responsável pelo trabalho produzido. Esta 

energia pode ser dividida em quatro períodos horários diferentes: ponta (P), cheia (C), vazio 

normal (Vn) e super vazio (SV), em que cada um destes tem uma tarifa associada diferente. Os 

valores de consumo de energia ativa associados a cada período podem ser encontrados 

normalmente, nas faturas elétricas. De acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2002, de 12 de abril, 

alterado posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 84/2013, de 25 de julho, os valores das tarifas e 

preços regulados, aplicados em Portugal continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, são definidos e aprovados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos ou 

ERSE. [42] 

 Os princípios de cálculo e aprovação das tarifas aplicadas às diversas atividades, isto é, 

as tarifas de uso das redes, de uso global do sistema e comercialização de último recurso, são 

estipuladas no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, modificado depois 

pelo Decreto-Lei n.º 215-A/2012. [42] 

 

2.11.2 Energia Reativa 

 Como já mencionado anteriormente, a energia reativa cria o campo magnético 

consumido pelos equipamentos, durante o seu funcionamento. [43] 
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 Mesmo que indispensável para o funcionamento dos motores, transformadores, entre 

outros, a energia reativa deve ser controlada e reduzida ao valor mínimo possível porque esta 

gera perdas nos transformadores e nas redes de transporte e distribuição, e por isso, o seu 

consumo tem um custo elevado, aumenta a necessidade de energia e reduz a qualidade da 

energia fornecida. Apesar disso, não apresenta custo de produção. [39] 

 Uma maneira de avaliar se a energia reativa está a ser utilizada corretamente é através 

do fator de potência. 

  

2.11.3 Fator de Potência 

 O fator de potência (cos φ) relaciona a potência reativa e ativa de uma instalação através 

do “triângulo das potências” (ver figura 2.9). 

 

Figura 2.9 - Triângulo das potências. [40] 

 Assim, a potência ativa e reativa juntas originam a potência aparente (medida em kVA), 

esta potência é a potência total gerada e transmitida à carga, [40] sendo calculada através da 

equação 2.2. 

Potência Aparente = √(Potência Ativa)2 + (Potência Reativa)2 (2.2) 

O fator de potência pode ser calculado através da equação 2.3. 

cos φ = 
Potência Ativa

√(Potência Ativa)2+(Potência Reativa)2
 = 

Potência Ativa

Potência Aparente
 (2.3) 

O fator de potência pode ser classificado em indutivo ou capacitivo. O fator de potência 

indutivo exprime que a instalação está a absorver a energia reativa, isto é, a maioria dos 

equipamentos elétricos possui características indutivas em função das suas bobinas, que 

induzem o fluxo magnético necessário ao seu funcionamento. O fator de potência capacitivo 

exprime que a instalação está a fornecer a energia reativa. As baterias de condensadores são 

normalmente instaladas para fornecer energia reativa aos equipamentos indutivos. O fator de 

potência pode tornar-se capacitivo caso sejam instaladas baterias de condensadores em 

demasia, um exemplo desta situação ocorre quando se desliga os equipamentos elétricos 

indutivos e se mantém os condensadores ligados na instalação. [43] 

De acordo com o Despacho n.º 7253/2010, de 26 de abril, as alterações no regime de 

faturação da energia reativa promovidas pela ERSE deram origem à formulação de 3 escalões 

de preço em função da tg φ. Esta faturação de energia reativa indutiva, medida nas horas fora 

de vazio, em cada período de integração, só é aplicada quando exceder 30% da energia ativa 

consumida no mesmo período. O preço da energia reativa indutiva nas horas fora de vazio 

aplicável em cada escalão de energia reativa indutiva é obtido através da aplicação de um fator 
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multiplicativo a um preço de referência de energia reativa indutiva. [44] A tabela 2.4 apresenta 

os diferentes escalões de energia reativa indutiva, bem como os fatores multiplicativos 

aplicáveis a cada escalão. Estes fatores multiplicativos estão de acordo com o Despacho n.º 

12605/2010, de 4 de agosto. [45] 

Tabela 2.4 - Escalões de energia reativa indutiva e fatores multiplicativos associados. [45] 

Escalão Descrição Fator Multiplicativo 

Escalão 1 0,3 ≤ tg φ < 0,4 0,33 

Escalão 2 0,4 ≤ tg φ < 0,5 1,00 

Escalão 3 0,5 ≤ tg φ 3,00 

 

2.11.4 Correção do Fator de Potência 

 O baixo valor do fator de potência pode ser justificado por motores e transformadores a 

trabalhar em vazio ou sobredimensionados; pela utilização de lâmpadas de descarga 

(fluorescente, vapor de mercúrio, entre outros) sem reatores de alto fator de potência; pelo 

excesso de energia reativa capacitiva, ou ainda por uma grande quantidade de motores de baixa 

potência. [40] 

 A correção do fator de potência possibilita: uma diminuição das perdas de energia; um 

melhor aproveitamento da capacidade dos transformadores; um aumento da vida útil dos 

equipamentos; uma utilização racional da energia consumida; uma diminuição dos custos de 

energia reativa, e um decréscimo das variações de tensão. [43] 

 As medidas a tomar de modo a corrigir então o fator de potência são: desligar os motores 

e transformadores que estejam a operar em vazio; dimensionar corretamente os equipamentos; 

aumentar o consumo de energia ativa da instalação, caso seja possível (como verificado na 

figura 2.8, de modo, a aumentar a eficiência energética); instalar baterias de condensadores ou 

redimensionar as já instaladas e redistribuir cargas pelos diversos circuitos. [41] 

 As baterias de condensadores são equipamentos capazes de armazenar energia reativa e 

fornecer aos equipamentos essa mesma energia necessária ao seu funcionamento. A instalação 

destes componentes permite um melhor controlo da energia reativa limitando-a unicamente aos 

equipamentos que necessitam, reduzindo as perdas, melhorando as condições de operação e 

libertando capacidade nos transformadores para atender a novas cargas. [43] 

Como já referido anteriormente, é fulcral que as baterias de condensadores da instalação 

sejam desligadas quando os motores e transformadores também o são, de modo, a não haver 

consequências adversas no sistema elétrico da instalação. [43] 

 

2.12 Estação de Tratamento de Águas (ETA) 

 Atualmente, a água é indispensavelmente uma necessidade básica da sociedade. Por 

isso, é tão importante o uso que a ela se dá, bem como a qualidade com que esta chega às nossas 

casas. Se a água não estiver devidamente tratada pode conter algumas substâncias prejudiciais 

para a nossa saúde. Devido a esta necessidade de tratamento e purificação da água surgem as 

Estações de Tratamento de Águas (ETAs), que como o nome indica, são estações que efetuam 

o tratamento da água. [46] 
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 Para que a água se possa tornar adequada para consumo são realizados um conjunto de 

procedimentos enumerados em seguida. É importante referir que o procedimento utilizado pode 

variar ligeiramente em cada ETA, mas a finalidade é sempre a mesma, tornar a água própria 

para consumo. 

 

2.12.1 Captação 

 A água é captada dos rios e lagos através de bombas. Esta água captada é transportada 

através de condutas adutoras para a ETA e, normalmente, vem com folhas, galhos, bactérias e 

outros resíduos. Assim, para que possa ficar inodora, incolor e sem sabor ela passa por um 

processo que dura em média, cerca de 3 horas. 

 Caso existam obstáculos no percurso até à ETA, são utilizadas Estações Elevatórias 

(EE) que se encarregam de bombear a água até ao local pretendido. [46] 

 

2.12.2 Bacia de Tranquilização 

 Normalmente, quando a água chega com uma grande pressão à ETA. Passa, por isso, 

por uma bacia de tranquilização que se encarrega de diminuir a sua velocidade. 

 Nesse tanque, a água passa por uma primeira fase de limpeza. A água atravessa um 

gradeamento que retém os detritos sólidos maiores, como troncos e peixes. E é também aqui 

aplicado cloro na água, de maneira a acabar com vírus, bactérias e outros microrganismos, bem 

como dissolver os metais presentes na água. [46] 

 

2.12.3 Floculação 

 Nesta etapa, a água passa por canais de coagulação onde é aplicado sulfato de alumínio 

líquido que tem como função desestabilizar as partículas dos resíduos contidos na água. Nos 

tanques de floculação, motores agitam a água a velocidade controlada e juntam as partículas 

sólidas em suspensão formando flocos maiores. [46] 

 

2.12.4 Decantação 

 A partir do tanque de floculação, a água segue para os decantadores (uma espécie de 

piscina a céu aberto), onde fica cerca de 90 minutos. Ao fim deste tempo, é esperado que os 

flocos estejam já depositados no fundo da piscina o que faz com que a água se livre da maior 

parte das impurezas sólidas. 

 Os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo para o centro do 

tanque. A cada 2 horas, esse lodo é bombeado para um canal de esgoto. [46] 

 

2.12.5 Filtragem 

 À superfície dos decantadores localizam-se canais por onde a água escoa e depois 

atravessa filtros verticais compostos por camadas de carvão, areia, pedregulhos e cascalho. Os 

resíduos restantes da decantação ficam aqui retidos nestes filtros. 
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 Ao fim de 20 a 30 horas, os filtros necessitam de ser limpos para retirar todos os resíduos 

acumulados. [46] 

 

2.12.6 Desinfeção 

 Nesta etapa, a água passa por três processos distintos, a cloração, a alcalinização e a 

fluoretação. Na cloração, é adicionado cloro para garantir que a água fique livre de 

microrganismos patogénicos, causadores de doenças, quando esta chega à nossa casa. Na 

alcalinização, é adicionado cal na água para evitar a corrosão dos canos da rede de 

abastecimento. E na fluoretação, é adicionado flúor para prevenir cáries na população. [46] 

 

2.12.7 Distribuição 

 Por fim, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA. E em 

seguida, transportada por tubulações até aos reservatórios elevados onde é distribuída para a 

população. [46] 
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3 Descrição da Instalação 

 Neste capítulo é realizada uma pequena introdução à instalação a ser estudada, sendo 

descrito neste caso, o processo de tratamento da água utilizado na ETA em questão, enumerados 

e descritos os vários componentes da instalação e referidos os detalhes técnicos de cada 

componente. Este capítulo é de fundamental importância como parte introdutória para os 

capítulos seguintes pois irá permitir fazer um enquadramento da instalação e só depois realizar 

o seu estudo e retirar as devidas ilações. 

 

3.1 Processo de Tratamento da ETA 

 No capítulo anterior foi descrito de uma forma geral como é efetuado o processo de 

tratamento das águas em qualquer ETA, agora é descrito o processo efetuado na ETA da Ponte 

do Bico (ver figura 3.1), da AGERE-EM situada em Braga. 

 

Figura 3.1 - ETA da Ponte do Bico, em Braga. [16] 

 Este processo é constituído por uma fase líquida e uma fase sólida sendo cada etapa 

descrita em seguida. Na figura A.1 do anexo A, é também possível visualizar o esquema de 

captação e tratamento de água desta ETA. 

 

3.1.1 Fase Líquida 

 A fase líquida é constituída pelas seguintes etapas: captação/gradagem, tamisagem, pré-

oxidação, coagulação/floculação, filtração rápida, remineralização, desinfeção final e elevação. 

 

Captação/Gradagem 

Localizados a montante e a jusante da instalação estão dois poços de captação por onde 

a água entra por gravidade. Aqui, a água passa por uma gradagem onde ficam retidos os sólidos 

de maior porte, tais como, troncos e plásticos, que são arrastados pelas águas do rio. É 

importante referir que cada poço de captação está munido de duas bombas de elevação, de 200 

l/s e 400 l/s, respetivamente. [16] 
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Tamisagem 

A água é elevada ao início do tratamento através das bombas de captação, que podem 

funcionar alternadamente ou em conjunto. Aqui inicia-se a tamisagem, que tem como objetivo 

retirar os sólidos de menor porte que passaram na gradagem primária, como por exemplo: 

folhas, ramos e algas. [16] A figura 3.2 ilustra os tamisadores utilizados nesta instalação. 

 

Figura 3.2 - Tamisadores da ETA. [16] 

 

Pré-Oxidação 

Segue-se a pré-oxidação, que é feita com água previamente clorada (com cloro gasoso) 

em quantidade suficiente para promover a oxidação de toda a matéria orgânica em suspensão, 

incluindo os microrganismos presentes, evitando assim a sua proliferação no leito filtrante. [16] 

 

Coagulação/Floculação 

Na câmara de mistura rápida é efetuada a pré-oxidação juntamente com a coagulação. 

A coagulação utiliza um policlorossulfato de alumínio (Rifloc 10) líquido como coagulante, o 

qual tem como função remover a matéria orgânica coloidal, formando flocos que 

posteriormente serão retidos na fase de filtração rápida, em filtros de areia. [16] Na figura 3.3 

é possível ver os silos onde o Rifloc 10 está armazenado. 

 

Figura 3.3 - Silos de Rifloc 10. [16] 
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Filtração Rápida 

Após a coagulação/floculação é realizada a filtração na qual, a água decantada atravessa 

um meio poroso que, neste caso, é a areia, o qual retém os sólidos e permite a passagem da 

água. O objetivo fundamental deste procedimento é a remoção das partículas que tenham 

escapado com a água decantada (material em suspensão e substâncias coloidais) do meio 

líquido, podendo promover a redução do número de bactérias e alterar algumas características 

da água. [16] A figura 3.4 ilustra o canal dos filtros da ETA da Ponte do Bico. 

 

Figura 3.4 - Canal dos filtros da ETA. [16] 

 

Remineralização 

Devido às águas da zona norte serem ligeiramente ácidas (pH entre 5.5 e 6), pouco 

mineralizadas e, portanto, agressivas para as tubagens, existe a necessidade de se proceder a 

uma remineralização. Adicionando água de cal e CO2, consegue-se afinar a água através da 

correção da agressividade e pH. O hidróxido de cálcio (cal) e o CO2 são utilizados porque não 

introduzem elementos estranhos à composição natural da água, são inócuos à saúde e a sua 

obtenção no mercado é fácil dado o seu preço ser aceitável, em comparação com outros 

reagentes alternativos. [16] As figuras 3.5 e 3.6 apresentam as cubas de cal e os silos de CO2 

da ETA, respetivamente.

 

Figura 3.5 - Cubas de cal da ETA. [16] 

 

Figura 3.6 - Silos de CO2 da ETA. [16]
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Desinfeção Final 

De modo a garantir a qualidade microbiológica e preservar um residual de desinfetante 

na água que chega aos consumidores, é efetuada uma desinfeção final com água clorada. A pós-

cloragem é efetuada para garantir uma água bacteriologicamente pura. [16] 

 

Elevação 

Após o tratamento, a água é elevada através das condutas adutoras, para os reservatórios 

de Pintacinhos e Montariol, com capacidade de 4.000 m3 e 32.000 m3, respetivamente. [16] E 

a partir destes reservatórios, a água será distribuída para os restantes 23 reservatórios do 

concelho de Braga. 

 

3.1.2 Fase Sólida 

A fase sólida é constituída apenas pela etapa de tratamento de lamas. 

 

Tratamento de Lamas 

As águas de lavagem dos filtros (da etapa de filtração) obtidas pela utilização do 

soprador da figura 3.7, não podem ser lançadas no meio ambiente e é necessário tratá-las. 

Depois de misturadas, as lamas são encaminhadas para o espessador que é semelhante a um 

decantador, onde vai ocorrer a separação entre as lamas que são mais pesadas e a água fica à 

superfície do espessador. [47] 

 

Figura 3.7 - Soprador para lavagem dos filtros da ETA da Ponte do Bico. [16] 

Esta água clarificada é recuperada e entra no início do processo de tratamento de água. 

As lamas que foram separadas da água vão agora ser desidratadas, ou seja, vai retirar-se a maior 

quantidade de água possível às lamas. Depois ela é recolhida para o destino adequado que, neste 

caso, é compostagem. [47] A figura 3.8 representa a prensa de lamas utilizada na ETA da Ponte 

do Bico. 
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Figura 3.8 - Prensa de lamas da ETA da Ponte do Bico. [16] 

 

3.2 Identificação dos Componentes 

 Em seguida são apresentados os principais equipamentos da estação de tratamento de 

águas da Ponte do Bico, nomeadamente aqueles com maior potência instalada (quer térmica, 

quer elétrica) e enunciadas as características de cada um. 

 

3.2.1 Equipamentos Principais 

Na etapa de captação de água da ETA, a instalação possui dois poços de captação, cada 

um equipado com uma eletrobomba com um caudal nominal de 400 l/s e outra com um caudal 

nominal de 200 l/s. Na tabela 3.1 é possível ver os dados técnicos dos motores das respetivas 

eletrobombas. 

Tabela 3.1 - Dados técnicos dos motores das bombas de captação superficial. 

Dados Técnicos 

Motores das Bombas de Captação a 

Montante 

Motores das Bombas de Captação a 

Jusante 

Bomba de 400 l/s Bomba de 200 l/s Bomba de 400 l/s Bomba de 200 l/s 

Designação G1M G2M G1J G2J 

Tipo de Motor Trifásico Trifásico Trifásico Trifásico 

Potência Nominal 

[kW] 
90 45 90 45 

Arranque AD1S11 AD1S AD1S AD1S 

Classe EFF IE1/EFF2 IE1/EFF2 IE1/EFF2 IE1/EFF2 

RPM 1500 1500 1500 1500 

N.º Polos 4 4 4 4 

                                                           
11 AD1S – Arranque direto com 1 sentido de rotação 
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 De acordo com a WEG (2016), [48] a classe EFF da tabela 3.1, diz respeito aos níveis 

standard de eficiência. A classificação dos níveis de rendimento para os motores elétricos 

definida entre a CEMEP12 e a Comissão Europeia foi: 

 EFF1 – Alto rendimento; 

 EFF2 – Rendimento melhorado; 

 EFF3 – Baixo rendimento. 

Outros países optaram por desenvolver um sistema diferente da especificação europeia, 

o que fez com que a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC13) desenvolve-se a norma IEC 

60034-30-2008, com o objetivo de substituir todas as normas nacionais existentes. Em março 

de 2014, surgiu a norma IEC 60034-30-1:2014 que veio substituir a versão anterior de 2008. 

Esta versão conta já com uma nova classe de eficiência (IE4), com uma gama de potências mais 

extensa e passa a incluir motores com 8 polos. As classes de eficiência, para os motores 

trifásicos, definidas por esta norma são: [48] 

 IE5 – Rendimento Ultra Premium (ainda a definir); 

 IE4 – Rendimento Super Premium; 

 IE3 – Rendimento Premium; 

 IE2 – Alto Rendimento (equivalente a EFF1); 

 IE1 – Rendimento Standard (equivalente a EFF2). 

Relativamente à etapa de filtração, a instalação possui duas eletrobombas de água de 

lavagem dos filtros A e B, duas eletrobombas de elevação de água suja de lavagem dos filtros, 

para o espessador A e B, e dois electro compressores de ar de lavagem dos filtros A e B. A 

tabela 3.2 apresenta os dados técnicos dos motores dos elementos referidos anteriormente. 

Tabela 3.2 - Dados técnicos dos motores das bombas de água de lavagem dos filtros A e B, das bombas de 

elevação de água suja de lavagem dos filtros para o espessador A e B, e dos compressores de ar de lavagem dos 

filtros A e B. 

Dados Técnicos 

Motores das Bombas de 

Água de Lavagem dos Filtros 

A e B 

Motores das Bombas de 

Elevação de Água Suja de 

Lavagem dos Filtros A e B 

Motores dos Compressores 

de Ar de Lavagem dos 

Filtros A e B 

Designação BV.060.201A BV.060.201B BH.100.101A BH.100.101B CR.060.204A CR.060.204B 

Tipo de Motor Trifásico Trifásico Trifásico Trifásico Trifásico Trifásico 

Potência 

Nominal [kW] 
30 30 11 11 37 37 

Arranque AET1S14 AET1S AD1S AD1S AET1S AET1S 

Classe EFF IE1/EFF2 IE1/EFF2 IE1/EFF2 IE1/EFF2 IE2/EFF1 IE1/EFF2 

RPM 1500 1500 1500 1500 2946 2946 

N.º Polos 4 4 4 4 2 2 

A elevação, a etapa final da fase líquida, é composta por dois grupos: principal e 

secundário. O grupo principal é constituído por cinco eletrobombas e cada eletrobomba está 

equipada com uma bateria de condensador. Os motores do grupo principal são motores 

                                                           
12 CEMEP – Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics 
13 IEC – International Electrotechnical Comission 
14 AET1S – Arranque estrela triangular com 1 sentido de rotação 
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alimentados à média tensão de 6 kV. A tabela 3.3 apresenta os dados técnicos dos motores e 

baterias de condensadores das eletrobombas do grupo principal. 

Tabela 3.3 - Dados técnicos dos motores e baterias de condensadores das bombas de elevação do grupo 

principal. 

Dados Técnicos Motores das Bombas de Elevação – Grupo Principal 

Designação GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 

Tipo de Motor Trifásico Trifásico Trifásico Trifásico Trifásico 

Potência 

Nominal [kW] 
620 820 820 820 820 

Arranque AD1S AD1S AD1S AD1S AD1S 

Classe EFF IE2/EFF1 IE2/EFF1 IE2/EFF1 IE2/EFF1 IE2/EFF1 

RPM 1500 1500 1500 1500 1500 

N.º Polos 4 4 4 4 4 
 

Dados Técnicos Baterias de Condensadores das Bombas de Elevação – Grupo Principal 

Potência Total 

[kVAr] 
200 200 200 200 200 

Tensão [kV] 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Corrente [A] 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Frequência [Hz] 50 50 50 50 50 

 O grupo secundário é constituído por duas eletrobombas e, na tabela 3.4, apresentam-

se os dados técnicos dos motores das respetivas eletrobombas. 

Tabela 3.4 - Dados técnicos dos motores das bombas de elevação do grupo secundário. 

Dados Técnicos 
Motores das Bombas de Elevação – 

Grupo Secundário 

Designação GS1 GS2 

Tipo de Motor Trifásico Trifásico 

Potência Nominal 

[kW] 
90 90 

Arranque AD1S AD1S 

Classe EFF IE1/EFF2 IE1/EFF2 

RPM 1500 1500 

N.º Polos 4 4 

 O grupo principal tem também associados dois electro compressores de choque 

hidráulico e cada um tem também associado uma bateria de condensador. A tabela 3.5 apresenta 

os dados técnicos dos motores e baterias de condensadores dos electro compressores do grupo 

principal. 
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Tabela 3.5 - Dados técnicos dos motores dos electro compressores de choque hidráulico do grupo de elevação 

principal. 

Dados Técnicos 
Motores dos Electro Compressores de 

Choque Hidráulico do Setor Principal 

Designação CR_CH_SP_A CR_CH_SP_B 

Tipo de Motor Trifásico Trifásico 

Potência Nominal 

[kW] 
20 20 

Arranque AD1S AD1S 

Classe EFF IE1/EFF2 IE1/EFF2 

RPM 1500 1500 

N.º Polos 4 4 
 

Dados Técnicos Baterias de Condensadores 

Potência Total 

[kVAr] 
160 105 

 

3.2.2 Iluminação 

Relativamente à iluminação, na tabela B.1 do anexo B, está presente os diferentes tipos 

de sistemas de iluminação da instalação. A tabela 3.6 apresenta um resumo geral da instalação 

da ETA. 

Tabela 3.6 - Resumo dos diferentes tipos de sistemas de iluminação da ETA. 

Tipo de 

Lâmpada 

Quantidade de 

Lâmpadas 

Potência Total 

[W] 

Energia 

Consumida 

[kWh/ano] 

Baixo Consumo 63 1.764 5.127,52 

Fluorescente 203 8.112 13.650,28 

Iodetos Metálicos 12 1.000 2.953,68 

LED 14 280 832,20 

LEDtube 166 3.756 14.304,56 

Total 458 14.912 36.868,24 

 

3.2.3 Produção de Águas Quentes Sanitárias (AQS)  

Existe um termoacumulador elétrico destinado à produção de águas quentes sanitárias 

para os balneários. A tabela 3.7 apresenta as características do termoacumulador. 

Tabela 3.7 - Características do termoacumulador. 

Dados Técnicos Termoacumulador 

Capacidade [m3] 0,075 

Potência [kW] 2 

N.º Médio de Banhos por dia 11 

N.º Máximo de Banhos por dia 16 
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3.2.4 Sistema de Ar Comprimido 

 Esta instalação possui duas centrais de ar comprimido, uma atua na linha de produção 

de água e outra na sua linha de elevação de água. Relativamente à central, que atua na linha de 

produção de água, esta alimenta o serviço geral da estação, isto é, todo o conjunto de 

equipamentos instalados na ETA cujo acionamento seja pneumático. Esta central é constituída 

por dois compressores, um secador e um reservatório de ar. A tabela 3.8 apresenta os dados 

técnicos da central de ar comprimido que alimenta o serviço geral da estação. 

Tabela 3.8 - Dados técnicos da central de ar comprimido que alimenta o serviço geral da estação. 

Central de Ar Comprimido – Serviço Geral da Estação 

Dados Técnicos Compressor de Ar A Compressor de Ar B 

Designação CA.051.101A CA.051.101B 

Pressão [bar] 10 10 

Potência Nominal [kW] 7,5 7,5 

Cilindrada [m3] 1100 1100 

N.º Cilindros 2 (2 estágios) 2 (2 estágios) 

Aspiração [m3] 0,92 0,92 

Pressão de Funcionamento [bar] 9 9 

Modo de Funcionamento Pressóstato On/Off Pressóstato On/Off 
 

Dados Técnicos Secador de Ar 

Designação Secador de Expansão Direta Série DW10 

Potência Nominal [kW] 0,28 

Pressão de Funcionamento [bar] 9 

Modo de Funcionamento Ponto de Orvalho On/Off 
 

Dados Técnicos Reservatório de Ar 

Pressão de Funcionamento [bar] 9 

Capacidade [m3] 0,85 

Enquanto a central, que atua na linha de elevação de água, alimenta os reservatórios de 

proteção de choque hidráulico das condutas de elevação principal e secundária é constituída por 

um compressor e um reservatório, que alimenta a conduta de elevação secundária, e ainda dois 

compressores e dois reservatórios que alimentam a conduta de elevação principal. A tabela 3.9 

apresenta os dados técnicos da central de ar comprimido que alimenta a proteção de choque 

hidráulico. 
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Tabela 3.9 - Dados técnicos da central de ar comprimido que alimenta a proteção de choque hidráulico. 

Central de Ar Comprimido – Proteção de Choque Hidráulico 

Dados Técnicos 
Compressor de Ar do 

Setor Principal A 

Compressor de Ar do 

Setor Principal B 

Compressor de Ar do 

Setor Secundário 

Designação CR_CH_SP_A CR_CH_SP_B CR_SS 

Pressão [bar] 30 30 n.d. 

Potência Nominal [kW] 15 15 2,2 

N.º Cilindros 2 (2 estágios) 2 (2 estágios) 2 (2 estágios) 

Pressão de 

Funcionamento [bar] 
20 20 10 

Modo de 

Funcionamento 
Níveis On/Off Níveis On/Off Níveis On/Off 

 

Dados Técnicos 
Reservatório de Ar do 

Setor Principal A 

Reservatório de Ar do 

Setor Principal B 

Reservatório de Ar do 

Setor Secundário 

Pressão de 

Funcionamento [bar] 
30 30 20 

Capacidade [m3] 10 10 2,2 

 

3.2.5 Sistema de Climatização 

Esta instalação está equipada com equipamento de climatização distribuído por diversas 

divisões da estação de tratamento de águas. Este sistema é do tipo descentralizado e a tabela 

3.10 apresenta as características deste sistema de climatização. 

Tabela 3.10 - Características do sistema de climatização. 

Local Modelo Tipo 

Potência Elétrica 

[kW] 

Potência 

Térmica [kW] Fluido 

Refrigerante 
Arref. Aquec. Arref. Aquec. 

Laboratório 

  (1º andar) 
GUD60NM3CO/GFH60K3C1 Split 5,29 4,98 17 18 R-410A 

Sala autómatos  

(1º andar) 
CS-W12CKP5 Split 1,07 1,10 3,74 4,09 R-410A 

Sala de comando  

(1º andar) 
CS-PWI2DKE Split 1,07 1,10 3,74 4,09 R-410A 

Gabinete técnico  

(1º andar) 
CS-W12CKP5 Split 1,07 1,10 3,74 4,09 R-410A 

Gabinete Direção  

(1º andar) 
CU-W12CKP5 Split 1,07 1,10 3,74 4,09 R-410A 

Gabinete ex-

Secretariado  

(1º andar) 

CU-W12CKP5 Split 1,07 1,10 3,74 4,09 R-410A 

Gabinete Direção (r/c) GWH18MC-K3DNA7E/O Split 1,60 1,62 5,30 5,80 R-410A 

Portaria RAS09PKH Split 1,07 1,10 3,74 4,09 R-22 

A partir dos dados disponíveis de potência elétrica e térmica, de arrefecimento e de 

aquecimento, é possível calcular os indicadores de eficiência energética do equipamento de ar 
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condicionado. Estes indicadores permitem avaliar o desempenho do sistema relativamente à 

sua eficiência no arrefecimento, bem como, no aquecimento. 

O Coeficiente de Desempenho (COP15), é utilizado para caracterizar a eficiência do 

sistema de aquecimento. Neste caso, quanto maior for o COP, maior será a sua eficiência. Em 

relação à eficiência no arrefecimento é utilizado o Índice de Eficiência de Energia (EER16), 

onde quanto maior for o seu valor, também mais elevada é a eficiência do sistema. O COP e o 

EER, são calculados através das equações 3.1 e 3.2, respetivamente. 

COP = 
Potência Térmica de Aquecimento [kW]

Potência Elétrica de Aquecimento [kW]
 (3.1) 

EER = 
Potência Térmica de Arrefecimento [kW]

Potência Elétrica de Arrefecimento [kW]
 (3.2) 

 Tendo por base as equações anteriores, foi calculado na tabela 3.11, os indicadores de 

eficiência para os equipamentos existentes na ETA. 

Tabela 3.11 - EER e COP dos equipamentos que compõem o sistema de climatização da ETA. 

Local Modelo EER COP 

Laboratório (1º andar) GUD60NM3CO/GFH60K3C1 3,21 3,61 

Sala autómatos (1º andar) CS-W12CKP5 3,50 3,72 

Sala de comando (1º andar) CS-PWI2DKE 3,50 3,72 

Gabinete técnico (1º andar) CS-W12CKP5 3,50 3,72 

Gabinete Direção (1º andar) CU-W12CKP5 3,50 3,72 

Gabinete ex-Secretariado (1º andar) CU-W12CKP5 3,50 3,72 

Gabinete Direção (r/c) GWH18MC-K3DNA7E/O 3,31 3,58 

Portaria RAS09PKH 3,50 3,72 

 A classificação dos dois indicadores é feita de acordo com a norma Europeia, 

apresentada na figura 3.9. 

 

Figura 3.9 - Classes de eficiência energética para o COP e o EER de acordo com a norma Europeia. [49] 

                                                           
15 COP – Coefficient of Performance 
16 EER – Energy Efficiency Ratio 
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Analisando a figura anterior, podemos afirmar que a eficiência dos equipamentos 

existentes na ETA é caracterizada por ser da classe A, tanto para o EER como para o COP. De 

destacar que o aumento da procura de equipamentos do tipo split de classe A fez com que 

muitos fabricantes desenvolvessem outros equipamentos ainda mais eficientes, e de maneira a 

diferenciar estes dos presentes na figura 3.9, foi necessário elaborar novas classes como se pode 

verificar na figura 3.10. 

 

Figura 3.10 - Classes de eficiência energética para o COP e o EER de acordo com a norma Europeia 

(continuação). [49] 
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4 Resultados Obtidos 

 Neste capítulo é explicado e descrito o procedimento de análise efetuado e enunciados 

os resultados obtidos decorrentes do trabalho realizado. 

 

4.1 Procedimento de Análise 

 O procedimento de análise serve como guia para um bom estudo e avaliação dos 

consumos energéticos da estação de tratamento de águas. A metodologia utilizada tem por base 

as diferentes etapas de uma auditoria energética. Esta metodologia foi fundamental para o 

estudo da eficiência energética desta instalação. Este estudo foi realizado no capítulo 2. 

 Qualquer estudo ou análise desta instalação não poderia ser realizado sem, obviamente, 

efetuar uma pesquisa bibliográfica antecipada sobre o processo de tratamento da água, isto é, 

compreender o que ocorre na generalidade das ETAs, que etapas inclui e qual a função de cada 

uma. Foi também realizado um enquadramento dos conceitos e legislação a aplicar nesta 

situação. A introdução da instalação e dos diferentes componentes principais que a constituíam 

foi feita no capítulo 3. 

 Tal como numa auditoria energética é complicado efetuar a mesma sem antes visitar o 

local a analisar, esta visita permite não só o conhecimento da instalação e das diferentes etapas 

que a constituem como possibilita um primeiro contacto com os administradores e trabalhadores 

da mesma, que mais do que o auditor responsável pela auditoria, conhecem a instalação 

perfeitamente e podem sugerir e mencionar o que realmente funciona de acordo com o esperado 

ou não. Nesta etapa, e de acordo com o Despacho n.º 17449/2008, de 27 de junho, é essencial 

o levantamento pormenorizado de todos os aspetos relacionados com o uso de energia ou que 

possibilitem a caracterização dos fluxos energéticos. É essencial conseguir caracterizar do 

ponto de vista energético, os diferentes equipamentos e sistemas existentes na instalação CIE. 

[50] 

 Foram recolhidos os dados energéticos da instalação na sua globalidade (faturas 

energéticas) e por componentes principais, de 2015 e 2016, de modo a obter o perfil de consumo 

energético associado. Foi também reunido o valor acrescentado bruto (VAB) e o volume de 

produção, dos anos referidos. E por fim, para além do fluxograma do processo da ETA 

fornecido, foram igualmente solicitados alguns dados técnicos dos principais componentes da 

instalação, tal como potência do equipamento, curvas das bombas, com o respetivo ponto de 

funcionamento, alturas manométricas, que cada bomba teria de vencer, entre outros. 

 Após a recolha dos dados, o estudo incidiu no estabelecimento de correlações entre os 

consumos de energia e o volume de produções, bem como, no cálculo de indicadores de 

desempenho energético e de consumos específicos de energia. 

 Finalmente, e após a devida análise da instalação foi possível a identificação e 

elaboração de medidas de eficiência energética que possibilitam não só a redução dos consumos 

energéticos como a diminuição das emissões de GEE. Estas medidas têm, necessariamente, de 

ter em conta, a viabilidade do seu investimento para o gestor da instalação, considerando o 

período de retorno e o custo associado à implementação. As soluções propostas são 

apresentadas posteriormente no capítulo 5. 
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4.1.1 Metodologia de uma Auditoria Energética 

 De acordo com o Despacho n.º 17449/2008, de 27 de junho, as principais etapas de uma 

auditoria energética são: [50] 

 Quantificar os consumos energéticos (por instalação global e principais secções e 

ou equipamentos) e a sua importância no custo final do(s) produto(s); 

 Efetuar uma inspeção visual dos equipamentos e ou sistemas consumidores de 

energia, complementada pelas medições necessárias; 

 Esclarecer como é transformada a energia e quais os seus custos; 

 Efetuar um levantamento e caracterização detalhada dos principais equipamentos 

consumidores de energia, sobretudo com maior peso em termos de potência 

instalada, quer elétrica, quer térmica; 

 Obter diagramas de carga (DDC) elétricos dos sistemas considerados grandes 

consumidores de eletricidade; 

 Determinar a eficiência energética de geradores de energia térmica, eventualmente 

existentes, pelos métodos das perdas ou direto; 

 Verificar o estado das instalações de transporte e distribuição de energia; 

 Verificar a existência do bom funcionamento dos aparelhos de controlo e regulação 

do equipamento de conversão e utilização de energia; 

 Realizar balanços de massa e energia aos principais equipamentos consumidores de 

energia térmica; 

 Determinar consumos específicos de energia durante o período de realização da 

auditoria, para posterior comparação com os valores médios mensais e anuais e 

deteção de eventuais variações sazonais; 

 Determinar o quociente entre o consumo energético total e o valor acrescentado 

bruto (kgep/VAB) da atividade empresarial diretamente ligada à instalação 

consumidora intensiva de energia, bem como, o consumo específico de energia 

(kgep/unidade de produção); 

 Identificar e quantificar as possíveis áreas onde as economias de energia são viáveis, 

como resultado das situações encontradas/anomalias detetadas e medições 

efetuadas; 

 Definir intervenções, com viabilidade técnico-económica, conducentes ao aumento 

da eficiência energética e ou à redução da fatura energética; 

 Definir as linhas orientadoras para a implementação ou melhoria de um esquema 

operacional de Gestão de Energia. 

Obviamente, para o caso em questão, o estudo não foi tão pormenorizado, mas 

funcionou como linha orientadora para a elaboração desta dissertação. Relativamente à 

elaboração das soluções propostas, foi tido em conta não só as medidas aplicadas na indústria 

em geral, bem como especificamente para as estações de tratamento de águas. 

 

4.1.2 Avaliação dos Indicadores de Desempenho Energético 

A utilização da energia nas estações de tratamento de águas está distribuída pelas etapas 

de captação e transporte, tratamento, armazenamento e distribuição de água. Tipicamente, para 

uma ETA onde a captação de água é superficial, a etapa de captação e transporte corresponde 
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a um consumo de 100 kWh/MG 17, a etapa de tratamento consome 250 kWh/MG e a etapa de 

armazenamento e distribuição corresponde a 1150 kWh/MG. O que perfaz um total de energia 

consumida de 1500 kWh/MG. Caso a ETA fosse de captação de água subterrânea o consumo 

específico médio seria de aproximadamente 1800 kWh/MG. [51] 

O consumo específico de energia (CE) representa a relação entre a energia utilizada pelo 

sistema de bombagem da ETA e o volume de água produzida que vai fornecer a rede de 

distribuição. Não existe nenhum valor de referência para o consumo específico de energia 

porque este valor depende da fonte de água, da idade da instalação, do tipo de tratamento, da 

capacidade de armazenamento, da topografia da cidade e do tamanho do sistema, isto é, do 

volume de água produzida e da área de serviço. Sistemas localizados em locais mais elevados 

que a fonte de água, terão obrigatoriamente um CE mais elevado. E sistemas com muitas fugas 

na rede terão um aumento na produção e fornecimento de água, logo, um maior consumo de 

energia. Enquanto as instalações equipadas com equipamentos de bombagem mais eficientes e 

com menos fugas na rede, terão um CE mais baixo. [52] 

Um estudo realizado em Wisconsin e que envolveu 67 ETAs de captação de água 

superficial, descobriu que o CE pode estar envolvido numa gama de 600 kWh/MG até 2600 

kWh/MG, e que para a maioria das instalações (cerca de 50%) a gama de CE está entre 800 

kWh/MG e 1600 kWh/MG. Caso a captação fosse subterrânea, a gama geral seria de 300 

kWh/MG até 3800 kWh/MG, e o correspondente aos 50% centrais de 1400 kWh/MG até 1800 

kWh/MG. [53] Outro estudo realizado na Pensilvânia descobriu que a gama de consumo 

específico de energia para as ETAs municipais está compreendida na gama de 350 kWh/MG e 

31.200 kWh/MG, e a gama média entre 1250 kWh/MG e 6500 kWh/MG. [11] A tabela 4.1, 

contém os dados obtidos para o CE para a região da Califórnia. 

Tabela 4.1 - Gama de consumo específico para as ETAs. [13] 

Etapa da ETA 
CE [kWh/MG] 

Valor Inferior Valor Superior 

Captação e Transporte 88 330 

Tratamento 152 1.410 

Distribuição 360 860 

Total 600 2.600 

A partir dos dados obtidos, pelos estudos e tabela anteriores, é possível verificar a 

disparidade de valores de consumo específico de energia que existe entre as ETAs de diferentes 

regiões dos Estados Unidos, e perceber o porquê de não existir um valor de referência de modo 

a uniformizar a performance energética de todas as estações de tratamento de água. 

O benchmarking surge assim, para minimizar o facto de não haver um valor de 

referência do CE. Assim, o benchmarking agrupa as ETAs com características iguais e avalia o 

desempenho dos seus processos. Um exemplo de benchmarking do consumo específico de 

energia é exemplificado na tabela 4.2. Nesta tabela, foi obtida a gama de valores médios de CE 

para diferentes instalações. 

                                                           
17 MG – Million gallons, 1.000.000 gal ≈ 3.785,41 m3. 
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Tabela 4.2 - Benchmarking do consumo específico de energia em alguns países. [54] 

País 
N.º Instalações 

Consideradas 

População Servida 

(milhões) 

Valores Médios de 

CE [kWh/m3] 

Alemanha18 85 2,2 0,50 - 0,70 

Dinamarca19 57 3,0 0,30 - 0,60 

Suécia 181 6,6 0,76 

n.d.20 31 71,0 0,50 

Outro fator que pode influenciar o valor do consumo específico de energia é a diferença 

entre o volume de água captada e o volume de água elevada, isto é, o volume de água distribuída 

e armazenada após o tratamento. Durante o processo de tratamento, existem obviamente perdas 

inerentes ao mesmo o que faz com que o volume de água elevada seja inferior ao de água 

captada. Apesar da diferença nem sempre ser significativa, o valor a utilizar para o cálculo do 

consumo específico de energia pode fazer ainda alguma diferença. Nem sempre é especificado 

se o valor de produção utilizado no cálculo do CE, foi realmente o de volume de água elevada 

ou se foi utilizado o valor de volume de água captada. 

A intensidade energética (IE) tal como o consumo específico de energia, não tem um 

valor médio de referência. Estes indicadores são baseados na infraestrutura eletromecânica e 

nos respetivos custos de cada instalação, e por isso, são definidos especificamente para cada 

instalação em particular. [52] 

O estado do Wisconsin consome cerca de 400.000.000 kWh de energia por ano para 

produzir água a partir das 581 ETAs que dispõe. A tabela 4.3 apresenta a gama de utilização de 

energia por tipo de instalação em Wisconsin. [22] 

Tabela 4.3 - Consumo específico de energia e intensidade energética nas ETAs. [22] 

Tipo 
Consumo Específico de Energia 

(CE) [kWh/1000 gallons] 

Intensidade Energética21 

(IE) [$/kWh] 

Classe AB (> 4000 consumidores) 1,81 0,1098 

Classe C (1000 - 4000 consumidores) 1,94 0,1232 

Classe D (< 1000 consumidores) 2,41 0,1297 

Captação de Água Superficial 2,16 n.d. 

Captação de Água Subterrânea 2,01 n.d. 

 Como já foi referido anteriormente, estes valores de CE e IE, apenas foram elaborados 

para a região de Wisconsin e por isso não podem ser aplicados a qualquer estação de tratamento 

de águas. 

 Em relação ao indicador de intensidade carbónica (IC), de acordo com o SGCIE, para 

poder avaliar o valor obtido podemos considerar como referência os valores anteriormente 

medidos em estudos prévios. Neste caso, o objetivo será a manutenção do valor anterior. 

 

                                                           
18 Consideradas apenas as regiões de Hesse e Rhineland-Palatine. 
19 Consideradas apenas 5 regiões da Dinamarca não especificadas. 
20 Dados retirados de 31 grandes estações de tratamento de águas da Europa. 
21 Valores médios obtidos entre os anos de 2010 e 2014 de acordo com o The Wisconsin State Energy Office 

(2017). [55] 
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4.2 Análise de Dados 

 Em seguida procede-se a uma análise aprofundada dos dados de produção e de consumo 

de energia elétrica fornecidos pela AGERE-EM. A análise realizada aqui é de extrema 

importância pois, irá permitir elaborar e corroborar as medidas de eficiência energética 

propostas no capítulo seguinte. 

 

4.2.1 Captação e Produção 

 A água captada do rio Cávado pelas eletrobombas responsáveis pela captação (G1M, 

G2M, G1J e G2J) não é igual à água elevada pelas eletrobombas dos grupos de elevação 

principal (GP1, GP2, GP3, GP4 e GP5) e secundário (GS1 e GS2), há claro, perdas durante o 

tratamento. A tabela 4.4 apresenta os valores mensais de água captada e elevada em 2016. 

Tabela 4.4 - Volume mensal de água captada e elevada em 2016. 

Mês 
Água Captada 

[m3] 

Água Elevada [m3] Água Total 

Elevada [m3] Setor Principal Setor Secundário 

Janeiro 857.720 755.975 88.203 844.178 

Fevereiro 781.346 694.511 80.353 774.864 

Março 843.075 757.756 83.776 841.532 

Abril 809.697 721.687 86.663 808.350 

Maio 846.383 752.831 92.215 845.046 

Junho 912.970 809.643 101.639 911.282 

Julho 1.084.890 962.277 120.143 1.082.420 

Agosto 1.041.481 924.324 114.310 1.038.634 

Setembro 971.340 868.900 100.246 969.146 

Outubro 908.630 813.971 93.054 907.025 

Novembro 847.390 761.695 83.260 844.955 

Dezembro 889.690 800.191 87.027 887.218 

Total 10.794.612 9.623.761 1.130.889 10.754.650 

Média 899.551 801.980 94.241 896.221 

 Para as entidades gestoras das estações de tratamento de águas, o cálculo do indicador 

de consumo específico de energia nem sempre é o mesmo, isto é, quando se está a avaliar a 

instalação na sua globalidade, o volume de produção a ser considerado é o volume de água 

captada, enquanto que se for pretendida uma avaliação a incidir apenas num grupo eletrobomba 

ou num conjunto de grupos, o consumo específico deve ser calculado considerando o volume 

de água bombeada. [56] Neste caso, visto estarmos a considerar a instalação global, o volume 

de produção a considerar para o posterior cálculo do consumo específico de energia (CE) é o 

volume total de água captada, que é de 10.794.612 m3/ano. O volume de produção médio 

mensal é de 899.551 m3/mês. Analisando a tabela 4.4 verifica-se que em 2016, o volume de 

perdas de água foi de, 

  Volume de Perdas = 10.794.612 – 10.754.650 = 39.962 m3/ano 

A figura 4.1 ilustra a evolução anual do volume de água captada em 2015 e 2016. 
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Figura 4.1 - Evolução do volume mensal de água captada em 2015 e 2016. 

 Da análise da figura 4.1, é possível verificar que durante o Verão (os meses de junho, 

julho, agosto e setembro), o consumo de água é maior comparativamente às restantes épocas 

do ano, ou seja, podemos afirmar que há uma sazonalidade nesta altura. Isto deve-se ao facto 

de ser esta uma época em que as temperaturas atingem normalmente um valor mais elevado e, 

por serem meses em que a precipitação não é tão abundante, há períodos de seca, o que propicia 

um maior consumo de água, tanto para consumo próprio dos utilizadores, como para outras 

atividades como rega de campos e enchimento de piscinas. A sazonalidade observa-se também 

no mês de fevereiro relativamente ao valor mínimo de volume de produção, 777.153 m3 e 

781.346 m3, em 2015 e 2016 respetivamente, e também em julho atinge-se o valor máximo de 

produção, 1.090.119 m3 e 1.084.890 m3, em 2015 e 2016 respetivamente. A tabela 4.5 compara 

o volume de produção de 2015 e 2016. 

Tabela 4.5 - Comparação da produção anual em 2015 e 2016. 

Ano 
Volume de Água Captada 

Anualmente [m3/ano] 

2015 11.029.861 

2016 10.794.612 
 

Variação -2,13 % 

 De acordo com esta tabela, o volume de produção de água em 2016, diminuiu 2,13% 

em relação a 2015. 

 

4.2.2 Energia Elétrica Consumida Mensal 

 Os valores dos consumos de energia elétrica mensais e das emissões de gases de efeito 

de estufa associados à estação de tratamento de águas em 2016 são exibidos na tabela 4.6. Nesta 

tabela são também apresentadas as perdas dos transformadores. 
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Tabela 4.6 - Consumo de energia elétrica mensal e perdas associadas nos quatro transformadores de potência em 

2016. 

Mês 
Energia 

Consumida [kWh] 

Energia 

Consumida [tep]22 

Emissões GEE 

[kgCO2e]23 
Perdas TF [kWh] 

Janeiro 706.622,00 151,92 332.112,34 44.272,46 

Fevereiro 649.481,00 139,64 305.256,07 41.416,18 

Março 706.334,00 151,86 331.976,98 44.272,46 

Abril 685.975,00 147,48 322.408,25 42.844,32 

Maio 714.909,00 153,71 336.007,23 44.272,46 

Junho 762.170,00 163,87 358.219,90 42.844,32 

Julho 888.940,00 191,12 417.801,80 44.272,46 

Agosto 860.786,00 185,07 404.569,42 44.272,46 

Setembro 804.411,00 172,95 378.073,17 42.844,32 

Outubro 754.737,00 162,27 354.726,39 44.272,46 

Novembro 704.218,00 151,41 330.982,46 42.844,32 

Dezembro 727.058,00 156,32 341.717,26 44.272,46 

Total 8.965.641,00 1.927,61 4.213.851,27 522.700,70 

Média 747.137,75 160,03 351.154,27 43.558,39 

Dado o consumo de energia ser de 1.927,61 tep/ano, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

71/2008 de 15 de abril, que regula o Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 

(SGCIE), esta estação de tratamento de águas é designada de Consumidora Intensiva de Energia 

(CIE) porque apresenta um consumo energético superior a 500 tep/ano. Assim sendo, o SGCIE 

prevê a realização de auditorias energéticas periódicas (de 8 em 8 anos) e ainda, a elaboração e 

execução de um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia (PREn). É importante 

referir, que esta ETA já foi alvo de uma auditoria em 2015 e encontra-se neste momento sob 

um Acordo de Racionalização dos Consumos de Energia (ARCE). 

A figura 4.2, ilustra a evolução anual do consumo energético da ETA, em 2015 e 2016. 

                                                           
22 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 215×10-6 tep. [35] 
23 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 0,47 kgCO2e. [35] 
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Figura 4.2 - Evolução do consumo de energia mensal em 2015 e 2016. 

 Como é possível verificar, o consumo de energia é mais elevado no período do Verão 

(os meses de junho, julho, agosto e setembro), facto que é facilmente comprovado devido ao 

aumento do consumo de água nessa época (como visto anteriormente na figura 4.1) pois, para 

produzir uma maior quantidade de água é por sua vez, necessária uma quantidade também 

maior de energia elétrica. Assim sendo, está também justificado o facto de o valor mínimo 

(634.070 kWh em 2015 e 649.481 kWh em 2016) e máximo (888.482 kWh em 2015 e 888.940 

em 2016) de consumo energético ocorrer nos meses de fevereiro e julho, respetivamente, o que 

corresponde aos meses de menor e maior consumo de água. A tabela 4.7 compara a energia 

consumida de 2015 e 2016. 

Tabela 4.7 - Comparação da energia consumida anualmente e das perdas associadas nos quatro transformadores 

de potência em 2015 e 2016. 

Ano 
Energia Consumida 

Anualmente [kWh/ano] 
Perdas TF [kWh/ano] 

2015 9.030.525 521.273 

2016 8.965.641 522.701 
  

Variação -0,72 % +0,27% 

 A descida de 0,72% da energia consumida no ano de 2016 em relação a 2015, justifica-

se pela também diminuição de 2,13% (ver tabela 4.5) do volume de produção dos anos 

considerados. 

 Relativamente às perdas dos transformadores, apesar de estas se verificarem 

praticamente constantes ao longo do ano, houve um ligeiro aumento de 2015 para 2016, em 

cerca de 0,27%. 
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A partir dos dados obtidos nas tabelas 4.4 e 4.6, foi traçado um gráfico (ver figura 4.3) 

que relaciona o volume de produção (volume total de água captada) e o consumo de energia em 

2016. 

 

Figura 4.3 - Volume de produção vs. energia consumida em 2016. 

 A partir do gráfico anterior é possível ver que há uma correlação linear entre o volume 

de produção e a energia consumida, em 2016. Calculando o coeficiente de correlação, r, é 

possível saber se é possível poupar energia através de um controlo mais eficaz da energia 

consumida. Quanto mais próximo o seu valor for da unidade (≈1), significa que a instalação 

consegue prever a energia que o sistema irá consumir através do volume de produção. 

r = √0,9918 = 0,9959 

Assim sendo, o facto de o coeficiente de correlação ser próximo de um, expressa que o 

consumo de energia elétrica depende fortemente da produção da instalação, e que é possível 

controlar a energia através deste fator de influência. Outro aspeto importante a ter em 

consideração é a reta de tendência, quando o valor do volume de produção é nulo, a energia 

consumida é de 47.426 kWh, o que indica que mesmo que a instalação não produza, esta, na 

mesma, consome energia. Este valor representa o consumo de energia elétrica fixo mensal. 

 

Energia Ativa 

 A figura 4.4 apresenta os consumos de energia ativa faturada por período de tarifário 

em 2016. Anteriormente na figura 4.2 também foi apresentado o perfil de energia ativa 

consumida durante o ano de 2016. 
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Figura 4.4 - Energia ativa faturada mensalmente por período de tarifário em 2016.24 

 Da figura 4.4, podemos obter a tabela 4.8 que representa a energia ativa anual e a 

composição da energia ativa faturada em 2016. 

Tabela 4.8 - Composição do consumo total de energia ativa por período de tarifário em 2016 22 

Período de Tarifário 
Energia Ativa Faturada 

[kWh/ano] 

Proporção da Energia 

Ativa Faturada [%] 

Vazio Normal (Vn) 3.098.746,00 34,60 

Super Vazio (SV) 2.673.202,00 29,84 

Ponta (P) 260.124,00 2,90 

Cheia (C) 2.925.047,00 32,66 

Total 8.957.119,00 100,00 

 Podemos observar que o período de maior consumo é o de vazio normal (Vn) com 

34,60%, seguido dos períodos de cheia (C) com 32,66% e Super Vazio (SV) com 29,84%. O 

período de menor consumo é o de ponta (P), representando apenas 2,90% da energia ativa 

faturada em 2016. 

 

Energia Reativa 

A figura 4.5 ilustra os consumos dos diferentes tipos de energia reativa mensalmente e 

a evolução anual de energia reativa em 2016. 

                                                           
24 Valores obtidos tendo em conta o período das faturas de 25 de dezembro de 2015 e 24 de dezembro de 2016. 
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Figura 4.5 - Tipos de energia reativa e energia reativa total faturada mensalmente em 2016.25 

 Nesta figura, verifica-se que os valores de energia reativa consumida da instalação são 

mais baixos durante o Verão (os meses de junho, julho, agosto e setembro), comparativamente 

com o resto do ano, ao contrário do perfil de energia ativa anual. Isto pode ser explicado pelo 

facto de ser esta também a época de maior volume de produção e, portanto, de maior consumo 

de energia ativa, o que justifica que durante o resto do ano, dado a produção não ser tão elevada 

os motores em vez de estarem desligados estão a operar em vazio o que faz com que o fator de 

potência diminua. A tabela 4.9 apresenta a composição da energia reativa e o custo associado 

em 2016, relativamente aos diferentes tipos de energia reativa. 

Tabela 4.9 - Composição do consumo total de energia reativa e custo associado por tipo em 2016. 23 

Tipo de Energia 

Reativa 

Energia Reativa 

Faturada [kVArh/ano] 

Proporção da Energia 

Reativa Faturada [%] 
Custo [€/ano] 

Escalão 1 180.614,30 81,58 1.648,83 

Escalão 2 34.096,00 15,40 942,97 

Escalão 3 6.681,00 3,02 554,64 

Total 221.391,30 100,00 3.146,44 

 Analisando a tabela 4.9, em relação ao consumo total de energia reativa em 2016, 

podemos verificar que 81,58% correspondem ao escalão 1, 15,40% ao escalão 2 e, por fim, os 

restantes 3,02% dizem respeito ao escalão 3 da energia reativa. É importante referir que o custo 

associado ao consumo de energia reativa é elevado e, por isso, é também um aspeto a considerar 

na elaboração de medidas de eficiência energética, isto é, que visem a diminuição da energia 

reativa consumida da ETA. 

 

                                                           
25 Valores obtidos tendo em conta o período das faturas de 25 de dezembro de 2015 e 24 de dezembro de 2016. 
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4.2.3 Energia Elétrica Consumida Mensal por Equipamento/Etapa 

 Tal como mencionado anteriormente, os grupos de captação e elevação de água (setor 

principal e secundário) são considerados os principais consumidores de energia da estação de 

tratamento de águas. A tabela 4.10 apresenta os consumos energéticos mensais destes grupos. 

Tabela 4.10 - Energia consumida mensalmente pelos grupos de captação e elevação (setor principal e 

secundário) em 2016. 

Mês 

Energia Consumida [kWh] 

Grupo de Captação 
Grupo de Elevação 

– Setor Principal 

Grupo de Elevação 

– Setor Secundário 

Janeiro 44.142,03 523.189,20 42.939,45 

Fevereiro 39.777,40 483.777,47 38.933,45 

Março 42.991,96 534.787,22 40.898,12 

Abril 41.214,74 518.486,35 42.191,43 

Maio 43.167,28 542.624,00 44.814,34 

Junho 46.303,48 587.281,26 49.425,65 

Julho 53.662,24 695.087,99 58.112,01 

Agosto 51.353,28 669.108,35 55.544,63 

Setembro 48.829,89 631.220,48 48.784,34 

Outubro 46.238,86 583.906,19 45.373,73 

Novembro 43.157,67 539.553,82 40.606,75 

Dezembro 45.198,47 551.734,89 42.268,93 

Total 546.037,30 6.860.757,20 549.892,83 

 A tabela 4.11 expõe os consumos energéticos mensais da estação elevatória de águas 

residuais (EEAR) de saneamento. 
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Tabela 4.11 - Energia consumida mensalmente pela EEAR de saneamento em 2016. 

Mês 

Energia Consumida 

[kWh] 

EEAR 

Janeiro 14.830,39 

Fevereiro 14.064,35 

Março 10.112,77 

Abril 11.860,58 

Maio 11.967,85 

Junho 7.105,22 

Julho 5.217,93 

Agosto 3.551,69 

Setembro 4.146,77 

Outubro 4.748,36 

Novembro 5.528,88 

Dezembro 5.015,94 

Total 98.150,73 

 O consumo energético referente à iluminação já foi apresentado resumidamente no 

capítulo 3, na tabela 3.6. É importante não esquecer, que o valor das perdas associadas nos 

quatro transformadores de potência já foi apresentado anteriormente na tabela 4.6. O restante 

consumo de energia total diz respeito aos consumos nas restantes etapas do processo de 

tratamento, aos equipamentos administrativos, ao sistema de aquecimento, entre outros. 

 

4.2.4 Composição da Energia Elétrica Consumida Anual 

A tabela 4.12 e a figura 4.6 resumem a composição do consumo total de energia anual 

por componente/etapa principal. 

Tabela 4.12 - Composição do consumo total de energia por componente/etapa principal em 2016. 

Equipamento/Etapa 
Energia Consumida 

[kWh/ano] 

Proporção da Energia 

Consumida [%] 

Grupo de Captação 546.037,30 6,09 

Grupo de Elevação – Setor Principal 6.860.757,20 76,52 

Grupo de Elevação – Setor Secundário 549.892,83 6,13 

EEAR 98.151,73 1,09 

Iluminação 36.868,24 0,41 

Perdas TF 522.700,70 5,83 

Outros (Processo de Tratamento, 

Aquecimento, etc.) 
351.234,00 3,92 

Total 8.965.641,00 100,00 
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Figura 4.6 - Composição do consumo total de energia por componente/etapa principal em 2016. 

 Verifica-se assim, que o grupo de eletrobombas de elevação do setor principal (GP1, 

GP2, GP3, GP4 e GP5) é o maior consumidor de energia representando aproximadamente 

76,5% do consumo energético da ETA, por isso, será este o grupo mais importante a considerar, 

na elaboração de medidas de eficiência energética. Em seguida, as eletrobombas do grupo de 

elevação do setor secundário (GS1 e GS2) e do grupo de captação (G1M, G2M, G1J e G2J) são 

dois elementos, também eles, grandes consumidores de energia elétrica, representando, cada 

um, cerca de 6,1% da energia elétrica consumida anualmente na instalação. 

 

4.2.5 Indicadores de Desempenho Energético (IDEs) 

 Tal como já referido anteriormente, na secção 4.1.1, os indicadores de desempenho 

energético (IDEs) não possuem valores tabelados que possam ser utilizados para comparação 

visto o valor dos mesmos depender de instalação para instalação. Por isso, recorreu-se a 

benchmarking utilizando os dados do ano de 2015, da mesma instalação, e efetuou-se a 

comparação com os valores obtidos em 2016. Relativamente aos indicadores de desempenho 

energético, o consumo específico de energia (CE), a intensidade energética (IE) e a intensidade 

carbónica (IC), como referido no capítulo 2, são calculados com base nas equações 4.1, 4.2 e 

4.3, respetivamente. 

CE = 
Consumo Total de Energia [kgep]

Volume de Produção [m3]
 (4.1) 

IE = 
Consumo Total de Energia [kgep]

Valor Acrescentado Bruto (VAB) [€]
 (4.2) 

IC = 
Emissões GEE [kgCO2e]

Consumo Total de Energia [tep]
 (4.3) 

 A tabela 4.13 compara o VAB de 2015 e 2016. 
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Tabela 4.13 - Comparação da Valor Acrescentado Bruto (VAB) em 2015 e 2016. 

Ano VAB [€] 

2015 5.991.199,88 

2016 6.235.880,43 
 

Variação +4,08 % 

Tendo em conta os valores obtidos anteriormente para o VAB, volume de produção, 

consumo total de energia e emissões de GEE associadas, na tabela 4.14 são apresentados os 

IDEs obtidos para 2015 e 2016, e variação inerente a esses anos. 

Tabela 4.14 - Indicadores de desempenho energético obtidos em 2015 e 2016. 

Ano CE [kgep/m3] IE [kgep/€] IC [kgCO2e/tep] 

2015 0,176 0,324 2.186,05 

2016 0,179 0,309 2.186,05 
 

Variação +1,45 % -4,84 % 0,00 % 

 Considerando que o volume de produção diminui 2,13% e a energia consumida apenas 

desceu 0,72%, em relação a 2015, facilmente se consegue explicar o porquê do consumo 

específico de energia da instalação ter aumentado 1,45%. 

 Relativamente ao indicador de intensidade energética, a diminuição de 4,84% é 

justificada pelo aumento do VAB em 4,08%, em relação a 2015, enquanto o consumo 

energético apenas diminuiu 0,72%. 

 E finalmente, verificou-se que a intensidade carbónica se manteve inalterada, sendo 

então possível afirmar que a relação entre as emissões de GEE e a energia consumida é de 

2.186,05 kgCO2e/tep. 
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5 Soluções Propostas 

 Neste capítulo são enunciadas e explicadas as possíveis medidas a aplicar em qualquer 

estação de tratamento de águas. Posteriormente são apresentadas medidas concretas que visem 

diminuir as emissões de GEE e potenciar a eficiência energética da ETA, da Ponte do Bico, em 

Braga. E por fim, é realizada uma avaliação económica do investimento necessário para 

implementar as medidas propostas e do período de retorno. 

  

5.1 Medidas de Eficiência Energética 

Os principais objetivos das ETAs são cumprir com os regulamentos de proteção da 

saúde pública e ambiental, e fornecer os serviços por um preço justo e razoável. A eficiência 

energética nem sempre foi vista como um fator preponderante e a ter em consideração. O facto 

de a população estar em constante crescimento e dos regulamentos ambientais serem cada vez 

mais restritos levou a que houvesse um aumento das necessidades energéticas das ETAs. Assim 

sendo, à medida que o consumo de energia aumentou, a conservação e eficiência energética 

passaram então a ser assuntos de crescente importância nas estações de tratamento de águas. 

[57] 

O potencial de poupanças energéticas das ETAs e ETARs pode ser de 8% do consumo 

de 2010 em 2030. As oportunidades de eficiência existem em muitas categorias como: [57] 

 Otimização dos processos do sistema, como modificar as operações de bombagem, 

implementar sistemas de controlo e monitorização, através de Sistemas de 

Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA), por forma a aumentar a eficiência 

energética dos equipamentos. O Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica (EPRI26) 

estimou que a utilização de variadores eletrónicos de velocidade (VEV) e de motores 

altamente eficientes permitem uma poupança energética entre 5 e 15%, e, através da 

otimização de processos e da utilização de SCADA, é possível obter uma poupança 

entre 10 e 20%. 

 Substituição por equipamentos mais eficientes e corretamente dimensionados para 

as necessidades e capacidade da instalação. Bombas e outros equipamentos são 

muitas vezes utilizados, para além da sua vida útil, e operam abaixo da sua eficiência 

ideal. Além disso, a energia é incorporada através de sistemas de tubagens, uma vez 

que o escoamento de tubos de água potável exige mais energia para fornecer água 

ao consumidor final. 

 Melhoramento da gestão de energia. É amplamente reconhecido que as ETAs 

necessitam de compreender melhor a utilização de energia das suas instalações. É 

aqui que surgem diversos programas de pesquisa e entidades que fornecem 

ferramentas de benchmarking e outras ferramentas que permitam às instalações 

avaliar e gerir o seu consumo de energia, bem como comparar as suas operações 

com as de instalações similares. 

De acordo com o relatório síntese de julho de 2017 do SGCIE, o potencial de redução 

energética, através de medidas de eficiência, é de 135.669 tep/ano. Deste valor, cerca de 90% 

das poupanças de energia podem ser conseguidas através da implementação de medidas 

transversais e o restante através de medidas setoriais. Entende-se por medidas transversais, as 

                                                           
26 EPRI – Electric Power Research Institute 
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medidas que não são específicas de um setor de atividade. Estas proporcionam um maior 

potencial de redução de energia associado a um menor custo de investimento, tornando-se assim 

mais atrativas. Enquanto que quando se fala em medidas setoriais, pretende-se abordar as 

medidas que são, como o nome indica, específicas de um determinado setor de atividade. [34] 

Nas ETAs, a maioria da eletricidade é utilizada para bombeamento. Com o passar do 

tempo, o equipamento vai também envelhecendo o que faz com que a sua eficiência diminua e 

provoque então um aumento da eletricidade necessária. Daí que surja também a necessidade de 

trocar os equipamentos antigos por outros mais eficientes. As medidas de eficiência energética 

têm assim, como principal objetivo, reduzir o consumo de energia e, como objetivo secundário, 

reduzir o pico de procura. 

Efetuar uma abordagem ao sistema, de modo a avaliar todos os equipamentos, é uma 

maneira de obter mais poupanças. Esta abordagem ao sistema analisa a oferta e a procura de 

energia dos serviços, como é que interagem e afasta o foco dos componentes individualmente, 

em detrimento do desempenho global da instalação. Esta abordagem ao sistema envolve as 

seguintes etapas: [58] 

1. Localizar e identificar onde estão aplicados os equipamentos (bombas, 

compressores, ventiladores, entre outros) e a sua função na instalação; 

2. Documentar as condições e especificações do equipamento para desenvolver um 

inventário da instalação; 

3. Avaliar as necessidades e funções dos equipamentos para determinar se estes estão 

corretamente dimensionados e se estão bem aplicados às necessidades do processo; 

4. Apoiar o processo de tomada de decisão, recolhendo informações sobre potenciais 

melhorias dos equipamentos, incluindo os benefícios da implementação das 

melhorias e dos custos económicos associados; 

5. Monitorizar a performance dos equipamentos após implementadas as melhorias para 

determinar as poupanças reais de custos. 

A seguir, são explicadas algumas medidas que podem ser aplicadas a diferentes áreas e 

equipamentos da ETA, bem como, enunciados o período de retorno, o impacto na produtividade 

e a poupança energética associada à sua implementação. É importante referir que existem outras 

medidas para além das enumeradas em seguida, que também podem ser aplicadas numa estação 

de tratamento de águas. 

 

5.1.1 Medidas Gerais  

 A instalação deve desenvolver um modelo computacional da distribuição do sistema de 

água de modo a avaliar o impacto da implementação de melhorias. O modelo pode avaliar o 

efeito da mudança de tamanho das tubagens, do caudal de bombeamento, do ponto de operação 

de bombas, da pressão do sistema, da localização das bombas de auxílio e da localização de 

armazenamento. A utilização desta informação permite melhorar a gestão energética antes de 

efetuar investimentos de capital. [22] 

Os gestores da instalação devem utilizar a análise do custo do ciclo de vida quando 

avaliam ou comparam determinado equipamento, em vez de se basearem no que tem o preço 

inicial mais baixo. A análise do custo do ciclo de vida inclui a eficiência energética da unidade 

ao longo da vida útil do equipamento. [22] 
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 Todos os profissionais encarregues do funcionamento da ETA, desde os operadores, 

administradores e gestores, devem estar envolvidos no planeamento e conceção de qualquer 

melhoria ou expansão da instalação. A flexibilidade deste aspeto é preponderante, tanto no 

presente como no futuro da instalação. A antecipação das mudanças no futuro pode trazer 

grandes benefícios na diminuição dos consumos energéticos. [22] 

Na tabela 5.1, é possível visualizar as medidas mencionadas anteriormente e a poupança 

energética, o impacto na produtividade e o tempo de retorno associado a cada medida geral 

aplicada. 

Tabela 5.1 - Medidas de eficiência gerais. [22] 

Medida Impacto na Produtividade 

Poupança Energética 

Típica da Unidade do 

Processo [%] 

Tempo de Retorno 

Típico [anos] 

Design e Operação 

Assistidos por 

Computador 

Não tem. Variável Variável 

Utilizar a Análise de 

Custo do Ciclo de Vida 

para a Seleção de 

Compras 

Não tem. Variável Variável 

Flexibilidade de Design 

para Hoje e Amanhã 
Não tem. Variável 1 - 5 

 

5.1.2 Sistemas de Monitorização de Energia 

Os sistemas de monitorização de energia e de controlo de processo são ferramentas 

essências utilizadas na gestão e redução de energia. Os sistemas de medição recolhem dados, 

monitorizam os perfis de carga e acompanham as tendências, diárias e mensais, dos consumos 

energéticos ou do volume de água tratada, ou calculam a energia consumida por volume de 

água tratada. A utilização destes sistemas de monitorização pode reduzir o tempo necessário 

para efetuar determinadas tarefas, melhorar o produto, a qualidade e consistência dos dados, e 

ainda otimizar as operações. Por isso, a medição e monitorização são elementos fulcrais para a 

equipa de gestão de energia pois permite alertar a mesma para os problemas existentes em 

determinadas áreas, explicar a quantidade de energia consumida por cada equipamento e 

processo, bem como, o que está a emitir os gases de efeito de estufa. Segundo a Alliance to 

Save Energy (2002), a instalação de sistemas de medição e monitorização possibilita às 

instalações, sem sistemas atualizados de controlo de processos, uma poupança de 10% de 

energia na instalação, através da mudança de comportamentos e da melhoria da manutenção. 

[58] 

 A monitorização energética do sistema da instalação em tempo real facilita a recolha e 

análise dos consumos energéticos por cada etapa do processo. Esta monitorização permite aos 

gestores definir um consumo energético de referência e, a partir deste, identificar e definir metas 

energéticas a atingir, verificando o seu desenvolvimento através da monitorização. 

   Os Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) são sistemas que 

permitem aos operadores recolher e monitorizar remotamente os parâmetros e equipamentos de 

operação da instalação, e possibilitam também que se possam efetuar ajustes nos parâmetros. 

A utilização de sistemas SCADA facilitam aos operadores da instalação interagir com os 
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diversos monitores e controlos eletrónicos da ETA. Este sistema pode melhorar o 

acompanhamento do consumo energético através de benchmarking de energia baseado na 

rotina. [22] 

 A gestão do pico de procura pode reduzir significativamente os custos energéticos da 

fatura. Nesta área, deve ser desenvolvida uma estratégia de operação para minimizar o 

bombeamento e as necessidades do sistema em geral durante o período de pico de procura, por 

exemplo, pode ser aumentada a capacidade de armazenamento ou inclusive atrasado o tempo 

de operação dos processos de tratamento não críticos. Devem também ser avaliadas as 

operações típicas e de consumo máximo, de modo, a conseguir identificar as áreas onde é 

possível cortar no pico de procura. [22] 

 Sempre que possível, o equipamento que não é essencial deve estar inativo ou desligado, 

especialmente durante os períodos de necessidade energética máxima. 

Na tabela 5.2, é possível visualizar as medidas mencionadas anteriormente e a poupança 

energética, o impacto na produtividade e o tempo de retorno associado a cada medida aplicada 

relativamente aos sistemas de monitorização de energia. 

Tabela 5.2 - Medidas de eficiência relativamente a sistemas de monitorização de energia. [22] 

Medida Impacto na Produtividade 

Poupança Energética 

Típica da Unidade do 

Processo [%] 

Tempo de Retorno 

Típico [anos] 

Monitorização de 

Energia em Tempo Real 
Não tem. 5 – 20 Variável 

Sistemas de Supervisão e 

Aquisição de Dados 

(SCADA) 

Mínimo, após a instalação. 

Melhoria do desempenho da 

instalação. 

Variável Variável 

Redução do Pico Elétrico Não tem. Variável < 1 

Equipamento Inativo ou 

Desligado 
Não tem. Variável < 1 

 

5.1.3 Motores Elétricos 

Os motores elétricos são dos elementos de uma estação de tratamento de águas que mais 

consomem energia daí a importância e necessidade da análise de medidas que possam ser 

implementadas nestes. 

Um programa de manutenção, regular e preventiva, pode aumentar a eficiência do motor 

e prolongar o seu tempo de vida. 

 A instalação deve escolher o motor, com o tamanho adequado para cada aplicação 

específica, especialmente onde os fatores de carga são relativamente constantes. Os motores 

devem ser dimensionados para funcionar entre os 65 e 100% do seu alcance de carga. Em 

aplicações onde são necessários motores maiores para responder a necessidades de pico de 

carga do processo, outras alternativas devem ser consideradas, como emparelhar um motor 

corretamente dimensionado a um motor maior que opera, apenas durante período de procura do 

pico do processo. [22] 

 Dos motores existentes na instalação devem ser identificados aqueles que são os mais 

eficientes do processo e aqueles que podem ser substituídos por novos motores altamente 
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eficientes. [22] A utilização de motores altamente eficientes em vez dos motores padrão tem, 

geralmente, um acréscimo entre 3 e 8% da sua eficiência. Este valor pode parecer baixo, mas 

se tivermos em conta o custo do tempo de vida de um motor (ver figura 5.1), as poupanças 

acumuladas fazem uma considerável diferença, considerando que as potências dos motores são 

elevadas. Caso os motores sejam de potências abaixo de 15 kW, a relação custo-retorno já não 

é tão atrativa. Assim sendo, urge reduzir o consumo energético destes componentes sem, claro, 

comprometer a confiabilidade e produtividade, a longo prazo, do processo. [58] 

 

Figura 5.1 - Custo do ciclo de vida de um motor. [22] 

 A utilização de variadores eletrónicos de velocidade (VEV) no motor permite que este 

iguale a sua velocidade de saída à carga específica e assim evita-se que o mesmo opere à 

potência máxima, reduzindo-se assim a energia consumida. O equipamento deve ser projetado 

para que seja possível operar na máxima carga. E deve ser aplicado, nos locais onde a 

necessidade máxima do processo seja significativamente superior à média ou baixa procura, e 

onde o motor possa funcionar em cargas parciais. [22] 

 A utilização de controlos automáticos em motores, a monitorização e controlo das 

funções do sistema, permite otimizar o consumo de energia do motor, quando funciona a 

diferentes cargas. A monitorização e controlo automático possibilita também um conhecimento 

e compreensão mais profunda das operações da instalação. [22] 

 Um modo de evitar que os motores operem a uma tensão superior à sua tensão nominal 

é melhorando o fator de potência. Este pode ser melhorado substituindo os motores ineficientes 

por outros altamente eficientes e ainda instalando condensadores de correção do fator de 

potência. [22] 

Na tabela 5.3, é possível visualizar as medidas mencionadas anteriormente e a poupança 

energética, o impacto na produtividade e o tempo de retorno associado a cada medida aplicada 

aos motores elétricos. 
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Tabela 5.3 - Medidas de eficiência para motores elétricos. [22] 

Medida Impacto na Produtividade 

Poupança Energética 

Típica da Unidade do 

Processo [%] 

Tempo de Retorno 

Típico [anos] 

Programa de 

Manutenção 

Mínimo, apenas durante o 

período em que o motor está 

desligado para manutenção. 

Variável Variável 

Dimensionar 

Corretamente os Motores 

Mínimo, apenas durante a 

instalação. 
Variável Variável 

Instalar Motores 

Altamente Eficientes 

Mínimo, apenas durante a 

retirada e substituição dos 

motores existentes. 

5 - 10 < 2 

Utilizar Variadores 

Eletrónicos de 

Velocidade (VEV) 

Mínimo, apenas durante a 

instalação. 
10 - 40 0,5 - 5 

Automatizar para 

Monitorizar e Controlar 

Mínimo, apenas durante a 

instalação. 
Variável Variável 

Melhorar o Fator de 

Potência 

Mínimo, apenas durante a 

instalação. 
Variável Variável 

 

5.1.4 Bombas 

O aumento da eficiência de bombagem parece uma oportunidade lógica e evidente na 

procura de poupanças dos consumos energéticos, mas, surpreendentemente, poucos são os 

gestores do sistema que têm em consideração este aspeto. [59] 

 A maioria das bombas selecionadas para as ETAs, são escolhidas com a intenção de 

responder às condições de caudal máximo. Isto faz com que as bombas sejam demasiado 

grandes para serem energeticamente eficientes para a maioria das operações de carga diárias. 

Daí que, na instalação, devam ser determinadas as condições de operação ótimas de cada bomba 

e executada uma análise do sistema. A melhoria da eficiência dos sistemas de bombeamento 

pode diminuir os consumos energéticos. [22] A seleção e o design dos sistemas de bombagem, 

deve depender do tempo de vida e não dos custos iniciais. [58] 

Ao selecionar uma bomba deve ter-se também em consideração as condições de 

operação correntes ou o baixo caudal de iniciação. A instalação deve determinar a potência de 

consumo do sistema de bombeamento em toda a gama de caudais de bombeamento, desde o 

caudal corrente até ao caudal projetado. Os dados medidos podem ser utilizados para construir 

uma curva de desempenho da bomba para o sistema da instalação. Isto fornecerá uma visão da 

eficiência energética do sistema instalado e proporcionará uma análise das poupanças que 

podem ser alcançadas se um motor, bomba ou outra unidade, for adicionada ou alterada. [22] 

A seleção da bomba ou da combinação de bombas deve ser feita considerando a que 

fornece a máxima eficiência para determinada operação relativamente à condição de operação 

normal da bomba. A bomba pode operar sozinha, em grupo com a mesma capacidade, ou 

mesmo, com diferentes capacidades, [22] é ainda possível substituir os motores ineficientes nas 

bombas, instalar variadores eletrónicos de velocidade (VEV) nas mesmas e implementar 

sistemas de controlo operacional, como SCADA. Apesar do custo elevado do SCADA, este 

permite igualar o desempenho dos equipamentos às necessidades do sistema e assim poupar 

energia. [58] 
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Sempre que possível os operadores da instalação devem controlar e reduzir o caudal 

bombeado. Em algumas aplicações é possível bombear um caudal mais baixo durante um 

período de tempo mais longo permitindo assim que a bomba funcione num ponto da sua curva 

para o qual a eficiência energética é ótima. [22] 

Para controlar o caudal das bombas, o funcionamento do sistema de bombeamento deve 

ser alterado de modo a eliminar a utilização da aceleração da válvula de descarga. Como opção, 

podem ser utilizados variadores eletrónicos de velocidade ou utilizada uma bomba de baixa 

capacidade. [22] A utilização de variadores eletrónicos de velocidade (VEV), associados às 

bombas, permite a estas um controlo mais eficiente do caudal de bombeamento. Isto possibilita 

uma melhoria da produtividade, controlo e qualidade do produto, bem como, reduz o desgaste 

dos equipamentos e, assim, os custos de manutenção a longo prazo. [58] 

Segundo a Focus on Enegy (2006), a utilização de VEVs possibilita uma poupança entre 

10 e 40%. Mas, esta poupança só pode ser obtida se a aplicação de VEVs for devidamente 

analisada e ponderada. Não há duas situações idênticas, a aplicação de VEVs deve ser analisada 

em particular e deve depender da análise do ciclo de vida, porque as poupanças podem ser 

afetadas por vários fatores do sistema. [58] 

A redução das perdas de carga e de fricção também são uma maneira de economizar 

energia. Para isso podem ser utilizados tanques de retenção para igualar o fluxo sobre o ciclo 

de produção, eliminados os troços de derivação em “loop”, curvas e outros fluxos 

desnecessários, e aumentado o diâmetro das tubagens para reduzir a fricção. [58] 

Na tabela 5.4, é possível visualizar as medidas mencionadas anteriormente e a poupança 

energética, o impacto na produtividade e o tempo de retorno associado a cada medida aplicada 

às bombas. 

Tabela 5.4 - Medidas de eficiência para bombas. [22] [58] 

Medida Impacto na Produtividade 

Poupança Energética 

Típica da Unidade do 

Processo [%] 

Tempo de Retorno 

Típico [anos] 

Avaliar o Sistema de 

Bombeamento 

Mínimo fora da recolha e 

registo dos dados de operação. 
20 - 50 Variável 

Otimizar a Eficiência do 

Sistema de 

Bombeamento 

Melhoria da eficiência e 

efetividade do processo, e 

reduzir o tempo de inatividade 

não programado dos sistemas de 

bombeamento. 

15 - 30 0,25 - 3 

Reduzir o Caudal de 

Bombeamento 
Não tem. Variável Variável 

Evitar o Controlo de 

Descarga da Bomba 
Não tem. 10 - 50 Variável 

Reduzir a Perda de Carga 

e de Fricção 
Não tem. 5 - 20 Variável 
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5.1.5 Iluminação 

 A iluminação também faz parte de qualquer estação de tratamento de águas, pode ser 

utilizada para fornecer luz ambiente ao longo do processo, nomeadamente ao armazenamento, 

às operações e manutenção, aos escritórios e aos laboratórios. [58] 

 De acordo com o programa ENERGY STAR (2006) da Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos, as diretrizes de eficiência energética associadas à iluminação são: [58] 

 Projetar o sistema de modo a obter a quantidade de luz apropriada para que as tarefas 

consigam ser cumpridas no espaço em questão; 

 Distribuir a luz para prevenir o brilho; 

 Utilizar a luz do dia, sempre que possível, mas evitar a luz direta do Sol, e instalar 

controlos para reduzir a utilização de luzes elétricas enquanto houver luz do dia; 

 Utilizar a fonte de luz mais eficiente para a aplicação: sistemas fluorescentes de alto 

desempenho como fonte de luz primária, lâmpadas fluorescentes compactas em vez 

de lâmpadas incandescentes na maioria dos casos, e lâmpadas de descarga de alta 

intensidade, quando apropriado; 

 Utilizar controlos automáticos para desligar as luzes ou diminuí-las conforme for 

apropriado; 

 Planear e avaliar se todos os sistemas de iluminação estão a trabalhar conforme 

esperado e necessário, e efetuar esta avaliação periodicamente; 

 Projetar o sistema de iluminação, com possibilidade de manutenção contínua em 

mente, e incluir um plano para limpeza e substituição de lâmpadas antigas. 

Os sensores de ocupação usam várias tecnologias de deteção para desligar as luzes das 

zonas que não estão ocupadas, outros locais como salas, armazéns e casas-de-banho, que são 

espaços de ocupação intermitente, podem ser alvo de utilização de sensores. 

 A limpeza e manutenção regular de lâmpadas e luminárias, por forma a evitar a 

acumulação de sujidade, é importante o cuidado a ter neste aspeto pois pode influenciar a 

efetividade das mesmas. 

 As instalações devem avaliar as oportunidades de instalação de lâmpadas de alta 

eficiência e de controlos de iluminação avançados para aumentar a eficiência energética nas 

luminárias individuais, bem como, do sistema geral de iluminação. [22] 

Na tabela 5.5, é possível visualizar as medidas mencionadas anteriormente e a poupança 

energética, o impacto na produtividade e o tempo de retorno associado a cada medida aplicada 

na área da iluminação. 
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Tabela 5.5 - Medidas de eficiência relativas à iluminação dos edifícios. [22] 

Medida Impacto na Produtividade 

Poupança Energética 

Típica da Unidade do 

Processo [%] 

Tempo de Retorno 

Típico [anos] 

Monitorizar a Iluminação 

da Operação 
Não tem. 15 - 90 Variável 

Limpar as Lâmpadas e 

Luminárias 

Melhor iluminação e espaços 

mais claros, o que pode resultar 

num aumento da produtividade. 

Variável Variável 

Instalar Iluminação 

Altamente Eficiente e 

Controlos Avançados 

A melhoria da qualidade da 

iluminação pode aumentar a 

produtividade. 

10 - 30 < 4 

 

5.1.6 Ar Comprimido 

A eficiência de um sistema de ar comprimido é tipicamente de cerca de 10%, o que faz 

com que a sua utilização seja muito cara para a instalação e, por isso, deve ser utilizado o 

mínimo possível e durante o menor tempo possível. A utilização de motores altamente 

eficientes e de controladores de velocidade são medidas eficientes que também podem ser 

aplicadas para reduzir o consumo energético nos compressores. [58] 

 A instalação de um VEV no compressor de ar permite poupar energia, especialmente na 

operação de carga parcial. O compressor de ar controlado pelo VEV permite fornecer ar a uma 

pressão constante, o que origina um aumento da produtividade. [22] 

A medida mais eficiente, a aplicar no sistema de ar comprimido, passa por reduzir as 

perdas de ar ao longo do sistema, o que permite uma poupança energética de 42%. [58] 

Na tabela 5.6, é possível visualizar uma das medidas mencionadas anteriormente e a 

poupança energética, o impacto na produtividade e o tempo de retorno associado à medida 

aplicada no sistema de ar comprimido. 

Tabela 5.6 - Medida de eficiência relativa à utilização de ar comprimido nos edifícios. [22] 

Medida Impacto na Produtividade 

Poupança Energética 

Típica da Unidade do 

Processo [%] 

Tempo de Retorno 

Típico [anos] 

Instalar VEVs nos 

Compressores de Ar 
Aumento da produtividade. Variável Variável 

 

5.1.7 Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) 

O sistema AVAC deve ser regularmente inspecionado, avaliado e ajustado para garantir 

que está a operar corretamente e nas condições de fabrico. Também pode ser necessário 

substituir o mesmo por unidades mais eficientes energeticamente. [22] 

Uma das maneiras de aumentar a eficiência dos sistemas de aquecimento, ventilação e 

ar condicionado (AVAC) é comprando uma nova bomba de calor ou ar condicionado. Os 

modernos ar condicionados são muito eficientes e conseguem reduzir o consumo de energia, 

em arrefecimento, em cerca de 30 a 40%. As bombas de calor de fonte de ar também são muito 

eficientes e conseguem reduzir o consumo energético de aquecimento em cerca de 20 a 35%. 
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Um sistema de gestão energética para o AVAC permite gerir a utilização de energia, com base 

nas condições climáticas, construindo padrões de uso e outras variáveis, reduzindo assim, o 

consumo energético em cerca de 10 a 20%. [58] 

A instalação deve substituir também os filtros de ar antigos ou efetuar a sua limpeza 

regularmente de modo a aumentar a eficiência energética do sistema. A utilização de filtros de 

ar com tecnologia mais recente pode melhorar a qualidade do ar interior, ao mesmo tempo que 

reduz o custo total de operação do sistema, se este tiver um variador eletrónico de velocidade. 

[22] Uma limpeza regular dos filtros de ar pode reduzir o consumo energético até 20% (nos 

ventiladores) e assim prolongar o tempo de vida do equipamento. [58] No caso da ETA, onde 

existem apenas splits, a poupança é de 20%, mas para ventiladores de 100 W para cada split. 

Na tabela 5.7, é possível visualizar as medidas mencionadas anteriormente e a poupança 

energética, o impacto na produtividade e o tempo de retorno associado a cada medida aplicada 

no sistema AVAC. 

Tabela 5.7 - Medidas de eficiência relativas à utilização de AVAC nos edifícios. [22] 

Medida Impacto na Produtividade 

Poupança Energética 

Típica da Unidade do 

Processo [%] 

Tempo de Retorno 

Típico [anos] 

Avaliar a Existência de 

Sistemas AVAC para 

Substituição 

Ambiente de trabalho mais 

confortável e eficiente 

energeticamente. 

Variável Variável 

Substituir os Filtros de 

Ar da Ventilação 
Não tem. Variável Variável 

 

5.1.8 Energias Renováveis 

 A avaliação da disponibilidade de fontes de energia renovável na instalação é uma 

medida de eficiência energética. Se disponível, deve ser investigada a viabilidade económica e 

técnica da instalação dos equipamentos de modo a recolher os recursos para atender a parte ou 

mesmo a todas as necessidades energéticas da instalação. [21] 

Na tabela 5.8, é possível visualizar a medida mencionada anteriormente e a poupança 

energética, o impacto na produtividade e o tempo de retorno associado à utilização de fontes de 

energia renovável. 

Tabela 5.8 - Medida de eficiência relativa à utilização de fontes de energia renovável. [21] 

Medida Impacto na Produtividade 

Poupança Energética 

Típica da Unidade do 

Processo [%] 

Tempo de Retorno 

Típico [anos] 

Fontes de Energia 

Renovável 

Tem apenas durante a 

construção e instalação. 
Variável 3 - 7 

 

5.2 Indicadores de Viabilidade Económica 

 Qualquer elaboração e estudo de medidas de eficiência energética que sejam elaboradas 

carece sempre de uma análise de investimentos, isto é, uma avaliação dos indicadores de 
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viabilidade económica. São estes que vão determinar se o investimento em determinada 

situação, é ou não rentável. 

 Os indicadores de viabilidade são: o valor atualizado líquido (VAL), a taxa interna de 

rendibilidade (TIR) e o período de retorno do investimento (PRI), ou mais comumente 

designado, payback. 

 O valor atualizado líquido de um projeto corresponde ao somatório dos free cash-flows27 

atualizados para o montante zero da vida do mesmo. [60] Caso determinado projeto apresente 

um VAL estimado positivo, isso significa que se prevê que o projeto permita: 

 Reembolsar o capital investido; 

 Assegurar aos financiadores uma taxa de remuneração correspondente ao que os 

investidores exigem em face do risco do projeto; 

 E proporcionar uma taxa de retorno superior à taxa exigida. [60] 

 Logo, caso o projeto tenha um VAL negativo, isto significa que o mesmo não é capaz 

de gerar dinheiro suficiente pelo que, o seu investimento não é rentável. O VAL pode ser 

calculado através da equação 5.1. 

VAL = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0  (5.1) 

Onde: 

FCFt, são os free cash-flows do ano t; 

t, é o ano; 

i, é a taxa de atualização ou taxa de desconto. 

A taxa interna de rendibilidade corresponde à taxa de remuneração máxima para os 

financiadores que um projeto poderá proporcionar. Por outras palavras, o TIR corresponde à 

taxa de atualização para a qual o VAL do projeto seria nulo. [60] A equação 5.2 permite calcular 

o TIR. 

∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=0  = 0 (5.2) 

 E por fim, o período de retorno do investimento, ou payback, constitui o período de 

tempo a partir do qual o projeto acumula ganhos que igualam os gastos incorridos até esse 

momento. Por exemplo, considera-se que um projeto tem um PRI de seis anos quando, a partir 

do sexto ano, os free cash-flows positivos acumulados igualem os free cash-flows negativos. 

Assim sendo, a partir do sexto ano, o investimento realizado será totalmente recuperado. [61] 

 

5.3 Medidas de Eficiência Energética a Aplicar na ETA em Estudo 

 Agora são apresentadas as medidas concretas que visem diminuir as emissões de GEE 

e potenciar a eficiência energética da ETA da Ponte do Bico, em Braga, e é também realizada 

uma avaliação do capital necessário para implementar as soluções propostas e do período de 

retorno associado às mesmas. 

 As medidas propostas são então: 

                                                           
27 Free Cash-Flow é o conjunto dos fluxos de tesouraria libertos por um projeto financiado integralmente por 

capitais próprios e que estão disponíveis para remunerar todos os seus financiadores. [60] 
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1. Implementação de um sistema fotovoltaico; 

2. Substituição de um dos motores das eletrobombas de captação de 400 l/s e de um 

dos motores das eletrobombas de captação de 200 l/s por um motor mais eficiente; 

3. Substituição de uma das eletrobombas de lavagem dos filtros e da eletrobomba de 

elevação secundária GS1; 

4. Instalação de variadores eletrónicos de velocidade (VEVs) nas eletrobombas de 

captação e elevação (setor principal e secundário); 

5. Implementação de um Sistema de Gestão de Energia (SGE); 

6. Instalação de sistemas de controlo da iluminação nos gabinetes e sanitários. 

Todas estas soluções propostas são abordadas em seguida. De salientar que não é feita 

nenhuma abordagem ou estimativa sobre os eventuais custos de instalação e manutenção dos 

equipamentos das soluções propostas, pelo que, não foi tido em consideração estes aspetos na 

elaboração dos valores apresentados no cálculo dos indicadores de viabilidade económica e no 

custo de investimento. 

 

5.3.1 Implementação de um Sistema Fotovoltaico 

 Para esta instalação foram analisadas duas situações, a de Unidade de Produção de 

Autoconsumo (UPAC) e a de Unidade de Pequena Produção (UPP). A solução UPAC consiste 

na produção de energia elétrica para consumo próprio da ETA, enquanto que o restante é 

vendido à rede. No caso da UPP, a energia elétrica produzida é inteiramente vendida à rede. A 

legislação que regula estas soluções é o Decreto-Lei n.º 153/2014, de 20 de outubro, a Portaria 

n.º 14/2015 e Portaria n.º 15/2015, ambas de 23 de janeiro. [62] Antes desta legislação, a energia 

produzida pelos sistemas fotovoltaicos tinha de ser injetada e vendida à rede obrigatoriamente. 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 153/2014, o registo das UPAC e UPP é efetuado no 

Sistema Eletrónico de Registo da Unidade de Produção (SERUP). Tem, no entanto, alguns 

requisitos para acesso ao registo, tais como: [62] 

 A potência de ligação da Unidade de Produção (UP), tem de ser menor ou igual a 

100% da potência contratada no contrato de fornecimento de energia em vigor; 

 Caso seja uma UPAC, a potência instalada não pode ser superior a duas vezes a 

potência de ligação; 

 Caso seja uma UPP, a energia consumida, na respetiva instalação de utilização, tem 

de ser igual ou superior a 50% da energia produzida pela respetiva unidade, sendo 

tomada como referência a relação entre a energia produzida e consumida no ano 

anterior, no caso de instalações em funcionamento há mais de um ano, e a relação 

entre a previsão anual de produção e de consumo de energia, para as instalações que 

tenham entrado em funcionamento há menos de um ano. 

 

Avaliação do Recurso Solar 

A estação de tratamento de águas da Ponte do Bico, em Braga, encontra-se nas 

coordenadas 41º36’16” Norte, 8º25’35” Oeste, e tem uma elevação de 36 m acima do nível 

médio das águas do mar. Para conseguir projetar qualquer sistema solar fotovoltaico, 

inicialmente, é necessário avaliar o recurso solar local e, após isso, definir uma área disponível 

para a sua implementação na instalação. 
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A localização geográfica da ETA, é um importante fator a ter em consideração na 

projeção de um sistema fotovoltaico. É um elemento decisivo na avaliação da viabilidade do 

projeto. Para a caraterização do recurso solar foi utilizada a ferramenta PVGIS28 desenvolvida 

pelo JRC29, esta ferramenta possibilitou a obtenção dos valores de irradiação mensais esperados 

para a ETA. A figura 5.2 apresenta os valores de referência de irradiação ao longo do ano, caso 

o painel esteja colocado na horizontal, e a irradiação obtida considerando que o painel tem o 

ângulo de inclinação otimizado. 

 

Figura 5.2 - Irradiação ao longo do ano para um painel fotovoltaico colocado na horizontal e para um painel com 

o ângulo de inclinação otimizado, segundo o PVGIS. [63] 

 A figura 5.3 ilustra o ângulo de inclinação do painel fotovoltaico que otimiza a produção 

ao longo do ano. Esta ferramenta indica que o ângulo de inclinação ideal para o painel 

fotovoltaico ao longo do ano é de 35º. 

 

Figura 5.3 - Ângulo de inclinação do painel fotovoltaico ótimo ao longo do ano na Ponte do Bico, segundo o 

PVGIS. [63] 

                                                           
28 PVGIS - Photovoltaic Geographical Information System 
29 JRC - Joint Research Centre 
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 Outro dado importante é que, em dezembro, o mês em que a irradiação solar é mais 

baixa, a produção solar inicia-se em média a partir das 8h e dura até às 16h, enquanto que para 

o mês de maior produção, isto é, o mês de junho, a produção começa a partir das 6h e termina 

às 18h. Analisando o ciclo semanal, para todos os fornecimentos em Portugal Continental, 

disponibilizados pela ERSE (ver tabela C.1, do anexo C), verificamos que a produção solar se 

situa nos períodos de ponta e cheia, não englobando, claro, a totalidade horária dos períodos, 

mas abrangendo uma grande parte e comparando com os dados obtidos anteriormente na tabela 

4.8 do capítulo 4, verificamos que, para esses mesmos períodos o consumo é de cerca de 35,56% 

do consumo total anual de energia ativa. 

Logo, tendo em consideração o recurso solar local e o facto de o período de produção 

solar abranger parte dos períodos de ponta e de cheia, constata-se que o projeto do sistema 

fotovoltaico é muito interessante. 

 

Área Disponível para Instalação 

 A área disponível para instalação do sistema fotovoltaico é de cerca de 1750 m2 

dispersos pelas várias áreas indicadas a “azul”, na figura 5.4. As diversas áreas dizem respeito 

a áreas, em telhados planos e na superfície do solo, sem obstruções. 

 

Figura 5.4 - Área disponível (a azul) para instalação de sistema fotovoltaico. 

A escolha da área tem de ter em atenção o efeito de sombreamento de edifícios ou 

arborizações, este efeito deve ser minimizado no máximo possível por forma a maximizar a 

produção solar, e outro aspeto a ter em conta é mesmo o sombreamento dos painéis de filas 

consecutivas. A distância entre painéis deve ser calculada de acordo com a inclinação ótima 

obtida anteriormente, através da ferramenta PVGIS, de modo a evitar o sombreamento da fila 

consecutiva. 

A tabela 5.9 apresenta a designação dada às diversas áreas disponíveis para instalação, 

o local onde se encontram e a sua área de superfície. 
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Tabela 5.9 - Áreas disponíveis para instalação dos painéis fotovoltaicos. 

Designação Localização Área da Superfície [m2] 

A Solo 684,0 

B Telhado Plano 175,0 

C Telhado Plano 449,5 

D Telhado Plano 445,0 

 

Seleção do Painel Fotovoltaico 

 A escolha do painel solar deve incidir em três aspetos fundamentais em relação ao 

equipamento (ADENE, 2016): [64] 

 Garantia de dez anos em material e mão-de-obra; 

 Garantia de 90% da potência nominal mínima para dez anos; 

 Garantia de 80% de potência nominal mínima para vinte e cinco anos. 

Neste caso, o painel fotovoltaico escolhido foi o Sunmodule Plus SW 280 mono da 

marca SolarWorld [65] e comercializado em Portugal pela FF Solar – Energias Renováveis, 

LDA. Este painel é caracterizado por ter uma garantia de 10 anos e uma garantia de performance 

linear durante 25 anos. Este painel tem uma potência nominal de 280 Wp, uma eficiência do 

módulo de 16,7% e é fabricado de acordo com as normas de qualidade alemã. 

Como é óbvio, as variações de temperatura a que este painel fotovoltaico vai estar 

sujeito irão afetar o seu valor de tensão ao longo do seu tempo de vida, por isso, torna-se 

imperativo determinar o valor de tensão em circuito aberto e o valor de tensão do MPPT30 para 

a gama de operação do mesmo. De acordo com a folha técnica do painel fotovoltaico (presente 

no anexo D), a gama de temperaturas de operação é de -40ºC até 85ºC, e é também dado o valor 

de tensão em circuito aberto e o valor de tensão MPPT para uma temperatura de referência de 

25ºC. Assim sendo, estes valores podem ser observados na tabela 5.10. 

Tabela 5.10 - Características técnicas do painel fotovoltaico para 25ºC. [65] 

VCA 36,1 V 

VMPP 31 28,5 V 

Isc 7,85 A 

TK (VAC) -0,30 %/K 

TK (Isc) 0,04 %/K 

 Considerando as temperaturas extremas da gama de operação do painel é possível, de 

acordo com as equações 5.3 e 5.4, calcular os valores de tensões já mencionados. [66] 

VCA (-40ºC) = (1 +
∆T × TK (VCA)

100
) × VCA = (1 +

(−65) × (−0,30)

100
) × 36,1 = 43,14 V (5.3) 

VMPP (85ºC) = (1 +
∆T × TK (VCA)

100
) × VMPP = (1 +

60 × (−0,30)

100
) × 28,5 = 23,37 V (5.4) 

 

                                                           
30 MPPT - Maximum Power Point Tracking 
31 MPP - Maximum Power Point 
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Seleção do Inversor 

A escolha do inversor é um dos aspetos cruciais da projeção de um sistema fotovoltaico 

pois, este irá permitir a conversão da energia produzida pelos painéis fotovoltaicos, de corrente 

contínua (CC) para corrente alternada (CA). 

Os inversores escolhidos foram diversos, a sua escolha dependeu da área disponível para 

instalação do sistema fotovoltaico e da estimativa de produção para esse mesmo local, a partir 

desses dados foi analisado quais os inversores a instalar nessa determinada área, evitando, claro, 

sobredimensionamento. Nesta escolha foi tido em conta, obrigatoriamente, a compatibilidade 

dos inversores com o painel fotovoltaico escolhido anteriormente e com o custo associado aos 

mesmos. A tabela 5.11 apresenta os diversos inversores escolhidos para cada área. Estes 

inversores são todos da marca SMA e, à semelhança do painel fotovoltaico, são comercializados 

em Portugal pela FF Solar – Energias Renováveis, LDA. 

Tabela 5.11 - Inversor escolhido para cada área de instalação dos painéis fotovoltaicos. [67] [68] 

Área Inversor Escolhido Quantidade 
Potência Máxima 

CA [kW] 

Rendimento 

Máximo [%] 

A Sunny Tripower CORE1, STP 50-40 1 50 98,1 

B Sunny Tripower 15000, STP 15000TL-30 1 15 98,4 

C Sunny Tripower 15000, STP 15000TL-30 2 15 98,4 

D Sunny Tripower 15000, STP 15000TL-30 2 15 98,4 

Para a área A o inversor escolhido foi o Sunny Tripower CORE1, modelo STP 50-40 

da marca SMA. Este modelo é facilmente instalado, tem um rendimento máximo de 98,1%, 

uma potência máxima de 50 kW e a ligação de corrente alternada é trifásica. A escolha foi feita 

de acordo com a compatibilidade deste inversor em relação ao painel fotovoltaico selecionado 

anteriormente, tendo em conta o custo associado ao mesmo comparativamente com outros 

inversores, para além do seu rendimento ser mais elevado, a potência máxima também o é e o 

preço é inclusive mais barato. É também importante referir que este inversor tem a facilidade 

de ser instalado tanto em telhados como no solo (que é o caso da área A). 

Para as restantes áreas (B, C e D) foi escolhido o inversor Sunny Tripower 15000TL, 

modelo STP 15000TL-30, da marca SMA. Este modelo possui uma eficiência elevada (98,4%) 

o que possibilita um rendimento muito elevado do sistema fotovoltaico. É um modelo 

extremamente flexível e compatível com o painel fotovoltaico escolhido. O facto de possuir um 

sistema de gestão da rede (Integrated Plant Control) possibilita ao inversor o controlo próprio 

da regulação da potência ativa no ponto de ligação à rede, o que se traduz numa diminuição dos 

custos do sistema. 

As folhas de características técnicas dos dois inversores podem ser consultadas no anexo 

D, figuras A.2 e A.3. 

 

Sombreamento 

A distância ideal entre painéis solares de modo a evitar o sombreamento de filas 

consecutivas deve ser obtida considerando a altura em que o Sol se encontra na posição mais 

baixa, ou seja, a altura do ano em que a sombra é máxima. Isto ocorre durante o solstício de 

Inverno, no dia 21 de dezembro, nesta altura a declinação é de -23,45º. Mas é preciso saber o 
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ângulo horário quando o Sol está alinhado com os painéis fotovoltaicos. Sabendo que o azimute 

de superfície é de 12º, o azimute solar terá de ser também de 12º para estar alinhado com os 

painéis. É então necessário obter agora as coordenadas horizontais, altura e azimute sendo que, 

o azimute já é conhecido. A equação 5.5 permite obter a altura e a equação 5.6 o azimute solar. 

sen h = sen δ·sen ϕ + cos δ·cos ϕ·cos ah (5.5) 

sen a = 
cos δ ∙ sen ah

cos h
 (5.6) 

Onde: 

h, é a altura; 

δ, é a declinação; 

ϕ, é a latitude; 

ah, é o ângulo horário; 

a, é o azimute solar. 

Sabendo assim os valores do azimute solar, latitude e declinação, através de um sistema 

de duas equações é possível obter o ângulo horário e a altura solar pretendida. 

{

sen(h) =  sen(−23,45°) · sen(41,605°)  +  cos(−23,45°) · cos(41,605°) · cos(ah) 

sen(12°)  =  
cos(−23,45°)  ∙  sen(ah)

cos(h)

 

{
h = 24,01°

ah = 11,95°
 

 Sendo que o azimute solar é de 12º e o azimute da superfície é de 12º, então o desvio 

em relação ao azimute obtido através da equação 5.7 é de 0º. 

Δa = asup – a (5.7) 

 De acordo com a figura 5.4 é possível obter a distância entre painéis solares. 

   

Figura 5.5 - Esquema de representação da distância entre painéis solares com inclinação β. [69] 

 Sendo que o azimute é 0º, d e d1 serão iguais logo, a partir da equação 5.8 é possível 

obter o valor da distância entre painéis. 

d = 
L ∙ sen β

tg h
 · cos Δa (5.8) 

Onde: 

d, é a distância entre painéis; 

L, é a largura ou comprimento do painel fotovoltaico (dependendo da sua posição); 

β, é a inclinação do painel. 

 O comprimento do painel fotovoltaico é de 1,675 m e a largura é de 1,001 m. 
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d = 
1,675 ∙ sen(35°)

tg(24,01°)
 · cos(0º) = 2,16 m 

d = 
1,001 ∙ sen(35°)

tg(24,01°)
 · cos(0º) = 1,29 m 

 Logo, considerando o painel na posição vertical, a distância entre painéis fotovoltaicos 

será de 2,16 m, enquanto que, se o painel estiver posicionado na horizontal, a distância será de 

1,29 m. 

 

Cálculo do Número de Painéis Fotovoltaicos por String 

 String é o termo utilizado para designar o conjunto de painéis fotovoltaicos que estão 

interligados em série, de maneira a garantir a tensão de saída da corrente contínua (CC) da UP. 

[70] Deste modo, para obter o valor máximo e mínimo de painéis admissíveis por string foi 

consultada a folha de características técnicas de cada inversor escolhido para saber quais os 

valores de tensão MPP mínima e tensão máxima CC permitida pelo inversor. 

Recorrendo às equações 5.9 e 5.10, obtemos os valores máximos e mínimos de painéis 

por string, respetivamente. [66] 

Nmáx,painéis > 
Vmáx,CC inversor

VCA (−40°C)
 (5.9) 

Nmín,painéis < 
Vmín,CC inversor

VMPP (85°C)
 (5.10) 

Na tabela 5.12. são apresentadas as características de cada inversor escolhido e o número 

máximo e mínimo calculados de painéis por string. 

Tabela 5.12 - Características técnicas do inversor, número máximo e mínimo de painéis por string. 

Modelo do Inversor STP 15000TL-30 STP 50-40 

Vmáx CC, inversor 1000 V 1000 V 

Vmín CC, inversor 150 V 150 V 
 

N.º Máx. Painéis p/ String 23 23 

N.º Mín. Painéis p/ String 6 6 

  

Configuração dos Painéis Fotovoltaicos 

 Uma rápida análise das faturas elétricas entre os períodos de 25 de dezembro de 2015 e 

24 de dezembro de 2016 permite concluir que a máxima potência de horas de ponta foi de 

933,52 kW e a potência contratada de 3.860 kW, assim sendo, e de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 153/2014, de 20 de outubro, o valor de 3.860 kW será o valor máximo de potência a ser 

instalada nesta instalação. 

 Recorrendo à ajuda do software Sunny Design Web desenvolvido pela SMA, foi obtida 

a configuração ótima do sistema em termos de painéis por string sendo apresentados os 

resultados obtidos na tabela 5.13. 
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Tabela 5.13 - Configuração ótima dos painéis fotovoltaicos obtida através do software Sunny Design Web. 

Área Inversor Escolhido Configuração 
N.º Painéis 

Fotovoltaicos 

A Sunny Tripower CORE1, STP 50-40 

2 strings x 23 painéis 

2 strings x 23 painéis 

2 strings x 22 painéis 

2 strings x 22 painéis 

180 

B Sunny Tripower 15000, STP 15000TL-30 
2 strings x 20 painéis 

1 strings x 8 painéis 
48 

C 
Sunny Tripower 15000, STP 15000TL-30 

2 strings x 20 painéis 

1 strings x 19 painéis 
59 

Sunny Tripower 15000, STP 15000TL-30 3 strings x 20 painéis 60 

D 

Sunny Tripower 15000, STP 15000TL-30 
2 strings x 21 painéis 

1 strings x 9 painéis 
51 

Sunny Tripower 15000, STP 15000TL-30 
2 strings x 20 painéis 

1 strings x 21 painéis 
61 

  Total 459 

Nota ainda para o facto de o projeto do sistema fotovoltaico ser constituído por um total 

de 459 painéis fotovoltaicos. 

 

Dimensionamento dos Cabos CC 

 Para conseguir dimensionar o cabo CC é necessário primeiro ter em consideração que 

para os cabos de string deve ser garantido que a corrente máxima admissível seja igual ou 

superior a 1,25 vezes a corrente de curto-circuito dessa string, como se pode verificar na 

equação 5.11, desta maneira podemos dispensar os aparelhos de proteção contra 

sobreintensidades. [70] 

Iz ≥ 1,25 × Isc (5.11) 

Onde, 

 Iz, é a corrente máxima admissível; 

 Isc, é a corrente de curto-circuito de uma string ou unidade de microprodução. 

 Após verificada a equação 5.11 observamos que o cabo CC também é dimensionado do 

mesmo modo, isto é, para dispensar a proteção contra sobreintensidades deve garantir que a 

corrente máxima admissível pelo cabo é igual ou superior a 1,25 vezes a corrente de curto-

circuito da unidade de microprodução, como é possível ver na equação 5.12. 

Iz ≥ 1,25 × Isc (5.12) 

Onde, 

 Iz, é a corrente máxima admissível pelo cabo; 

 Isc, é a corrente de curto-circuito da unidade de microprodução. 

Para isto, é necessário ter em consideração que a corrente de curto-circuito varia em 

função da temperatura e, para corretamente dimensionar o cabo, deve ser considerada a situação 

mais adversa, que, neste caso, ocorre para a temperatura de funcionamento de 85ºC. Tendo isto 
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em conta e sendo o valor de variação de temperatura em função da corrente de curto-circuito 

presente na tabela 5.10, é possível obter o valor máximo de corrente admissível. 

Isc (85ºC) = (1 +
∆T × TK (Isc)

100
) × ISC (25ºC) = (1 +

60 × 0,04

100
) × 7,85 = 8,04 A 

Iz ≥ 1,25 × 8,04 ↔ Iz ≥ 10,05 A 

 Após determinada a corrente máxima admissível é preciso determinar a secção do cabo 

CC, de maneira que a condição anterior seja respeitada. 

A secção do cabo pode ser calculada através da equação 5.13, mas é necessário saber 

qual o valor da queda de tensão permitida pelo cabo CC e a condutividade elétrica do material. 

Em relação ao valor de queda de tensão permitida pelo cabo CC, o valor é de 3%, para uma 

instalação em condições de corrente de curto-circuito, mas a queda de tensão máxima 

recomendada é de 1%. [70] 

S = 
2 × L × Icabo

σ × Ns × 
e

100
 × VMPP

 (5.13) 

Onde, 

 L, é o comprimento do cabo; 

 S, é a secção transversal do cabo; 

 Icabo, é a corrente admissível pelo cabo; 

 σ, é a condutividade elétrica do material; 

 e, é a queda de tensão (1%, valor recomendado); 

 VMPP, é o valor da tensão de MPPT do painel fotovoltaico (valor presente na tabela 5.2); 

 N, é o número de painéis fotovoltaicos por string. 

 Foi considerando o cabo de cobre da marca Cabelte, modelo H07Z1-K [71], de 

dimensões 1x1,5 mm2 e com uma corrente máxima admissível de 17,5 A, ou seja, satisfaz a 

condição anterior (Iz ≥ 10,05 A). 

Dado que o cabo é de cobre, a sua condutividade elétrica é de 56 m/(Ω.mm2) então, 

analisando a situação extrema, em que o número de painéis por string é 23, conseguimos obter 

a secção do cabo escolhido em função do comprimento do mesmo. É de salientar que os 

resultados obtidos devem ser arredondados para o maior valor aproximado das secções 

nominais dos cabos normalizados (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; … mm2). [66] 

 Analisando assim a situação do cabo escolhido e efetuando o cálculo da secção do cabo 

através da equação 5.13 temos que, o valor de secção obtida varia entre 1,5 mm2 e 10 mm2 

dependendo do comprimento do cabo que neste caso foi escolhido os valores mínimo e máximo 

projetados, 10 metros e 120 metros respetivamente. 

S = 
2 × 10 × 10,05

56 × 23 × 0,01 × 28,5
 = 0,55 mm2 → 1,5 mm2 (Valor normalizado) 

S = 
2 × 120 × 10,05

56 × 23 × 0,01 × 28,5
 = 6,57 mm2 → 10 mm2 (Valor normalizado) 

A figura 5.6 apresenta os valores obtidos pelo software Sunny Design Web que são 

idênticos aos que foram obtidos através da equação 5.13, comprovando a veracidade dos 

cálculos efetuados. 
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Figura 5.6 - Dimensionamento dos cabos CC através do software Sunny Design Web. 

 

Sistemas de Proteção - Fusíveis 

 O fusível tem como função proteger a string de painéis fotovoltaicos, isto é, os painéis 

dispostos em série, da corrente inversa de uma outra string com tensão maior que a anterior. O 

fusível deve ser dimensionado para correntes inferiores à corrente inversa suportada pelo painel. 

A necessidade do fusível deve-se há existência de mais de uma string no sistema fotovoltaico, 

o que se verifica neste trabalho. [72] 

 Os fusíveis são colocados à saída de cada string, no polo positivo e no polo negativo, 

isto é, por cada string são utilizados dois fusíveis e o fusível utilizado deve ser de corrente 

contínua, de preferência do tipo gPV (de acordo com a norma IEC 60269-6), o que significa 

que o sistema fotovoltaico irá apresentar alta durabilidade. [72] 

A partir da equação 5.14 podemos obter o valor de tensão para o qual os fusíveis entram 

em funcionamento. [70] 

Vfusível ≥ N × 1,15 × VCA (5.14) 

Onde, 

 Vfusível, é a tensão do fusível; 

 N, é o número de painéis fotovoltaicos por string; 

 VCA, é a tensão em circuito aberto do painel fotovoltaico. 

Vfusível ≥ 23 × 1,15 × 36,1 ↔ Vfusível ≥ 954,85 V 

 De acordo com as normas IEC 60269-6 e UL 2579, a tensão mínima de corrente para a 

qual o fusível é dimensionado é obtida de acordo com a equação 5.15. Isto permite que os 

fusíveis suportem melhor os níveis mais elevados de irradiação, de temperatura ambiente acima 

de 40ºC e uma corrente contínua mais baixa dos fusíveis. [73] 
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In, fusível ≥ 1,56 × Isc (5.15) 

Onde, 

 In, fusível, é a corrente nominal do fusível; 

 Isc, é a corrente de curto-circuito de cada string; 

Ifusível ≥ 1,56 × 7,85 ↔ Ifusível ≥ 12,45 A 

 A partir dos dados obtidos o fusível escolhido foi o fusível da marca Hager, com a 

referência LF315PV, de 15 A, 1000 V DC e de dimensões 10x38 mm. [74] O fusível deve 

também ser instalado num corta-circuitos porta fusíveis, assim sendo, o corta-circuitos porta 

fusíveis CC escolhido foi também da marca Hager, de referência L501PV, com 1 polo 

específico para aplicações fotovoltaicas até 32 A e 1000 V DC. [75] 

 Como já foi referido anteriormente, o número de fusíveis necessários é o equivalente a 

dois por cada string existente no sistema fotovoltaico, pela análise da tabela 5.4 verificamos 

que no sistema existem 32 strings logo, serão necessários 64 fusíveis e 64 corta-circuitos porta 

fusíveis CC associados. 

 

Sistemas de Proteção - Interruptor CC 

 Caso ocorra alguma falha no inversor ocorre uma interrupção parcial, o que é algo que 

é difícil de identificar no processo de avaliação da qualidade do serviço da distribuição. A 

utilização de um interruptor CC, de acordo com a norma IEC 60364-7-712 devido à necessidade 

de cortar a ligação entre os painéis fotovoltaicos e o inversor. Estes equipamentos são 

facilmente utilizados quando se efetua a manutenção e reparação do sistema fotovoltaico. [66] 

Dado que efetuam a separação entre o inversor e os painéis, irá ser utilizado um interruptor CC 

por cada inversor existente no sistema. 

 Os interruptores CC são dimensionados de acordo com as equações 5.16 e 5.17. 

Vn > VCA (-40ºC) × N  (5.16) 

In, interruptor > 1,25 × Isc (5.17) 

Onde, 

 Vn, é a tensão nominal do interruptor; 

 VCA, é a tensão de circuito aberto do painel à temperatura de -40ºC; 

N, é o número de painéis fotovoltaicos por string; 

In, interruptor, é a corrente nominal do interruptor; 

 Isc, é a corrente de curto-circuito de cada string. 

Vn > 43,14 × 23 ↔ Vn > 992,21 V 

In, interruptor > 1,25 × 7,85 ↔ In, interruptor > 9,81 A 

 O interruptor CC escolhido foi também da marca Hager com a referência SB432PV e 

possui as seguintes características, 1000 V DC, 32 A, com uma gama de temperatura de 

funcionamento de -40ºC até 65ºC e 4 polos. [76] Visto que o interruptor faz a separação entre 

o inversor e os painéis deve existir um por cada inversor existente no sistema, por isso, serão 

necessários 6 interruptores CC. 
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Investimento 

 O projeto de sistema fotovoltaico não poderia ser concluído sem antes ser efetuado 

também o dimensionamento da componente de corrente alternada (CA), isto é, os cabos CA e 

as suas proteções, mas devido ao propósito do presente trabalho não ser esse, foi feita apenas 

uma estimativa do investimento necessário para a implementação do sistema fotovoltaico e do 

período de retorno do mesmo, tendo em conta, apenas, os componentes anteriormente referidos, 

de maneira a que possa ser efetuada uma avaliação da viabilidade desta solução proposta. É 

importante referir que durante a escolha de componentes foi tido em consideração a relação 

custo-benefício. Na tabela 5.14 são apresentados os diversos componentes escolhidos, bem 

como o custo associado aos mesmos. 

Tabela 5.14 - Componentes escolhidos para o sistema fotovoltaico e custo associado. 

Componente Designação Fornecedor 
Preço 

Unitário [€] 
Quantidade Custo Total [€] 

Painel FV 
Sunmodule Plus SW 

280 
FF Solar 210,00 459 96.390,00 

Suporte Painel FV n.d. n.d. 31,50 32 459 14.458,50 

Inversor STP 15000TL-30 FF Solar 3.290,19 5 16.450,95 

Inversor STP 50-40 FF Solar 6.610,49 1 6.610,49 

Cabo CC H07Z1-K, 1x1,5 Cabelte 291,57 33 0,020 km 5,83 

Cabo CC H07Z1-K, 1x2,5 Cabelte 475,89 33 0,400 km 190,36 

Cabo CC H07Z1-K, 1x4 Cabelte 740,43 33 0,700 km 518,30 

Cabo CC H07Z1-K, 1x6 Cabelte 1.085,30 33 0,320 km 347,30 

Cabo CC H07Z1-K, 1x10 Cabelte 1.843,24 33 1,560 km 2875,45 

Fusível LF315PV Hager 6,31 64 403,84 

Corta-Circuitos 

Porta Fusíveis CC 
L501PV Hager 5,06 64 323,84 

Interruptor CC SB432PV Hager 193,22 6 1.159,32 

    Total 139.734,18 

 Na tabela 5.14 não consta os custos associados à implementação do sistema 

fotovoltaico, isto é, os custos de mão-de-obra na instalação, bem como, os custos de 

manutenção anuais pois é difícil prever quanto poderá custar. Em relação ao custo total (sem 

custo de manutenção e instalação) de implementação podemos concluir que seria necessário 

um investimento de cerca de 139.734,18 €. 

 

UPAC e UPP 

 Após determinado o custo de investimento deste sistema fotovoltaico podemos agora 

proceder à análise comparativa das duas situações inicialmente propostas para a ETA, a de 

Unidade de Produção de Autoconsumo (UPAC) e de Unidade de Pequena Produção (UPP). 

                                                           
32 Estimando que o custo do suporte do painel é cerca de 15% do custo do painel fotovoltaico. 
33 Cabos de acordo com o regulamento CPR, isto é, são cabos que respeitam os requisitos de segurança contra 

incêndios e os requisitos de higiene, saúde e ambiente. Caso fossem escolhidos cabos sem CPR o preço unitário 

seria inferior. 
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Para esta análise foi também utilizado o software Sunny Web Design o que possibilitou a 

determinação das poupanças anuais e do período de retorno do investimento, tendo inicialmente 

definido um consumo energético anual de 9.000 MWh para a ETA. 

 Relativamente à situação de UPAC, através da análise da figura 5.7 podemos afirmar 

que a instalação deste sistema fotovoltaico permitiria uma autonomia da ETA de 

aproximadamente 2,2%, o que corresponderia a uma produção energética anual cerca de 198 

MWh, sendo que os restantes 8.802 MWh (97,8%) continuariam a ser fornecidos à ETA pela 

rede. Outro dado importante é o facto de a energia injetada na rede ser nula, o que significa que 

toda a energia produzida pelo sistema fotovoltaico é consumida pela ETA, não havendo assim 

excedente. 

 

Figura 5.7 - Distribuição da energia fotovoltaica na ETA com autoconsumo. 

 Na figura 5.8 é possível visualizar as poupanças acumuladas obtidas ao longo de 25 

anos, de referir que foi considerada uma taxa de inflação anual de 3%. 

 

Figura 5.8 - Poupanças acumuladas ao longo de 25 anos para a situação de UPAC. 

 Considerando um preço de compra de eletricidade à rede de 0,090 €/kWh, é estimado 

que a poupança total, ao fim de 25 anos, seja de 405.261 €, o que representa uma diminuição 

significativa dos custos da estação de tratamento de água tendo em conta que a implementação 
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do sistema fotovoltaico unicamente corresponde a uma taxa de autonomia da ETA de 2,2%. O 

período de retorno do investimento é de sensivelmente 8 anos. A figura 5.9 permite uma análise 

aproximada da energia de autoconsumo mensal. 

 

Figura 5.9 - Energia utilizada para autoconsumo pela ETA em cada mês. 

 Uma análise atenta da figura 5.9 e respetiva comparação com a figura 4.2, presente no 

capítulo anterior, permite afirmar que nos meses em que a ETA consome mais energia (os meses 

de Junho, Julho, Agosto e Setembro), a implementação do sistema fotovoltaico também 

possibilitaria suprimir parte do aumento das necessidades da instalação. De referir que esta 

variação de produção energética mensal já foi analisada previamente na figura 5.2, pois, está 

associada à variação da irradiação solar ao longo dos diversos meses do ano. Falta agora avaliar 

os indicadores de viabilidade económica do projeto UPAC. Estes indicadores estão presentes 

na tabela 5.15 e como referido anteriormente, têm em consideração uma taxa de desconto de 

3% e um período de 10 anos. 

Tabela 5.15 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente da implementação de uma solução 

UPAC. 

VAL TIR PRI 

11.916,54 € 4,7 % 7,8 anos 

 Tendo em conta que o PRI da solução UPAC é inferior ao período considerado (10 

anos), que o VAL é positivo e que o TIR é superior à taxa de desconto (3%), podemos afirmar 

que esta solução é viável do ponto de vista financeiro. 

Avaliando agora a situação de UPP, considerando que a totalidade de energia produzida 

pelo sistema fotovoltaico é injetada na rede, teremos que a energia de autoconsumo anual será 

agora a energia injetada na rede anual, com valor estimado de 198 MWh. A figura 5.10 

apresenta as poupanças acumuladas estimadas durante um período de 25 anos para a situação 

de UPP. 
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Figura 5.10 - Poupanças acumuladas ao longo de 25 anos para a situação de UPP. 

 Neste caso, é visível que só ao fim de 11 anos o investimento realizado é reposto, 

considerando que a compensação por injeção na rede é de 0,080 €/kWh. Ao fim de 25 anos e, 

considerando novamente uma taxa de desconto anual de 3%, é esperado que a poupança total 

seja de 154.396 € o que é um valor consideravelmente inferior à situação anterior de UPAC. O 

valor estipulado para a energia injetada na rede é calculado de acordo com a equação 5.18 

presente no Decreto-Lei n.º 153/2014. [62] 

RUPAC, m = Efornecida, m × OMIEm × 0,9 (5.18) 

Onde, 

 RUPAC, m, é a remuneração da eletricidade fornecida à RESP34 no mês “m”; 

 Efornecida, m, é a energia fornecida no mês “m”; 

OMIEm, é o valor resultante da média aritmética simples dos preços de fecho do Operador do 

Mercado Ibérico de Energia (OMIE) para Portugal (mercado diário), relativo ao mês “m”; 

 m, é o mês a que se refere a contagem da eletricidade fornecida à RESP. 

Para esta solução, os indicadores de viabilidade económica obtidos, considerando tal 

como anteriormente, um período de 10 anos e uma taxa de desconto de 3%, são apresentados 

na tabela 5.16. 

Tabela 5.16 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente da implementação de uma solução 

UPP. 

VAL TIR PRI 

-4.481,33 € 2,3 % 11 anos 

                                                           
34 RESP – Rede Elétrica de Serviço Público 
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 Avaliando os indicadores da solução UPP verificamos que o VAL é negativo, o TIR é 

inferior à taxa de desconto e o PRI é superior ao período de tempo considerado, o que ao invés 

do verificado para a situação de UPAC, inviabiliza totalmente a implementação desta solução. 

Assim sendo, é aconselhada a escolha do regime de Unidade de Produção de 

Autoconsumo para a Estação de Tratamento de Águas de Braga pois, de entre as duas situações 

estudadas (apenas a situação UPAC era viável do ponto de vista económico), a opção de UPAC 

é a que tem o retorno de investimento mais curto e uma poupança total mais elevada. Associada 

a esta escolha (solução UPAC) está o facto de o sistema fotovoltaico ter uma potência instalada 

de 128,52 kW 35, o que de acordo com o Decreto-Lei n.º 153/2014 acarreta a necessidade de 

registo na SERUP e de certificado de exploração, devendo também, obrigatoriamente, ser 

efetuada a contagem da energia elétrica total produzida pela UPAC por telecontagem. 

 

5.3.2 Motores de Alta Eficiência 

 Analisando os motores das eletrobombas de captação, presentes na tabela 3.1, do 

capítulo 3, verificamos que a classe de eficiência destes motores é IE1, o que corresponde ao 

nível standard do rendimento dos motores, propõem-se por isso a substituição de pelo menos 

um dos motores das eletrobombas de 400 l/s (G1M e G1J) e de um dos motores das 

eletrobombas de 200 l/s (G2M e G2J) por motores de classe IE4. A substituição irá resultar 

num aumento de eficiência, o que resultará por sua vez numa diminuição do consumo 

energético e no aumento do tempo de vida do motor. 

 Para esta aplicação foram escolhidos dois motores da marca Siemens, da gama 

SIMOTICS SD e ambos os motores escolhidos são de classe de eficiência IE4. [77] A tabela 

5.17 apresenta algumas características dos motores escolhidos. A folha técnica dos motores 

propostos é apresentada no anexo E. 

Tabela 5.17 - Características dos motores escolhidos da marca Siemens, da gama SIMOTICS SD. [77] 

Motor a Substituir G2M ou G2J G1M ou G1J 
 

Tipo de Motor 1CV4222B 1CV4282B 

Potência [kW] 45 90 

Frequência [Hz] 50 50 

N.º Polos 4 4 

Rendimento [%] 95,4 96,1 

Custo [€] 10.500 19.600 

Referência 1LE1504-2BB22-1AA4 1LE1504-2DB22-2AA4 

Atualmente, o rendimento dos motores das eletrobombas de 200 l/s é de 87% e o 

rendimento dos motores das eletrobombas de 400 l/s é de 92%, os novos motores têm uma 

eficiência de 95,4% e de 96,1% para as eletrobombas de 200 l/s e 400 l/s, respetivamente. 

Durante a auditoria realizada em 2015, foi possível verificar que a potência média para 

as eletrobombas de 200 l/s foi de 46 kW e para as eletrobombas de 400 l/s foi de 79 kW (valores 

obtidos mediante medição efetuada durante 7 dias, em 2014). Para a substituição dos motores 

propõem-se a utilização dos novos motores em 80% do tempo atual de funcionamento, 

                                                           
35 459 painéis × 280 W = 128,52 kW 
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enquanto que os restantes 20% seriam para manter os motores antigos, que não foram 

substituídos, operacionais. A tabela 5.18 apresenta o período de retorno do investimento. 

Tabela 5.18 - Período de retorno decorrente da substituição de um dos motores das eletrobombas de captação de 

200 l/s e de um dos motores das eletrobombas de captação de 400 l/s. 

Motor 

Horas por 

Ano 

Atualmente 

Consumo 

Atual 

Estimado 

[kWh/ano] 

Horas por 

Ano Após 

Substituição 

Novo 

Consumo 

Estimado 

[kWh/ano] 

Investimento 

Total [€] 

PRI 

[anos] 

Novo Motor 

(Eletrobomba 200 l/s) 
2.977 136.967,33 4.741 198.920,24 10.500,00 6,1 

Motor Antigo 

(Eletrobomba 200 l/s) 
2.949 135.679,33 1.185 54.520,18 - - 

Novo Motor 

(Eletrobomba 400 l/s) 
2.275 179.750,33 2.768 209.372,10 19.600,00 23,3 

Motor Antigo 

(Eletrobomba 400 l/s) 
1.185 93.640,33 692 54.682,79 - - 

Total 9.386 546.037,30 9.386 517.495,30 30.100,00 11,7 

Ao fim de 11,7 anos é esperado que o investimento realizado na substituição dos dois 

motores seja recuperado. No entanto, é importante referir que apenas a substituição de um dos 

motores das eletrobombas de 400 l/s é uma opção absolutamente impraticável dado o baixo 

tempo de funcionamento, em comparação com as eletrobombas de 200 l/s e principalmente, 

pelo facto de o período de retorno do investimento ser excessivo (de aproximadamente 23 anos). 

Em situação oposta encontra-se a opção em que apenas se procede à substituição de um dos 

motores das eletrobombas de 200 l/s, o período de retorno do investimento, neste caso, seria de 

aproximadamente 6 anos. Na tabela 5.19 é possível visualizar os indicadores de viabilidade 

económica tendo em conta uma taxa de desconto de 3% e um período de 14 anos dado o facto 

de esta medida apenas visar parte dos componentes da ETA, daí o tempo considerado para 

avaliação ser superior. 

Tabela 5.19 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente do investimento realizado na 

substituição dos dois motores das eletrobombas de captação de 200 l/s e 400 l/s. 

VAL TIR PRI 

-1.051,34 € 2,5 % 11,7 anos 

 Analisando os indicadores obtidos podemos concluir que o investimento nos dois 

motores não é uma opção viável porque o VAL é negativo e o TIR obtido é inferior à taxa de 

desconto considerada (3%), no entanto, apesar de o PRI ser inferior ao período considerado de 

14 anos é também, por sua vez, um pouco elevado. Por outro lado, se avaliarmos desta vez a 

aquisição de apenas um motor para substituir um dos presentes nas eletrobombas de 200 l/s, os 

indicadores obtidos podem ser observados na tabela 5.20, considerando igualmente uma taxa 

de desconto de 3%, mas, desta vez, considerando um período de 7 anos (metade do tempo 

anteriormente considerado). 
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Tabela 5.20 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente do investimento realizado na 

substituição de um dos motores das eletrobombas de captação de 200 l/s. 

VAL TIR PRI 

261,58 € 3,7 % 6,1 anos 

A substituição de um dos motores das eletrobombas de captação de 200 l/s tem um VAL 

positivo, um TIR superior à taxa de desconto considerada e um período de retorno do 

investimento também inferior ao período considerado (7 anos) pelo que o investimento nesta 

solução é visto como uma opção exequível. Na tabela 5.21 é possível analisar a poupança 

obtida, não só a nível de custo anual, como de consumo energético e valor de emissões de GEE 

decorrente da substituição de um dos motores das eletrobombas de 200 l/s. 

Tabela 5.21 - Poupança obtida decorrente da substituição de um dos motores das eletrobombas de captação de 

200 l/s. 

 
Consumo Energético 

[kWh/ano] 

Emissões GEE 

[kgCO2e] 36 
Custo Anual [€] 

Antes da Substituição 272.646,65 128.143,93 24.538,20 

Após a Substituição 253.440,42 119.117,00 22.809,64 
 

Poupança 19.206,23 9.026,93 1.728,56 

O custo anual, após a substituição dos motores anteriormente referidos, diminuiu em 

1.728,56 € (tendo em consideração um custo de compra de eletricidade à rede de 0,090 €/kWh), 

o consumo energético da ETA reduziu em 19.206,23 kWh/ano e as emissões de GEE foram 

também reduzidas em 9.026,93 kgCO2e, isto revela uma descida de 7,0% relativamente à 

situação atual. 

A título de curiosidade foi estudada a possibilidade de se efetuar a substituição dos dois 

motores das eletrobombas de captação sendo que, cada uma funcionaria com um tempo de 

funcionamento de 50%. A tabela 5.22 apresenta esta nova situação. 

Tabela 5.22 - Período de retorno decorrente da substituição dos motores das eletrobombas de captação de 200 l/s. 

Motor 

Horas por 

Ano 

Atualmente 

Consumo 

Atual 

Estimado 

[kWh/ano] 

Horas por 

Ano Após 

Substituição 

Novo 

Consumo 

Estimado 

[kWh/ano] 

Investimento 

Total [€] 

PRI 

[anos] 

Novo Motor 

(Eletrobomba 200 l/s) 
2.977 136.967,3 2.963 124.319,90 10.500,00 9,7 

Novo Motor 

(Eletrobomba 200 l/s) 
2.949 135.679,3 2.963 124.320,12 10.500,00 9,7 

Total 5.926 272.646,65 5.926 248.640,03 21.000,00 9,7 

A substituição de ambos os motores das eletrobombas de captação (200 l/s) representa 

um investimento de 21.000 € e tem um período de retorno associado de cerca de 10 anos. Agora, 

tal como na situação anterior, é necessário analisar os indicadores de viabilidade económica 

expostos na tabela 5.23. Para esta situação foi também considerada uma taxa de desconto de 

3% e um período de 12 anos. 

                                                           
36 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 0,47 kgCO2e. [35] 
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Tabela 5.23 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente do investimento realizado na 

substituição dos dois motores das eletrobombas de captação de 200 l/s. 

VAL TIR PRI 

491,83 € 3,4 % 9,7 anos 

Verifica-se assim que a opção de substituição do motor de ambas as eletrobombas de 

captação de 200 l/s também é uma solução a ter em conta dado o facto de o VAL ser positivo, 

o TIR ser superior à taxa de desconto e o PRI ser inferior ao período de tempo considerado. A 

tabela 5.24 demonstra a poupança que pode ser obtida através da substituição dos motores das 

duas eletrobombas de captação de 200 l/s. É estimado que a poupança obtida no custo anual 

seja de 2.160,60 €. 

Tabela 5.24 - Poupança obtida decorrente da substituição dos motores das eletrobombas de captação de 200 l/s. 

 
Consumo Energético 

[kWh/ano] 

Emissões GEE 

[kgCO2e] 37 
Custo Anual [€] 

Antes da Substituição 272.646,65 128.143,93 24.538,20 

Após a Substituição 248.640,03 116.860,81 22.377,60 
 

Poupança 24.006,62 11.283,11 2.160,60 

 Esta situação de substituição dos dois motores das eletrobombas de captação de 200 l/s, 

representa uma diminuição dos consumos energéticos, dos custos anuais e das emissões de 

GEE, na ordem dos 8,8%. Neste caso, não foi considerada a substituição dos motores das 

eletrobombas de captação de 400 l/s visto que, anteriormente, foi verificado que a sua 

substituição acresce de um período de retorno do investimento de aproximadamente 23 anos, o 

que constitui um valor demasiado elevado. 

Comparando então as duas situações (substituição de um dos motores e dos dois motores 

das eletrobombas de captação de 200 l/s), do ponto de vista económico, energético e ambiental, 

a substituição de apenas um dos motores das eletrobombas de 200 l/s permite uma poupança de 

7,0% enquanto que, a substituição dos dois motores possibilita uma poupança de 8,8%. Por 

outro lado, pelo facto de serem substituídos os dois motores das eletrobombas, o custo de 

investimento será obviamente o dobro, se apenas se proceder à substituição de um dos motores, 

e o período de retorno do investimento também será superior. 

 

5.3.3 Substituição de uma Eletrobomba 

Para esta medida é proposta a substituição de uma das eletrobombas de lavagem dos 

filtros e de uma das eletrobombas de elevação do setor secundário. A explicação dada para as 

eletrobombas escolhidas e os custos de investimento são efetuadas em seguida. A folha técnica 

de cada eletrobomba proposta é apresentada no anexo F. 

 

Eletrobombas de Lavagem dos Filtros 

De acordo com a auditoria feita em 2015, a potência absorvida pelas bombas de lavagem 

dos filtros é de aproximadamente 33,5 kW (valor obtido mediante medição efetuada durante 7 

                                                           
37 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 0,47 kgCO2e. [35] 



Soluções Propostas 

85 

 

dias, em 2014) o que constitui um valor elevado, assim sendo, é proposta a substituição de uma 

destas eletrobombas por outra com uma potência absorvida inferior para o mesmo ponto de 

funcionamento, sendo que, a nova eletrobomba funcionará em 80% do tempo das atuais bombas 

e os restantes 20% serão para manter a eletrobomba antiga (que não foi substituída) funcional. 

 Tendo em conta o atual ponto de funcionamento, caudal de 175 l/s (630 m3/h) e altura 

manométrica de 11 m.c.a., foi escolhida uma eletrobomba da marca Grundfos, do tipo NB 250-

350/362 A-F1-A-E-BAQE (a respetiva folha técnica está presente no anexo F). [78] Esta bomba 

foi escolhida pelo facto de serem aplicadas nos sistemas de lavagem e por serem utilizadas em 

estações de tratamento de águas, como é o caso. A figura 5.11 apresenta a curva característica 

da bomba escolhida. 

 

Figura 5.11 - Curva característica da eletrobomba de lavagem dos filtros escolhida. [78] 

 Esta bomba tem uma eficiência de 87% (80,2% para o conjunto bomba e motor) e uma 

potência absorvida de 21,84 kW. Considerando que as eletrobombas de lavagem dos filtros 

trabalham 473 h/ano cada uma (valor obtido em 2014), a tabela 5.25 apresenta o período de 

retorno do investimento. 

Tabela 5.25 - Período de retorno decorrente da substituição de uma das eletrobombas de lavagem dos filtros. 

Eletrobomba 

Horas por 

Ano 

Atualmente 

Consumo 

Atual 

Estimado 

[kWh/ano] 

Horas por 

Ano Após 

Substituição 

Novo 

Consumo 

Estimado 

[kWh/ano] 

Investimento 

Total [€] 

PRI 

[anos] 

Nova 

Eletrobomba 
473 15.845,50 757 16.532,88 20.096,00 25,3 

Eletrobomba 

Antiga 
473 15.845,50 189 6.331,50 - - 

Total 946 31.691,00 946 22.864,38 20.096,00 25,3 

O custo associado à substituição de uma das eletrobombas de lavagem dos filtros pode 

ser recuperado ao fim de 25,3 anos. Posto isto, é preciso avaliar os restantes indicadores de 
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viabilidade económica (VAR e TIR) presentes na tabela 5.26. Estes indicadores foram 

calculados considerando uma taxa de desconto de 3% e um período de 15 anos. 

Tabela 5.26 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente do investimento realizado na 

substituição de uma das eletrobombas de lavagem dos filtros. 

VAL TIR PRI 

-10.303,45 € -5,9 % 25,3 anos 

Tendo em conta os dados obtidos na tabela 5.26 podemos concluir que a aquisição de 

um novo grupo de lavagem de filtros não é uma opção de todo viável. O facto de o TIR e do 

VAL serem negativos, bem como, o PRI ser demasiado elevado (aproximadamente 25 anos) 

torna esta solução impraticável. Apesar disso, na tabela 5.27 é analisada a poupança que poderia 

ser atingida através da substituição de uma das eletrobombas de lavagem dos filtros. 

Tabela 5.27 - Poupança obtida decorrente da substituição de uma das eletrobombas de lavagem dos filtros. 

 
Consumo Energético 

[kWh/ano] 

Emissões GEE 

[kgCO2e] 38 
Custo Anual [€] 

Antes da Substituição 31.691,00 14.894,77 2.852,19 

Após a Substituição 22.864,38 10.746,26 2.057,79 
 

Poupança 8.826,62 4.148,51 794,40 

A partir da tabela 5.27 verificamos que o consumo energético da ETA diminuiu em 

8.826,62 kWh/ano e as emissões de GEE foram reduzidas em 4.148,51 kgCO2e, o que 

representa um decréscimo de 27,9% relativamente à situação atual. Tendo como referência um 

custo de compra de eletricidade à rede de 0,090 €/kWh, a diminuição do custo anual de 

eletricidade foi de 794,40 €. 

A substituição desta eletrobomba só deve ser tida em conta se, no futuro, as necessidades 

da instalação aumentarem, isto é, se o número de horas de funcionamento de lavagem dos filtros 

aumentar ou forem até adicionados novos filtros ao processo e, por isso, seja necessária a 

utilização durante um maior período de tempo das eletrobombas de lavagem dos filtros. 

 

Grupo de Elevação Secundária (GS1 e GS2) 

De acordo com a auditoria feita em 2015, a potência absorvida pelas eletrobombas de 

elevação secundária é de aproximadamente 84 kW (valor obtido mediante medição efetuada 

durante 7 dias, em 2014) o que constitui um valor elevado. Deste modo, à semelhança do caso 

anterior, é proposta a substituição da eletrobomba GS1 por outra com uma potência absorvida 

inferior para o mesmo ponto de funcionamento, sendo que, a nova eletrobomba funcionará em 

80% do tempo das atuais bombas e os restantes 20% serão para manter a eletrobomba antiga 

(que não foi substituída) funcional. A escolha da eletrobomba GS1 para substituição deveu-se 

também ao facto de, a partir dos dados apresentados na auditoria, se verificar que esta apresenta 

um rendimento da bomba e do conjunto (motor e bomba) mais baixo comparativamente com a 

eletrobomba GS2. É importante referir que de acordo com o relatório da auditoria foi proposta 

apenas a substituição do motor da eletrobomba GS1 por outro mais eficiente de classe IE3, esta 

medida não é, no entanto, de todo adequada devido à existência de motores de gama mais 

                                                           
38 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 0,47 kgCO2e. [35] 
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eficiente e devido ao facto de o rendimento da bomba ser também considerado baixo (60%), 

por isso, neste estudo é analisada a possibilidade de substituir por completo o grupo de elevação 

GS1 (bomba e motor) que, apesar de ficar mais dispendioso, proporcionará um aumento da 

eficiência da eletrobomba. 

 Tendo em conta o atual ponto de funcionamento, caudal de 48 l/s (170 m3/h) e altura 

manométrica de 105 m.c.a., foi escolhida uma eletrobomba da marca Grundfos, do tipo CR 

150-6 A-J-A-E-HBQE (a respetiva folha técnica está presente no anexo F). [79] Esta 

eletrobomba foi escolhida pelo facto de serem aplicadas nos sistemas de bombeamento e por 

serem utilizadas em estações de tratamento de águas, como é o caso. O motor existente nesta 

eletrobomba é da Siemens e tem classe de eficiência IE3, o que proporciona também uma 

melhoria da eficiência do motor atualmente existente, de 92% para 94,7%, neste grupo de 

elevação secundária de gama IE1. A figura 5.12 apresenta a curva característica da bomba 

escolhida. De referir que a eletrobomba escolhida é de ferro fundido. 

 

Figura 5.12 - Curva característica da eletrobomba de elevação secundária escolhida. [79] 

 Atualmente o rendimento da eletrobomba GS1 é de apenas 55% e o rendimento da 

bomba de 60%, enquanto que a bomba proposta tem uma eficiência de 77,1% (73% para o 

conjunto bomba e motor) e uma potência absorvida de 75,84 kW. 

Através dos dados disponibilizados, referentes ao ano 2016, sabemos que o grupo de 

elevação secundária consumiu 549.892,83 kWh/ano. Por isso, sabendo também o tempo de 

funcionamento de cada eletrobomba (GS1 e GS2) conseguimos estimar a energia consumida 

por cada uma, como é apresentado na tabela 5.28. Nesta tabela é também feita uma estimativa 

do novo consumo decorrente da substituição da eletrobomba GS1 e o PRI associado a esta 

solução. 
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Tabela 5.28 - Período de retorno decorrente da substituição da eletrobomba de elevação secundária GS1. 

Eletrobomba 

Horas por 

Ano 

Atualmente 

Consumo 

Atual 

Estimado 

[kWh/ano] 

Horas por 

Ano Após 

Substituição 

Novo 

Consumo 

Estimado 

[kWh/ano] 

Investimento 

Total [€] 

PRI 

[anos] 

Nova 

Eletrobomba 

(GS1) 

3.236 277.475,94 5.130 389.059,20 23.365,00 39 5,1 

Eletrobomba 

Antiga (GS2) 
3.177 272.416,89 1.283 110.012,86 - - 

Total 6.413 549.892,83 6.413 499.072,06 23.365,00 5,1 

O custo associado à substituição da eletrobomba de elevação secundária GS1 pode ser 

recuperado ao fim de 5,1 anos, o que comparativamente com a medida proposta na auditoria 

(substituição apenas do motor da eletrobomba GS1), com um PRI de 3,5 anos, este é 

ligeiramente superior ao mesmo, no entanto, apesar de permitir uma poupança maior, tem um 

custo de investimento superior. Posto isto, é preciso avaliar os restantes indicadores de 

viabilidade económica (VAR e TIR) presentes na tabela 5.29. Estes indicadores foram 

calculados considerando uma taxa de desconto de 3% e um período de 6 anos. 

Tabela 5.29 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente do investimento realizado na 

substituição da eletrobomba de elevação secundária GS1. 

VAL TIR PRI 

1.371,38 € 4,8 % 5,1 anos 

Tendo em conta os dados obtidos na tabela 5.29 podemos concluir que a aquisição de 

um novo grupo de elevação secundária, em substituição do atualmente existente GS1, é uma 

medida viável devido ao facto de o TIR ser superior à taxa de desconto, do VAL ser positivo e 

do PRI ser inferior ao período de 6 anos considerado. Na tabela 5.30 é agora analisada a 

poupança que poderia ser atingida através da substituição da eletrobomba GS1. 

Tabela 5.30 - Poupança obtida decorrente da substituição da eletrobomba de elevação secundária GS1. 

 
Consumo Energético 

[kWh/ano] 

Emissões GEE 

[kgCO2e] 40 
Custo Anual [€] 

Antes da Substituição 549.892,83 258.449,63 49.490,35 

Após a Substituição 499.072,06 234.563,87 44.916,49 
 

Poupança 50.820,77 23.885,76 4.573,87 

A partir da tabela 5.30 verificamos que o consumo energético da ETA diminuiu em 

50.820,77 kWh/ano e as emissões de GEE foram reduzidas em 23.885,76 kgCO2e, o que 

representa um decréscimo de 9,2% relativamente à situação atual. Tendo como referência um 

custo de compra de eletricidade à rede de 0,090 €/kWh, a diminuição do custo anual de 

eletricidade seria de 4.573,87 €. 

 

                                                           
39 Caso fosse pretendida uma eletrobomba em aço inoxidável também da marca Grundfos, por exemplo, a do tipo 

CRN 150-6 A-J-G-E-HBQE, o custo de investimento seria de 28.801,00 € e, deste modo, o PRI seria de 8,9 anos. 
40 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 0,47 kgCO2e. [35] 
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5.3.4 Variadores Eletrónicos de Velocidade (VEVs) 

Analisando a instalação verifica-se que as eletrobombas dos grupos de captação e de 

elevação (principal e secundária) possuem arranque direto (AD1S) como verificado 

anteriormente no capítulo 3 (tabelas 3.1, 3.3 e 3.4), o que por si só provoca um grande desgaste 

aos equipamentos, por isso, é aconselhada a instalação de variadores eletrónicos de velocidade 

(VEVs). 

Os variadores eletrónicos de velocidade são comumente utilizados quando se pretende 

controlar o caudal debitado pelas bombas sem pôr em causa, a curva do sistema. A curva da 

bomba é, no entanto, modificada em consequência do ajuste da rotação, de modo a atender às 

necessidades do processo. [80] A utilização dos VEVs possibilita: 

 O arranque suave com elevada disponibilidade de binário motor; 

 A redução controlada da potência dos motores; 

 A economia de energia ativa, e consequente melhoria do fator de potência; 

 A economia em ações de manutenção corretiva, e por sua vez, um aumento da 

produtividade; 

 A eliminação do chamado “golpe de aríete”, que ocorre devido ao aumento de 

pressão dentro das tubulações. [81] 

 

Grupo de Captação (G1M, G2M, G1J e G2J) 

Relativamente ao grupo de captação, visto existirem dois grupos separados, um a 

montante (G1M e G2M) e um outro a jusante (G1J e G2J), é previsto a implementação de 

apenas um VEV a montante, e outro a jusante, de modo que um seja aplicado a uma das 

eletrobombas de 400 l/s e o outro a uma das eletrobombas de 200 l/s. A aplicação de apenas 

dois VEVs, em duas das quatro eletrobombas existentes (grupo de captação), possibilita a 

poupança do custo de investimento de dois variadores eletrónicos (visto que um VEV apenas 

permite controlar uma eletrobomba), por sua vez, as eletrobombas com o VEV incorporado, 

passariam a trabalhar em 80% do tempo total, sendo que os restantes seriam para as 

eletrobombas sem VEV instalado. 

Considerando que o VEV vai ser instalado na eletrobomba G1M (400 l/s) e na 

eletrobomba G2J (200 l/s) foram selecionados os variadores da marca Schneider Electric, da 

gama Altivar Process ATV600, [82] esta escolha recaiu no facto de serem variadores aplicados 

especificamente em estações de tratamento de águas. A escolha dos VEVs deve ter em conta a 

intensidade de corrente nominal do motor de cada eletrobomba, assim sendo, na tabela 5.31 são 

apresentados os variadores escolhidos para as duas eletrobombas considerando a sua corrente 

nominal. Foi também tido em consideração o facto de as bombas serem submersíveis, como tal, 

os VEVs escolhidos estão projetados para trabalhar com uma sobrecarga de 150% 

considerando, obviamente, a corrente nominal dos motores. 

Um fator fulcral do estudo da viabilidade de colocação do VEV na eletrobomba é se 

este não irá alterar o seu funcionamento, no sentido em que esta não consegue vencer a perda 

de carga correspondente ao seu objetivo. Por isso, através das curvas disponibilizadas das 

eletrobombas de captação, foi verificado para cada uma se a integração de um VEV permitiria 

na mesma à bomba vencer a perda de carga inerente, sendo verificado que o variador não iria 

afetar e a água elevada continuaria a chegar ao destino pretendido, que neste caso seria a etapa 

de tratamento de água, tamisagem.  
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Tabela 5.31 - VEVs escolhidos para as eletrobombas G1M e G2J. [82] 

Eletrobomba 
Intensidade de 

Corrente Nominal (A) 
VEV Escolhido 

Grau de 

Proteção 

G1M (400 l/s) 186 
ATV630C13N4 IP21 

n.d. 41 IP55 

G2J (200 l/s) 90 
ATV630D75N4 IP21 

ATV650D75N4 IP55 

 Nesta tabela são apresentados dois modelos diferentes de VEVs, o ATV630 e o 

ATV650, a diferença entre ambos é o seu grau de proteção IP, que é definido através da norma 

IEC 60529. [83] No caso dos ATV630, o grau de proteção é IP21 e no caso dos ATV650, o 

grau de proteção é IP55. A tabela 5.32 permite perceber qual a diferença entre estes dois graus 

de proteção. O primeiro dígito identifica a proteção contra objetos sólidos e o segundo dígito a 

proteção contra líquidos. [83] De referir que os VEVs da classe ATV650 podem conter 

interruptor de corte local ou não, sendo que o custo também aumenta consoante seja escolhido 

com interruptor de corte. 

Tabela 5.32 - Graus de Proteção IP21 e IP55. [83] 

Grau de Proteção Sólidos Líquidos 

IP21 
Protegido do toque de dedos e de 

objetos maiores que 12 mm. 
Protegido contra a condensação. 

IP55 
Protegido contra a entrada de 

poeira. 

Protegido contra jatos de água de 

baixa pressão, de qualquer direção. 

 Analisando a situação em que são implementados os VEVs de grau de proteção IP21, 

isto é, o ATV630C13N4 na eletrobomba G1M (400 l/s) e o ATV630D75N4 na eletrobomba 

G2J (200 l/s), é apresentado na tabela 5.33 o período de retorno do investimento previsto. É 

importante salientar que a inclusão destes VEVs nas eletrobombas implica que irão restringir o 

caudal bombeado, por isso, foi estudada a possibilidade de ser restringido 10% do mesmo (logo 

só irá passar pela bomba 90% do caudal normalmente bombeado) o que implicará um aumento 

das horas de funcionamento em cerca de 11,1% de modo a manter o mesmo volume de água 

captada. Caso se optasse por restringir cerca de 20% do caudal bombeado, o número de horas 

de funcionamento aumentaria também 25%, mas não se pode esquecer que o facto de se estar 

a aumentar o tempo de funcionamento implica uma diminuição do tempo de vida da 

eletrobomba, um aumento do desgaste do equipamento e por isso uma calendarização de 

manutenção também antecipada. O consumo atual estimado e o novo consumo expectável 

através da instalação de um VEV nas eletrobombas referidas (G1M e G2J) foi calculado através 

do software Eco 8, disponibilizado pela marca Schneider Electric. [84] Este software através 

da introdução de diversos parâmetros, como a intensidade de corrente nominal, a potência 

nominal e o rendimento do motor, permite o cálculo da estimativa do consumo energético antes 

e após a instalação do VEV. Apesar deste software apenas conter ainda os VEVs da gama 

atualmente descontinuada, ATV61, possibilita obter uma estimativa dos consumos obtidos para 

os VEVs da gama ATV600, por ser tratar da gama sucessora da ATV61. 

                                                           
41 VEV de grau de proteção IP55 para a corrente nominal pretendida não disponível em catálogo, apenas disponível 

por encomenda do cliente à Schneider Electric. 
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Tabela 5.33 - Período de retorno decorrente da instalação de VEVs nas eletrobombas G1M e G2J. 

Eletrobomba 

Horas por 

Ano 

Atualmente 

Consumo 

Atual 

Estimado 

[kWh/ano] 

Horas por 

Ano Após 

Substituição 

(+11,1%) 

Novo 

Consumo 

Estimado 

[kWh/ano] 

Investimento 

Total [€] 

PRI 

[anos] 

G1M (400 l/s) 

c/ VEV 
2.275 179.750,33 2.768 (+308) 207.530,00 9.500,00 42 9,4 

G1J (400 l/s) 1.185 93.640,33 692 54.682,79 - - 

G2J (200 l/s) 

c/ VEV 
2.949 135.679,33 4.741 (+527) 206.924,00 5.580,00 5,5 

G2M (200 l/s) 2.977 136.967,33 1.185 54.520,08 - - 

Total 9.386 546.037,30 9.386 (+834) 523.656,87 15.080,00 7,5 

 É possível visualizar que o tempo previsto para o retorno de investimento é de 

aproximadamente 7,5 anos e o custo de investimento associado é de 15.080 €. Considerando 

um período de 10 anos e uma taxa de desconto de 3% é possível obter os indicadores de 

viabilidade económica associados à implementação dos VEVs mencionados anteriormente (ver 

tabela 5.34). 

Tabela 5.34 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente do investimento realizado na 

instalação de VEVs nas eletrobombas G1M e G2J. 

VAL TIR PRI 

2.040,65 € 5,6 % 7,5 anos 

Visto que o VAL é positivo, o TIR superior à taxa de desconto e o PRI inferior ao 

período de 10 anos considerado, podemos afirmar que a implementação de VEVs nas 

eletrobombas G1M e G2J é viável. Em relação à poupança que poderá ser obtida, a tabela 5.35 

permite estimar a poupança. 

Tabela 5.35 - Poupança obtida decorrente da instalação de VEVs nas eletrobombas G1M e G2J. 

 
Consumo Energético 

[kWh/ano] 

Emissões GEE 

[kgCO2e] 43 
Custo Anual [€] 

Antes da Instalação 546.037,30 256.637,53 49.143,36 

Após a Instalação 523.656,87 246.118,73 47.129,12 
 

Poupança 22.380,43 10.518,80 2.014,24 

 A instalação dos VEVs nas eletrobombas G1M e G2J permite uma diminuição do 

consumo energético de 22.380,43 kWh/ano, possibilita também uma redução das emissões de 

GEE de 10.518,80 kgCO2e e uma redução do custo anual de 2.014,24 €, o que constitui uma 

quebra de cerca de 4,1%. 

 

Grupo de Elevação Principal (GP1, GP2, GP3, GP4 e GP5) 

Para o grupo de elevação principal é estudada a implementação de um VEV que controle 

a eletrobomba GP1, um VEV para o controlo das eletrobombas GP2 e GP3, sendo que o seu 

                                                           
42 Custo não disponível, por isso, o valor foi arbitrado tendo em consideração VEVs da mesma gama (ATV630). 
43 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 0,47 kgCO2e. [35] 
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funcionamento deve ser alternado (o VEV apenas consegue controlar uma eletrobomba de cada 

vez) e um VEV para o controlo das eletrobombas GP4 e GP5 onde, tal como anteriormente, o 

seu funcionamento também será alternado. Esta escolha deve-se ao facto de assim se conseguir 

poupar o investimento de dois VEVs e, visto que, as eletrobombas GP2 e GP3, e GP4 e GP5 

são semelhantes (têm a mesma potência e corrente nominal). 

Neste caso, os VEVs escolhidos são também da marca Schneider Electric, mas da gama 

Altivar Process ATV1200, [85] pelo facto de serem variadores aplicados a motores alimentados 

à média tensão de 6 kV, e utilizados especificamente em estações de tratamento de águas. Como 

já visto, a escolha dos VEVs deve ter em conta a intensidade de corrente nominal do motor de 

cada eletrobomba, assim sendo, na tabela 5.36 são apresentados os variadores escolhidos. 

Observando-se que as eletrobombas não são submersíveis, como era verificado para o grupo de 

captação, deixa de ser necessário o dimensionamento dos VEVs para um funcionamento de 

sobrecarga de 150%, por isso, apenas foi considerado para 120% de sobrecarga considerando 

novamente a corrente nominal dos motores. 

Novamente, outro fator preponderante a ter em conta é se a colocação do VEV na 

eletrobomba não a vai prejudicar no sentido em que esta não consegue vencer a perda de carga 

correspondente ao seu objetivo. Por isso, através das curvas disponibilizadas das eletrobombas 

de elevação principal, foi verificado para cada uma se a integração de um VEV lhes permitiria 

na mesma à bomba vencer a perda de carga inerente, tendo sido verificado que o variador não 

a iria afetar e a água elevada continuaria a atingir o reservatório pretendido. 

Tabela 5.36 - VEVs escolhidos para as eletrobombas do grupo de elevação principal. [85] 

Eletrobomba 
Intensidade de 

Corrente Nominal (A) 
VEV Escolhido 

Grau de 

Proteção 

GP1 71 ATV1200A7906060 IP31 

IP41 

IP42 

GP2 e GP3 98 ATV1200A10406060 

GP4 e GP5 92 ATV1200A10406060 

 Os diferentes VEVs apresentados na tabela anterior, têm ambos três graus de proteção 

(IP31, IP41 e IP42), definidos através da norma IEC 60529. [83] A tabela 5.37 permite perceber 

qual a diferença entre estes três graus de proteção. E tal como referido previamente, o primeiro 

dígito identifica a proteção contra objetos sólidos e o segundo dígito a proteção contra líquidos. 

Tabela 5.37 - Graus de Proteção IP31, IP41 e IP42. [83] 

Grau de Proteção Sólidos Líquidos 

IP31 
Protegido de ferramentas e fios 

maiores que 2,5 mm. 
Protegido contra a condensação. 

IP41 
Protegido de ferramentas e 

pequenos fios maiores que 1 mm. 
Protegido contra a condensação. 

IP42 
Protegido de ferramentas e 

pequenos fios maiores que 1 mm. 

Protegido contra água pulverizada a 

menos de 15º da vertical. 

Considerando agora a situação em que são implementados os VEVs selecionados, isto 

é, o ATV1200A7906060 para a eletrobomba GP1, o ATV1200A10406060 para as 

eletrobombas GP2 e GP3, e o ATV1200A10406060 para as eletrobombas GP4 e GP5, é 

apresentado na tabela 5.38 o período de retorno do investimento previsto. É importante não 
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esquecer que apenas será instalado um VEV para controlar as eletrobombas GP2 e GP3, e um 

VEV para as eletrobombas GP4 e GP5, por isso, o tempo total de funcionamento do conjunto 

das duas, passa a ser igualmente distribuído por ambas (50% para cada) de modo a manter 

ambas operacionais. Foi novamente considerada uma restrição do caudal de 10%, o que induz 

a um aumento do tempo de funcionamento de 11,1%. 

Dado a gama de VEVs escolhidos não se tratar da gama ATV600 e sim, ATV1200, os 

consumos energéticos não puderam ser estimados utilizando o software Eco 8. Apesar disso, 

uma colaboração entre a Schneider Electric e a ElectroProject possibilitou estimar a poupança 

energética que poderia ser obtida decorrente da utilização dos VEVs da gama Altivar 1200. A 

experiência das duas empresas demonstrou que se fosse reduzida a carga para 80%, seria 

possível atingir até 50% de poupança de energia. [86] A pesquisa mostra também, que os 

motores escolhidos para implementação destes variadores correspondem normalmente a 70% 

do consumo global da indústria e infraestruturas (o que no presente caso corresponde a 76,5% 

do consumo global da ETA) e que a poupança possibilita uma economia até 40%, dependendo 

do tipo de instalação. [85] Deste modo, estimando de forma conservadora uma poupança de 

cerca de 20%, foi possível obter a estimativa do consumo energético presente na tabela 5.38. 

Tabela 5.38 - Período de retorno decorrente da instalação de VEVs nas eletrobombas do grupo de elevação 

principal. 

Eletrobomba 

Horas por 

Ano 

Atualmente 

Consumo 

Atual 

Estimado 

[kWh/ano] 

Horas por 

Ano Após 

Substituição 

(+11,1%) 

Novo 

Consumo 

Estimado 

[kWh/ano] 

Investimento 

Total [€] 

PRI 

[anos] 

GP1 c/ VEV 1.939 1.260.373,05 1.939 (+215) 1.008.298,44 135.000,00 44 6,0 

GP2 c/ VEV 2.158 1.583.995,05 1.079 (+120) 633.598,02 
145.000,00 44 5,1 

GP3 c/ VEV 0 0,0 1.079 (+120) 633.598,02 

GP4 c/ VEV 2.435 1.787.313,05 2.738 (+304) 1.606.555,64 
145.000,00 44 2,0 

GP5 c/ VEV 3.041 2.229.076,05 2.738 (+304) 1.606.555,64 

Total 9.573 6.860.757,20 9.573 (+1.064) 5.488.605,76 425.000,00 3,4 

 A partir da análise da tabela anterior verifica-se que o período de retorno do 

investimento é de aproximadamente 3 anos e meio, e o custo de investimento associado é de 

425.000 € para os VEVs da gama ATV1200 (apresentados na tabela 5.36). Na tabela 5.39 foram 

calculados os indicadores de viabilidade económica neste caso. 

Tabela 5.39 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente do investimento realizado na 

instalação de VEVs nas eletrobombas do grupo de elevação principal. 

VAL TIR PRI 

33.046,58 € 6,3 % 3,4 anos 

Assumindo que a taxa de desconto é de 3% e um período de 4 anos, obtemos um VAL 

positivo, um TIR superior à taxa de desconto e um PRI inferior ao período de 4 anos, o que 

significa que o investimento na instalação de VEVs, no grupo de elevação principal, é viável. 

                                                           
44 Valor estimado tendo em consideração o custo do equipamento e de instalação do mesmo, bem como, de toda 

a componente elétrica associada. 
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A tabela 5.40 permite estimar a poupança que pode ser obtida decorrente da instalação destes 

VEVs. 

Tabela 5.40 - Poupança obtida decorrente da instalação de VEVs nas eletrobombas do grupo de elevação 

principal. 

 
Consumo Energético 

[kWh/ano] 

Emissões GEE 

[kgCO2e] 45 
Custo Anual [€] 

Antes da Instalação 6.860.757,20 3.224.555,88 617.468,15 

Após a Instalação 5.488.605,76 2.579.644,71 493.974,52 
 

Poupança 1.372.151,44 644.911,18 123.493,63 

 A instalação dos VEVs nas eletrobombas do grupo de elevação principal admite uma 

diminuição do consumo energético de 1.372.151,44 kWh/ano, uma redução das emissões de 

GEE de 644.911,18 kgCO2e e uma redução do custo anual de 123.493,63 €. 

 

Grupo de Elevação Secundária (GS1 e GS2) 

Por fim, para o grupo de elevação secundária é estudada a implementação de um VEV 

que controle as duas eletrobombas GS1 e GS2, o que facilmente se justifica devido ao seu 

funcionamento alternado. 

Tal como para o grupo de captação, os VEVs escolhidos são da marca Schneider 

Electric, gama Altivar Process ATV600, [82] pelo facto de serem variadores aplicados 

especificamente em ETAs. Como referido anteriormente, a escolha dos VEVs deve ter em conta 

a intensidade de corrente nominal do motor de cada eletrobomba. Na tabela 5.41 são 

apresentados os variadores escolhidos. Neste caso, os VEVs escolhidos foram dimensionados 

para suportar uma sobrecarga de 110%. 

Tal como foi verificado para os grupos de captação e elevação principal também deveria 

ser verificado se a instalação de um VEV permitiria, na mesma, ao grupo de elevação 

secundária vencer a perda de carga inerente, contudo, devido ao facto de não estarem 

disponíveis as curvas das eletrobombas GS1 e GS2, não foi possível verificar este importante 

aspeto. No entanto, foi estudada a influência de colocação de um VEV neste grupo, sendo 

necessário verificar se este não iria afetar o seu funcionamento. 

Tabela 5.41 - VEV escolhido para as eletrobombas do grupo de elevação secundária. [82] 

Eletrobomba 
Intensidade de 

Corrente Nominal (A) 
VEV Escolhido 

Grau de 

Proteção 

GS1 e GS2 177 
ATV630C13N4 IP21 

n.d. 46 IP55 

 Para o grupo de elevação secundária foi considerado o VEV de grau de proteção IP21, 

ou seja, o ATV630C13N4 para as eletrobombas GS1 e GS2. A tabela 5.42 apresenta o custo e 

o período de retorno do investimento previsto. De referir que apenas é instalado um VEV devido 

ao facto de estas eletrobombas apresentarem um funcionamento alternado. Tal como 

                                                           
45 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 0,47 kgCO2e. [35] 
46 VEV de grau de proteção IP55 para a corrente nominal pretendida não disponível em catálogo, apenas disponível 

por encomenda do cliente à Schneider Electric. 



Soluções Propostas 

95 

 

anteriormente para os grupos de captação e de elevação principal, o VEV irá restringir 10% do 

caudal bombeado o que significa que o tempo de funcionamento da eletrobomba será 

aumentado em 11,1%. O consumo energético estimado foi calculado com a ajuda do software 

Eco 8. 

Tabela 5.42 - Período de retorno decorrente da instalação de um VEV nas eletrobombas do grupo de elevação 

secundária. 

Eletrobomba 

Horas por 

Ano 

Atualmente 

Consumo 

Atual 

Estimado 

[kWh/ano] 

Horas por 

Ano Após 

Substituição 

(+11,1%) 

Novo 

Consumo 

Estimado 

[kWh/ano] 

Investimento 

Total [€] 

PRI 

[anos] 

GS1 c/ VEV 3.236 277.475,90 3.207 (+356) 260.857,00 
9.500,00 47 3,7 

GS2 c/ VEV 3.177 272.416,90 3.207 (+356) 260.857,00 

Total 6.413 549.892,80 6.413 (+713) 521.714,00 9.500,00 3,7 

 Assim sendo, o período de retorno do investimento é de aproximadamente 3,7 anos. Na 

tabela 5.43 é possível visualizar os indicadores de viabilidade económica obtidos assumindo 

uma taxa de desconto de 3% e um período de 5 anos. 

Tabela 5.43 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente do investimento realizado na 

instalação de um VEV para as eletrobombas GS1 e GS2. 

VAL TIR PRI 

2.052,97 € 10,5 % 3,7 anos 

De referir que o investimento no VEV para implementação no grupo de elevação 

secundária é visto como um investimento viável dado o VAL ser positivo, o TIR superior à taxa 

de desconto e o PRI inferior também ao período de 5 anos considerado. A tabela 5.44 permite 

estimar a poupança que pode ser obtida decorrente da instalação destes VEVs. 

Tabela 5.44 - Poupança obtida decorrente da instalação de um VEV nas eletrobombas do grupo de elevação 

secundária. 

 
Consumo Energético 

[kWh/ano] 

Emissões GEE 

[kgCO2e] 48 
Custo Anual [€] 

Antes da Instalação 549.892,80 258.449,62 49.490,35 

Após a Instalação 521.714,00 245.205,58 46.954,26 
 

Poupança 28.178,80 13.244,04 2.536,09 

 A instalação dos VEVs nas eletrobombas do grupo de elevação secundária admite uma 

diminuição do consumo energético de 28.178,80 kWh/ano, uma redução das emissões de GEE 

de 13.244,04 kgCO2e e uma redução do custo anual de 2.536,09 €, o que constitui uma quebra 

de cerca de 5,1%. 

 

                                                           
47 Custo não disponível, por isso, o valor foi arbitrado tendo em consideração o custo de aquisição de VEVs da 

mesma gama (ATV630). 
48 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 0,47 kgCO2e. [35] 
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5.3.5 Sistema de Gestão de Energia (SGE) 

 A ETA tem prevista a implementação de um sistema de gestão de energia (SGE) para o 

início de 2018, no entanto, ainda não tendo definido qual o procedimento a aplicar é, neste caso, 

estudado qual o procedimento que poderia ser aplicado para esta instalação, bem como, 

analisados o custo de investimento e o período de retorno inerentes ao SGE. 

 No capítulo 2 foi já explicado e descrito como pode ser desenvolvido este sistema e que 

o mesmo deve estar em conformidade com a norma ISO 50001:2011. Para a referida instalação 

pretende-se que este sistema seja capaz de monitorizar e supervisionar os demais consumos 

energéticos da instalação tanto no plano global, como individual. Dos componentes a dar maior 

importância na monitorização energética serão: 

 Cada uma das eletrobombas do grupo de captação (G1M, G2M, G1J e G2J), do 

grupo de elevação principal (GP1, GP2, GP3, GP4 e GP5) e do grupo de elevação 

secundária (GS1 e GS2); 

 As eletrobombas de água de lavagem dos filtros A e B (BV.060.201A e 

BV.060.201B) e os electro compressores de ar de lavagem dos filtros A e B 

(CR.060.204A e CR.060.204B); 

 E os electro compressores da central de ar comprimido de proteção de choque 

hidráulico (CR_CH_SP_A e CR_CH_SP_B). 

É também importante que seja feita a monitorização de diversos setores ou áreas de 

modo a possibilitar uma maior economia de energia. Um contador por cada etapa de tratamento 

de água: captação/gradagem; tamisagem; pré-oxidação; coagulação/floculação; filtração 

rápida; remineralização; desinfeção final; elevação e tratamento de lamas. Relativamente ao 

sistema de ar comprimido, um contador para cada uma das centrais de ar comprimido existentes, 

serviço geral da estação e proteção de choque hidráulico. Outro para monitorização do sistema 

AQS e para o sistema de climatização do tipo descentralizado (para oito locais diferentes). E 

finalmente, também se destaca a importância da monitorização do sistema de iluminação 

existente, nomeadamente o edifício principal (gabinetes, sanitários, corredores, laboratório, 

entre outros), a portaria, o exterior, o edifício de tratamento de lamas, o edifício de captação, a 

oficina e as salas de tratamento de água. 

Deve também ser feito um controlo do caudal bombeado, por cada eletrobomba 

anteriormente mencionada, de modo a poder estimar-se os consumos específicos de energia de 

cada uma, o rendimento e, ao mesmo tempo, analisar e agendar a manutenção dos diferentes 

equipamentos principais. Esta desagregação por componentes possibilitará uma maior 

compreensão do sistema na sua globalidade, assim como, a rápida e eficaz deteção de quaisquer 

anomalias que possam ocorrer durante o processo. Os dados analisados devem ser guardados 

em bases de dados e tratados através de gráficos e tabelas para que, futuramente, possam ser 

examinados e utilizados como ferramentas de benchmarking interna da própria ETA, de 

maneira que seja possível a previsão dos consumos anuais da instalação. 

Atualmente, qualquer equipamento está conectado à internet e aos dispositivos móveis 

para facilitar o acesso do pessoal encarregue da gestão da instalação, por isso, é expetável que 

o software escolhido possibilite a monitorização remota através destes dispositivos, não só 

como medida de controlo à distância, mas também através de avisos, mal sejam detetadas 

quaisquer anomalias, permitindo assim às equipas de intervenção e manutenção atuar 

rapidamente, identificando, ao mesmo tempo, o foco de ocorrência. 
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É importante referir que a utilização de um software com as características mencionadas 

acima, necessita, previamente, da instalação de medidores de caudal, analisadores de energia e 

outros elementos que facilitem a tarefa do mesmo. A utilização de um software de SGE 

possibilita também, a geração de relatórios automaticamente sobre o consumo de energia, o que 

por si só, proporcionará uma análise mais criteriosa dos consumos da instalação e oferecerá 

novas oportunidades de melhoria a partir da deteção de potenciais de economia. 

O tratamento e acompanhamento destes dados deve ser disponibilizado através de 

relatórios e estatísticas que possibilitem à chefia uma rápida compreensão das possíveis 

melhorias e erros a colmatar na instalação, e também, à elaboração de metas anuais de redução 

dos consumos do processo, como por exemplo, metas relativas às emissões de GEE, do 

consumo específico de energia e da intensidade energética. Este acompanhamento possibilita 

ainda a elaboração de um controlo do pico de procura energética, e identifica o funcionamento 

dos equipamentos de maior consumo para as horas de menor procura e, por isso, com custos 

associados mais baixos na fatura. 

De entre várias soluções existentes no mercado foi escolhido o sistema SCADA 

Wonderware, [87] comercializado em Portugal pela SA - Automação. A escolha deste sistema 

recaiu no facto de ser um sistema utilizado em ETAs e ETARs, que ajuda a supervisionar a 

operação das unidades de telemetria remota, dos controladores lógicos programáveis (PLCs49) 

e permite a gestão da informação gerada ao longo do processo produtivo. Este software 

possibilita todas as necessidades que devem ser atendidas, descritas anteriormente, como a 

monitorização e a previsão de manutenção, um controlo do curso de água, a capacidade de 

acompanhamento remoto, um histórico de base de dados em tempo real, a funcionalidade de 

alerta remoto através de alarmes e notificações, o controlo dos produtos químicos utilizados, da 

energia consumida, da qualidade da água e outros eventos programados. 

Sendo expectável que a implementação deste software possibilite uma poupança de 

2,5% do consumo energético global da instalação, a tabela 5.45 apresenta o período de retorno 

do investimento previsto. 

Tabela 5.45 - Período de retorno decorrente da implementação do software SCADA Wonderware. 

Sistema de Gestão 

de Energia 

Consumo Atual 

[kWh/ano] 

Novo Consumo 

Estimado 

[kWh/ano] 

Investimento 

Total [€] 
PRI [anos] 

SCADA Wonderware 8.965.641,00 8.741.499,98 50.000,00 50 2,5 

 Assim sendo, o período de retorno do investimento é de aproximadamente 2,5 anos. 

Este estudo não pode ser efetuado sem avaliar os indicadores de viabilidade económica em falta 

(TIR e VAL) inerentes à implementação deste software. Na tabela 5.46 são avaliados estes 

indicadores considerando uma taxa de desconto de 3% e um período de 3 anos. O período 

considerado é baixo dada a influência que a implementação desta solução terá no consumo 

energético de toda a instalação. 

                                                           
49 PLC – Programmable Logic Controller 
50 Valor estimado por excesso, tendo em conta o custo de outros softwares de gestão de energia e do número de 

contadores necessários para este SGE. 
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Tabela 5.46 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente do investimento realizado na 

implementação do software SCADA Wonderware. 

VAL TIR PRI 

6.855,05 € 10,2 % 2,5 anos 

Deste modo, verifica-se que a implementação do software SCADA Wonderware é 

viável dado o facto de o VAL ser positivo, o TIR superior à taxa de desconto e o PRI inferior a 

3 anos (período considerado). A tabela 5.47 permite estimar a poupança que pode ser obtida 

decorrente da implementação de um sistema de gestão de energia. 

Tabela 5.47 - Poupança obtida decorrente da implementação do software SCADA Wonderware. 

 
Consumo Energético 

[kWh/ano] 

Emissões GEE 

[kgCO2e] 51 
Custo Anual [€] 

Antes da Implementação 8.965.641,00 4.213.851,27 806.907,69 

Após a Implementação 8.741.499,98 4.108.504,99 786.735,00 
 

Poupança 224.141,03 105.346,28 20.172,69 

 A implementação deste software permite uma diminuição de 224.141,03 kWh/ano, uma 

redução das emissões de GEE de 105.346,28 kgCO2e e, finalmente, uma diminuição de 

20.172,69 € nos custos anuais da ETA. 

 De salientar que a implementação deste software não pode ser separada da nomeação 

de um responsável pelo departamento de energia da ETA, isto é, o acompanhamento e 

monitorização dos consumos (perfis de carga diários) e deteção de anomalias, deve estar ao 

encargo de uma pessoa ou entidade que possibilite o controlo da instalação. Apenas a 

implementação do software não basta, é necessário existir alguém que possa efetuar o devido 

acompanhamento e que possa reportar o perfil de carga, e outros indicadores energéticos, dos 

diversos componentes principais existentes e da instalação na sua globalidade. 

 

5.3.6 Iluminação 

 Em relação ao sistema de iluminação presente nesta instalação, não existem muitas 

soluções específicas a propor de momento devido ao facto de já terem sido substituídas, quase 

na sua totalidade, as lâmpadas e luminárias presentes nesta instalação, por equipamentos mais 

eficientes (como lâmpadas LED), sendo que as que ainda não o foram têm já agendadas a sua 

substituição. A instalação está também dotada de interruptores crepusculares para a iluminação 

exterior em geral e de interruptores horários para alguns locais específicos na ETA (como por 

exemplo, portaria, sala de compressores de ar, entre outros). 

 No geral apenas se pode aconselhar a ter em conta uma mentalidade de prevenção, isto 

é, a monitorizar a iluminação da ETA verificando se o seu funcionamento é adequado ao local 

em questão e efetuar a limpeza, manutenção e substituição regulares das lâmpadas (por 

lâmpadas mais eficientes) e luminárias, de modo a remover a sujidade que vai sendo acumulada 

ao longo do tempo e ao mesmo tempo aumentar a eficiência das mesmas. Deve também ser 

aproveitado ao máximo a luz solar de modo a reduzir o consumo de iluminação da própria 

instalação. 

                                                           
51 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 0,47 kgCO2e. [35] 
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 Por fim, é proposta a instalação de sensores de ocupação nos sanitários da ETA, locais 

que carecem ainda de dispositivos de controlo para desligar as luzes das zonas que não estão 

ocupadas, por se considerarem estes como espaços de ocupação intermitente. Os gabinetes são 

também locais onde não existe qualquer dispositivo de presença, mas devido à sua utilização 

em horários específicos é aconselhada a instalação de interruptores horários sendo que o seu 

período de funcionamento deverá ser ajustado consoante a altura do ano. 

 Para a zona dos gabinetes foi escolhido o sistema de controlo OccuSwitch Alto 

Desempenho da marca Philips, [88] por ser um detetor de presença autónomo que desliga a 

iluminação de uma zona quando esta fica desocupada. Este sensor é adequado para zonas como 

escritórios (como é o caso), possui um tempo de atraso ao apagar facilmente ajustável (entre 1 

e 30 minutos), a sua área de deteção é de 6 por 8 metros, o que é suficiente para os quatro 

gabinetes existentes. Contém um temporizador que possibilita que o tempo de atraso de desligar 

automático seja prolongado para evitar o “falso apagar”. A versão escolhida foi a versão básica 

de referência LRM1070/00 SENSR MOV DET ST, este detetor de presença possibilita uma 

poupança de até 30%. A tabela 5.48 apresenta os sistemas de iluminação existentes nos 

gabinetes. 

Tabela 5.48 - Sistemas de iluminação existente nos gabinetes da ETA. 

Local 
N.º 

Luminárias 

Lâmpadas 

p/ 

Luminária 

Tipo 

Lâmpada 

Potência 

por 

Lâmpada 

[W] 

Horas por 

Ano52 

Consumo 

Energético 

[kWh/ano] 

Gabinete 

Luságua 
2 1 LedTube 24 2.088 100,22 

Gabinete 1 6 1 LedTube 19 2.920 332,88 

Gabinete 2 6 1 LedTube 24 2.920 420,48 

Gabinete 

DvEQE 
12 2 Fluorescente 18 3.650 1.576,80 

     Total 2.430,38 

Para a zona dos sanitários foi escolhido o sistema de controlo OccuSwitch Gama Básica 

da marca Philips, [88]. O detetor de movimento escolhido é do tipo detetor de movimento 

encastrado e tem uma área de deteção de 3 por 7 metros. Estes detetores, tal como os anteriores, 

proporcionam uma poupança de 30% e são adequados para zonas de utilização esporádica como 

é o caso de zonas como os sanitários. A versão escolhida foi a versão normal de referência 

LRM1010/00 OS MOV DET Small. A tabela 5.49 apresenta os sistemas de iluminação 

existentes nos sanitários. 

 

 

 

                                                           
52 Ano de referência: 2014 
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Tabela 5.49 - Sistemas de iluminação existente nos sanitários da ETA. 

Local 
N.º 

Luminárias 

Lâmpadas 

p/ 

luminária 

Tipo 

Lâmpada 

Potência 

por 

Lâmpada 

[W] 

Horas por 

Ano51 

Consumo 

Energético 

[kWh/ano] 

WC1 2 1 LedTube 24 5.840 140,16 

WC1 

(WC+Balneário) 
2 1 

Baixo 

Consumo 
14 5.840 163,52 

WC2 3 1 LedTube 24 5.840 280,32 

WC2 

(WC+Balneário) 
2 1 

Baixo 

Consumo 
14 5.840 163,52 

     Total 747,52 

Dado existirem quatro gabinetes serão necessários também quatro detetores de presença 

(um por gabinete), sendo que o custo de cada detetor é de 99,00 €. Relativamente aos sanitários, 

visto que também existem quatro, serão necessários quatro detetores com o preço de cada 

detetor a ser de 51,00 €. Como referido anteriormente, a implementação destes dois sistemas 

de controlo possibilita uma poupança de 30% do consumo energético da iluminação, neste caso, 

dos gabinetes e sanitários existentes na ETA. A tabela 5.50 apresenta o período de retorno do 

investimento previsto. 

Tabela 5.50 - Período de retorno decorrente da implementação do sistema de controlo nos gabinetes e sanitários. 

Sistema de Controlo 
Consumo Atual 

[kWh/ano] 

Novo Consumo 

Estimado 

[kWh/ano] 

Investimento 

Total [€] 
PRI [anos] 

LRM1070/00 SENSR 

MOV DET ST 
2.430,38 1.701,27 396,00 6,0 

LRM1010/00 OS 

MOV DET Small 
747,52 523,26 204,00 10,1 

Total 3.177,90 2.224,53 600,00 7,0 

 O período de retorno do investimento é de aproximadamente 7,0 anos. Na tabela 5.51 

são avaliados os indicadores de viabilidade económica considerando uma taxa de desconto de 

3% e um período de 10 anos por se tratar de uma medida que terá um impacto pouco 

significativo no consumo energético da instalação global. 

Tabela 5.51 - Avaliação dos indicadores de viabilidade económica decorrente da implementação do sistema de 

controlo nos gabinetes e sanitários. 

VAL TIR PRI 

128,08 € 7,1 % 7,0 anos 

Esta medida é considerada viável dado o facto de o VAL ser positivo, o TIR superior à 

taxa de desconto e o PRI inferior ao período considerado. A tabela 5.52 demonstra a poupança 

que pode ser obtida através da implementação de um sistema de controlo nos gabinetes e 

sanitários. 
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Tabela 5.52 - Poupança obtida decorrente da implementação do sistema de controlo nos gabinetes e sanitários. 

 
Consumo Energético 

[kWh/ano] 

Emissões GEE 

[kgCO2e] 53 
Custo Anual [€] 

Antes da Implementação 3.177,90 1.493,61 286,01 

Após a Implementação 2.224,53 1.045,53 200,21 
 

Poupança 953,37 448,08 85,80 

 A utilização desta solução proporciona uma diminuição do consumo energético em 

953,37 kWh/ano, um decréscimo das emissões de GEE de 448,08 kgCO2e, e finalmente, uma 

descida do custo anual em 85,80 €. 

 

5.3.7 Resumo das Soluções Propostas 

Em suma, cada uma das soluções propostas anteriormente é resumida na tabela 5.53, 

onde é apresentado o custo de implementação de cada uma, o PRI e o consumo energético 

estimado antes e após a sua implementação. 

Tabela 5.53 - Período de retorno decorrente da implementação de todas as soluções propostas. 

Solução Proposta 
Consumo Atual 

[kWh/ano] 

Novo Consumo 

Estimado 

[kWh/ano] 

Poupança 

Energética 

[kWh/ano] 

Investimento 

Total [€] 

PRI 

[anos] 

1. Implementação de um Sistema 

Fotovoltaico 
9.000.000,00 54 8.802.000,00 198.000,00 139.734,18 7,8 

2. Substituição de um dos motores das 

Eletrobombas de Captação de 200 l/s 
272.646,65 253.440,42 19.206,23 10.500,00 6,1 

3. Substituição da Eletrobomba de 

Elevação Secundária GS1 
549.892,83 499.072,06 50.820,77 23.365,00 5,1 

4.1. Instalação de VEVs nas Eletrobombas 

de Captação 
546.037,30 523.656,87 22.380,43 15.080,00 7,5 

4.2. Instalação de VEVs nas Eletrobombas 

do Grupo de Elevação Principal 
6.860.757,20 5.488.605,76 1.372.151,44 425.000,00 3.4 

4.3. Instalação de VEVs nas Eletrobombas 

do Grupo de Elevação Secundária 
549.892,80 521.714,00 28.178,80 9.500,00 3,7 

5. Implementação do Software SCADA 

Wonderware 
8.965.641,00 8.741.499,98 224.141,03 50.000,00 2,5 

6. Instalação de Sistemas de Controlo da 

Iluminação nos Gabinetes e Sanitários 
3.177,90 2.224,53 953,37 600,00 7,0 

  Total 1.915.832,07 673.779,18 3,9 

 Associado ao custo total de investimento de 673.779,18 € (através da implementação de 

todas as medidas propostas), é esperado que o período de retorno do investimento seja de 

aproximadamente 4 anos. A tabela 5.54 permite estimar a poupança que pode ser obtida. 

                                                           
53 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 0,47 kgCO2e. [35] 
54 Valor aproximado utilizado no dimensionamento do sistema fotovoltaico através do software Sunny Web 

Design. 
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Tabela 5.54 - Poupança obtida decorrente da implementação de todas as soluções propostas. 

 
Consumo Energético 

[kWh/ano] 

Emissões GEE 

[kgCO2e] 55 
Custo Anual [€] 

Poupança 1.915.832,07 900.441,07 172.424,89 

 A aplicação de todas as soluções propostas possibilita uma diminuição do consumo 

energético em 1.915.832,07 kWh/ano, um decréscimo das emissões de GEE em 900.441,07 

kgCO2e e uma diminuição do custo anual da instalação em 172.424,89 €. Deste modo, a 

implementação das diversas soluções propostas anteriormente possibilita uma queda de 21,4% 

dos consumos globais, onde 2,2% (de um total de 21,4%) podem ser atingidos através da 

implementação do sistema fotovoltaico. A implementação de um software de gestão de energia 

possibilita também uma diminuição de 2,5% do consumo energético. E por fim, a proposta mais 

importante desta lista demonstra-se ser a de instalação de VEVs no grupo de elevação principal 

visto permitir uma redução de 15,3% dos consumos globais da ETA e por ter um PRI associado 

ligeiramente inferior a 4 anos. Assim, podemos afirmar que estas três medidas são as mais 

importantes e que mais rapidamente devem ser implementadas por serem as que mais 

influenciam, uma vez que possibilitam uma maior poupança na ETA, com especial foco, para 

a solução de VEVs no grupo de elevação principal. 

 

5.3.8 Indicadores de Desempenho Energético (IDEs) 

 A análise das soluções propostas fica agora concluída através da análise dos indicadores 

de desempenho energético que se espera obter através da implementação das soluções 

propostas. Assumindo como estimativa que o volume de produção de 2016 é o mesmo para o 

ano de 2019 (neste caso, o objetivo é que o consumo de energia seja independente do volume 

de produção, de maneira que mantendo o volume de produção, se consiga consumir menos 

energia), e que o consumo energético do novo ano será dado pela diferença entre o valor do 

consumo para o ano de 2016 e a poupança que pode ser obtida na junção de todas as medidas. 

Não esquecer que o VAB utilizado no cálculo dos IDEs de 2019 é o VAB do ano de referência, 

neste caso, de 2016 como explicado anteriormente no capítulo 2. Na tabela 5.55 apresentam-se 

os valores considerados. 

Tabela 5.55 - VAB, volume de produção e energia consumida em 2016 e estimados para 2019. 

Ano VAB [€] 

Volume de 

Produção 

[m3] 

Energia 

Consumida 

[kWh/ano] 

Energia 

Consumida 

[tep/ano] 56 

Consumo GEE 

[kgCO2e/ano] 55 

2016 
6.235.880,43 

10.794.612 8.965.641,00 1.927,61 4.213.851,27 

2019 10.794.612 7.049.808,94 1.515,71 3.313.410,20 
  

Variação - - -21,37 % -21,37 % -21,37 % 

Tendo em conta os valores da tabela anterior para o VAB, volume de produção, 

consumo total de energia e emissões de GEE associadas, na tabela 5.56 são apresentados os 

IDEs obtidos para 2016 e 2019, e variação inerente a esses anos. De salientar que os IDEs 

                                                           
55 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 0,47 kgCO2e. [35] 
56 De acordo com o Despacho n.º 17313/2008, para a energia elétrica 1 kWh = 215×10-6 tep. [35] 
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previstos têm em consideração que em 2019, já estão implementadas todas as medidas 

propostas. 

Tabela 5.56 - Indicadores de desempenho energético obtidos em 2016 e estimados para 2019. 

Ano CE [kgep/m3] IE [kgep/€] IC [kgCO2e/tep] 

2016 0,179 0,309 2.186,05 

2019 0,140 0,243 2.186,05 
 

Variação -21,37 % -21,37 % 0,00 % 

 Assumindo que o volume de produção se manteve constante e que a energia consumida 

apresentou uma quebra de 21,37%, em relação a 2016, podemos afirmar que a descida do 

consumo específico de energia da instalação foi de 21,37%. 

 Relativamente ao indicador de intensidade energética, a diminuição de 21,37% é 

justificada pela diminuição do consumo energético em 21,37%, em relação a 2016. 

 E por fim, o indicador de desempenho energético relacionado com as emissões de GEE, 

a intensidade carbónica. Esta, como se pode verificar, manteve-se inalterada. Deste modo, pode 

afirmar-se que a relação entre as emissões de GEE e a energia consumida é de 2.186,05 

kgCO2e/tep. 
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6 Conclusões 

 O objetivo principal desta dissertação foi melhorar a eficiência energética da Estação de 

Tratamento de Águas da Ponte do Bico, em Braga, de modo que o consumo energético fosse 

diminuído, a emissão de GEE fosse também minimizada, e consequentemente, os custos anuais 

da instalação fossem também reduzidos. Para isso foram previstas várias medidas que 

possibilitassem a concretização desse objetivo. 

 Primeiramente, foram analisados os dados disponíveis sobre a ETA em relação ao ano 

2016 e, dada a falta de indicadores de referência existentes para comparação dos consumos 

energéticos, e do volume de produção desta instalação, recorreu-se aos dados disponibilizados 

relativos ao ano 2015 e efetuou-se a comparação, utilizando o benchmarking. 

 Relativamente ao volume de produção da ETA verifica-se uma sazonalidade do volume 

de água produzida durante os meses de Verão (os meses de junho, julho, agosto e setembro), 

tanto no ano de 2015 como 2016, o que é facilmente explicado devido ao facto de serem estes 

os meses de maior calor e onde a precipitação não é tão abundante, o que provoca um aumento 

do consumo de água. Do ano de 2015 para 2016 verificou-se um decréscimo de 2,13% do 

volume de água produzida. 

 O consumo de energia elétrica da instalação apresenta, tal como o volume de produção, 

uma grande sazonalidade durante os meses de Verão (os meses de junho, julho, agosto e 

setembro), já justificado anteriormente, devido ao aumento do consumo de água. A ETA 

necessita também de uma maior quantidade de energia para conseguir produzir um volume de 

água superior e, desta maneira, atender à procura de água. Comparando o ano de 2015 com o 

de 2016 verifica-se uma ligeira diminuição da energia elétrica consumida, no valor de 0,72%. 

A correlação linear entre o volume de produção e a energia consumida permitem afirmar que o 

consumo energético depende da produção da ETA e, por isso, consegue prever a energia que 

será consumida a partir do volume de água produzida. Outro dado importante verificado da 

relação entre estas duas variáveis, é que mesmo quando a instalação não produz água, esta 

consome energia, o que corresponde ao valor de consumo de energia elétrica fixo mensal. 

 Da análise do consumo de energia ativa durante os diferentes períodos horários verifica-

se um maior consumo nos períodos de vazio normal, super vazio e cheia (os três períodos 

totalizam cerca de 97,1%), sendo que, durante o período de ponta o consumo é de apenas de 

2,9% aproximadamente. Quanto à energia reativa esta apresenta um perfil de consumo mais 

baixo durante os meses de junho, julho, agosto e setembro (época do Verão), o que poderá ser 

justificado pela maior utilização dos equipamentos nesta altura do ano, enquanto que, nos 

restantes meses os equipamentos têm momentos em que estão ligados, mas não estão em 

funcionamento e isso prejudica o funcionamento da ETA no sentido em que aumenta o consumo 

de energia reativa. 

A desagregação dos consumos de energia elétrica permite afirmar que o grupo de 

elevação principal é o principal consumidor de energia da ETA, com cerca de 76,5% do total. 

Em seguida, colocam-se como grandes consumidores de energia o grupo de captação e o grupo 

de elevação secundária ambos com cerca de 6,1% cada um. As perdas dos transformadores 

constituem também cerca de 5,8%. O restante diz respeito a outros equipamentos existentes, 

iluminação, aquecimento, entre outros. 

Após análise dos indicadores de desempenho energético dos anos de 2015 e 2016, 

verifica-se que o consumo específico de energia aumentou em 2016 cerca de 1,45%, o que pode 
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ser justificado pela diminuição do volume de produção (em 2,13%) e pela também diminuição 

da energia consumida (em 0,72%), em relação a 2015. A intensidade energética diminuiu em 

4,84% o que pode ser explicado pelo aumento do valor acrescentado bruto (em 4,08%) e pela 

diminuição do consumo de energia, tal como, para o indicador de consumo específico de 

energia. E por fim, relativamente ao indicador de intensidade carbónica verifica-se que este se 

mantém inalterado de 2015 para 2016, sendo possível afirmar que a relação entre as emissões 

de GEE e a energia consumida é de 2.186,05 kgCO2e/tep. 

Após analisada a situação de funcionamento da ETA é possível quantificar a energia 

que poderá ser poupada através da implementação de medidas de eficiência energética. Das 

soluções propostas verifica-se que medidas como a implementação de um sistema fotovoltaico, 

a substituição de um dos motores das eletrobombas de captação de 200 l/s, a substituição da 

eletrobomba de elevação secundária GS1, a instalação de variadores de velocidade nas 

eletrobombas de captação e elevação (principal e secundária), a implementação de um software 

de gestão de energia e a implementação de um sistema de controlo nos gabinetes e sanitários, 

constituem soluções viáveis do ponto de vista económico e energético. 

A primeira medida, implementação de um sistema fotovoltaico é uma das mais 

dispendiosas (139.734 €) a ser implementada, porém possibilita uma taxa de autonomia de 

2,2%, o que corresponde a uma produção de energia elétrica de 198.000 kWh/ano. Esta medida 

só é praticável caso seja escolhida a solução de unidade de produção de autoconsumo (UPAC), 

e só ao fim de sensivelmente 8 anos é esperado obter o retorno do investimento realizado. 

A segunda medida, substituição de um dos motores das eletrobombas de captação de 

200 l/s, possibilita o aumento da eficiência do motor e do grupo de captação. Esta solução tem 

inerente um período de retorno do investimento de aproximadamente 6 anos e possibilita uma 

diminuição do consumo energético em 19.206,23 kWh/ano, da emissão de GEE em 9.026,93 

kgCO2e/ano e dos custos anuais das eletrobombas de 200 l/s em 1.728,56 € (cerca de 7,0%). 

Esta medida permite também um aumento do tempo de vida do motor. 

A terceira medida, substituição da eletrobomba de elevação secundária GS1 possibilita 

não só o aumento da eficiência do motor, como, o aumento do rendimento da bomba e por sua 

vez do conjunto (motor e bomba). A aquisição deste novo grupo de elevação secundária 

possibilitaria uma redução do consumo energético em 50.820,77 kWh/ano, da emissão de GEE 

em 23.885,76 kgCO2e/ano e dos custos anuais das eletrobombas de elevação secundária em 

4.573,87 € (cerca de 9,2%). O período de retorno do investimento estimado é de 5 anos. 

A quarta medida, instalação de variadores eletrónicos de velocidade (VEVs) nos grupos 

de captação e elevação (principal e secundária) possibilitaria uma diminuição da potência dos 

motores, um arranque suave do motor, a eliminação do “golpe de aríete” e uma melhoria do 

fator de potência. É proposta a redução do caudal bombeado pelas respetivas eletrobombas para 

90%, o que por sua vez, necessita de um tempo de funcionamento das eletrobombas adicional 

de 11,1% para conseguir suprimir o volume de água produzida pela ETA. Para o grupo de 

captação (G1M, G2M, G1J e G2J), a instalação dos VEVs permite uma diminuição do consumo 

energético em 22.380,43 kWh/ano, da emissão de GEE em 10.518,80 kgCO2e/ano e do custo 

anual do grupo em 2.014,24 € (cerca de 4,1%) e o retorno do investimento é atingido ao fim de 

aproximadamente 8 anos. Para o grupo de elevação principal (GP1, GP2, GP3, GP4 e GP5), a 

instalação dos VEVs permite uma diminuição do consumo energético em 1.372.151,44 

kWh/ano, da emissão de GEE em 644.911,18 kgCO2e/ano e do custo anual do grupo em 

123.493,63 € (cerca de 20,0%) e o retorno do investimento é atingido ao fim de 

aproximadamente 3 anos e meio. Esta medida é a mais dispendiosa, dado o custo de 
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investimento ser de 425.000 €. Para o grupo de elevação secundária (GS1 e GS2), a instalação 

dos VEVs permite uma diminuição do consumo energético em 28.178,80 kWh/ano, da emissão 

de GEE em 13.244,04 kgCO2e/ano e do custo anual do grupo em 2.536,09 € (cerca de 5,1%) e 

o retorno do investimento é atingido ao fim de cerca de 4 anos. 

A quinta medida, implementação de um sistema de gestão de energia, neste caso, do 

software SCADA Wonderware prevê a possibilidade de uma diminuição do consumo 

energético em 224.141,03 kWh/ano, da emissão de GEE em 105.346,28 kgCO2e/ano e do custo 

anual da instalação em 20.172,69 € (cerca de 2,5%) e o retorno do investimento pode ser 

recuperado em cerca de 2 anos e meio. Este sistema não pode ser isolado da necessidade da 

nomeação de um gestor de energia, responsável pela monitorização e acompanhamento dos 

consumos diários da ETA. 

A sexta e última medida, instalação de sistemas de deteção nos sanitários e gabinetes da 

ETA permite a diminuição do consumo energético em 953,37 kWh/ano, das emissões de GEE 

em 448,08 kgCO2e/ano e dos custos anuais destas áreas em 85,80 € (cerca de 30%). O 

investimento realizado na implementação destes sistemas pode ser recuperado ao fim de 7 anos. 

Resumidamente, a implementação de todas as medidas mencionadas anteriormente tem 

como objetivo possibilitar uma diminuição do consumo energético em 1.915.832,07 kWh/ano, 

da emissão de GEE em 900.441,07 kgCO2e/ano e dos custos anuais globais da ETA em 

172.424,89 € (cerca de 21,4%), sendo que o conjunto do investimento total realizado 

(673.779,18 €) pode ser recuperado em pouco menos de 4 anos. A solução que se destaca é a 

instalação de VEVs no grupo de elevação principal pois permite uma diminuição de 15,3% do 

consumo global da ETA. É importante também mencionar as medidas de implementação de um 

sistema fotovoltaico e de implementação de um sistema de gestão de energia, sendo que cada 

um constitui uma diminuição do consumo global da instalação em 2,2% e 2,5%, 

respetivamente. 

Finalmente, estimando que se pretendia avaliar a evolução dos indicadores de 

desempenho energético para o ano 2019, supondo que estavam todas as medidas propostas 

implementadas, e que para este caso o volume de produção de 2016 era o mesmo para 2019, 

verificou-se que o consumo específico de energia seria diminuído em 21,4% e a intensidade 

energética reduzida em 21,4%, relativamente a 2016, devido à diminuição do consumo 

energético em 21,4%. A intensidade carbónica manter-se-ia inalterada sendo que, tal como na 

comparação anterior dos anos 2015 e 2016, a relação entre as emissões de GEE e a energia 

consumida seria de 2.186,05 kgCO2e/tep. 

 

6.1 Trabalhos Futuros 

 O estudo realizado neste trabalho não poderia ficar concluído sem expressar algumas 

considerações. 

 Atualmente o cloro é injetado por diluição em linha com água tratada (bombeamento de 

água e sucção de cloro gasoso) quer para a entrada (na câmara de mistura rápida) quer para a 

saída (no canal de distribuição de cisternas de contacto). Para esta mistura de água com cloro 

gasoso são utilizados injetores de Venturi que promovem a dita sucção do cloro e consequente 

mistura na água bombeada. Recomenda-se assim, a procura e consequente análise, no mercado 

de injetores de Venturi substituintes que possibilitem para a mesma quantidade de cloro gasoso, 

a diminuição do caudal de água bombeada. Esta solução de certo possibilitaria a diminuição da 
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energia consumida através da menor quantidade de água a ser bombeada, bem como, possíveis 

perdas de água existentes neste percurso. 

 Tal como já recomendado na auditoria realizada à ETA, em 2015, aconselha-se que seja 

efetuado um estudo relativamente às baterias de condensadores existentes de maneira a avaliar 

se os equipamentos existentes são ou não suficientes, e se é necessário o seu redimensionamento 

de modo que o consumo de energia reativa, que se verifica ser um pouco elevado ao longo do 

ano (à exceção dos meses de junho, julho, agosto e setembro, isto é, durante o Verão), possa 

ser reduzido. 

 Relativamente ao sistema de climatização, verifica-se que este é descentralizado, por 

isso, aconselha-se a elaboração de um estudo que permita a avaliação da necessidade ou não de 

se centralizar o sistema, de modo a aumentar a eficiência do mesmo, diminuindo os custos 

anuais associados. 

 Seria certamente importante a avaliação do sistema de ar comprimido existente, que 

neste momento carece de dados relativos ao consumo energético e eventualmente, um controlo 

de eventuais fugas de ar que possam surgir. Deve também ser avaliada a necessidade de 

instalação de variadores eletrónicos de velocidade nos compressores existentes, pois 

possibilitariam uma poupança energética. 

 Outro aspeto que deveria ser tido em conta é considerar o aproveitamento da corrente 

do rio para produção de energia elétrica, para autoconsumo. Dado a existência de bombas de 

captação da água do rio, onde estas promovem o bombeamento da água para o tratamento da 

mesma verifica-se de difícil tarefa a implementação de um sistema que possa produzir 

eletricidade dado o funcionamento das bombas também consumir energia. Assim, deveria ser 

estudada a possibilidade de aproveitar a corrente do rio, sendo esta apenas uma sugestão. 

Atualmente verifica-se que as lamas produzidas, decorrentes do tratamento da água, 

constituem um ligeiro encargo financeiro à ETA devido ao facto de serem encaminhadas para 

aterros. Deste modo, e tendo em conta o custo de deposição das lamas no aterro, sugeria-se, à 

semelhança do que já acontece em algumas estações de tratamento de águas residuais (ETARs), 

o estudo da possibilidade de utilização das mesmas para produção de energia, o que é possível 

através de um tratamento anaeróbio, como a metanização, o qual permite produzir 3.500 kWh 

a partir de uma tonelada de CQO (Carência Química de Oxigénio). [89] O processo de 

metanização constitui um método de conversão de biomassa residual em bioenergia (biogás). 

Salienta-se que, para além dos subprodutos gasosos produzidos (biogás), os sólidos (lama) e 

líquidos da metanização apresentam potencial de reutilização agrícola, como por exemplo, para 

fertilização de terrenos agrícolas. [90] De considerar ainda, a possibilidade de utilizar as 

mesmas lamas, geradas durante o tratamento de águas residuais, para a produção de betão, como 

já foi estudado pela Universidade de Tecnologia MARA (UiTM), na Malásia. [91] 
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Anexo A – Fluxograma de Produção da ETA 

 A figura A.1 apresenta o esquema de captação e tratamento de água da ETA da Ponte 

do Bico, em Braga. 

 

Figura A.1 - Fluxograma do processo produtivo da ETA. 
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Anexo B – Sistemas de Iluminação da ETA 

As tabelas B.1 e B.2 apresentam todos os diferentes tipos de sistemas de iluminação da 

ETA no ano de 2016. 

Tabela B.1 - Sistemas de iluminação da ETA. 

Tipo de 

Lâmpada 

N.º 

Luminárias 

Lâmpadas 

por 

Luminária 

Potência 

por 

Lâmpada 

[W] 

N.º Total 

Lâmpadas 

Potência 

Total [W] 

Horas por 

ano57 

Energia 

Consumida 

[kWh] 

Bx. consumo 35 1 32 35 1.120 2.920 3.270,40 

Bx. consumo 12 1 32 12 384 2.920 1.121,28 

Bx. consumo 2 1 32 2 64 0 0,00 

Bx. consumo 8 1 14 8 112 2.920 327,04 

Bx. consumo 2 1 14 2 28 2.920 81,76 

Bx. consumo 2 1 14 2 28 5.840 163,52 

Bx. consumo 2 1 14 2 28 5.840 163,52 

Fluorescente 2 2 58 4 232 32 7,42 

Fluorescente58 3 1 58 3 174 5.840 1.016,16 

Fluorescente 3 1 58 3 174 8 1,39 

Fluorescente 3 1 58 3 174 8 1,39 

Fluorescente59 21 1 58 21 1.218 24 29,23 

Fluorescente59 25 1 58 25 1.450 24 34,80 

Fluorescente58 12 2 18 24 432 3.650 1.576,80 

Fluorescente58 6 1 58 6 348 2.920 1.016,16 

Fluorescente 1 1 58 1 58 8 0,46 

Fluorescente60 4 2 58 8 464 3.650 1.693,60 

Fluorescente 8 1 58 8 464 3.650 1.693,60 

Fluorescente58 8 1 58 8 464 24 11,14 

Fluorescente 2 1 58 2 116 40 4,64 

Fluorescente 6 1 58 6 348 40 13,92 

Fluorescente58 14 4 18 56 1.008 2.920 2.943,36 

Fluorescente 7 3 36 21 756 3.650 2.759,40 

Fluorescente 4 1 58 4 232 3.650 846,80 

Iodetos 

metálicos 
2 1 150 2 300 4.380 1.314,00 

Iodetos 

metálicos 
2 1 70 2 140 32 4,48 

Iodetos 

metálicos 
8 1 70 8 560 2.920 1.635,20 

Led 1 1 20 1 20 3.650 73,00 

Led 4 1 20 4 80 2.920 233,60 

                                                           
57 Ano de referência: 2014 
58 Prevista a substituição 
59 Prever desligar circuitos 
60 Kits de emergência 
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Tabela B.2 - Sistemas de iluminação da ETA (continuação). 

Tipo de 

Lâmpada 

N.º 

Luminárias 

Lâmpadas 

por 

Luminária 

Potência 

por 

Lâmpada 

[W] 

N.º Total 

Lâmpadas 

Potência 

Total [W] 

Horas por 

ano61 

Energia 

Consumida 

[kWh] 

Led 4 1 20 4 80 2.920 233,60 

Led 1 1 20 1 20 2.920 58,40 

Led 4 1 20 4 80 2.920 233,60 

LedTube 4 1 24 4 96 3.650 350,40 

LedTube 1 1 24 1 24 2.920 70,08 

LedTube 2 1 24 2 48 2.920 140,16 

LedTube 3 1 24 3 72 3.650 262,80 

LedTube62 9 1 24 5 120 2.920 350,40 

LedTube62 8 1 24 4 96 8.760 840,96 

LedTube63 2 1 24 1 24 5.840 140,16 

LedTube 2 1 24 2 48 5.840 280,32 

LedTube 6 1 24 6 144 2.920 420,48 

LedTube64 6 1 24 4 96 8.760 840,96 

LedTube 10 2 24 20 480 3.650 1.752,00 

LedTube64 5 1 24 3 72 8.760 630,72 

LedTube 21 1 24 21 504 0 0,00 

LedTube 6 1 24 6 144 3.650 525,60 

LedTube65 21 1 24 14 336 3.650 1.226,40 

LedTube62 14 1 24 10 240 3.650 876,00 

LedTube 2 1 19 2 38 3.650 138,70 

LedTube 8 1 24 8 192 8.760 1.681,92 

LedTube 3 1 24 2 48 3.650 175,20 

LedTube 6 3 10 12 120 3.650 438,00 

LedTube 2 1 24 2 48 2.088 100,22 

LedTube 4 1 24 4 96 3.650 350,40 

LedTube 12 1 24 12 288 5.840 1.681,92 

LedTube 4 1 19 4 76 3.650 277,40 

LedTube 6 1 19 6 114 2.920 332,88 

LedTube 6 1 24 6 144 2.920 420,48 

LedTube 1 1 24 1 24 0 0,00 

LedTube 1 1 24 1 24 0 0,00 

    Total [W] 14.912 Total [kWh] 36.868,24 

 

                                                           
61 Ano de referência: 2014 
62 4 luminárias desligadas 
63 1 luminária desligada 
64 2 luminárias desligadas 
65 7 luminárias desligadas 
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Anexo C – Ciclo Semanal, ERSE 

 A tabela C.1 apresenta o ciclo semanal para todos os fornecimentos em Portugal 

Continental, segundo a ERSE. 

Tabela C.1 - Ciclo semanal para todos os fornecimentos em Portugal Continental, segundo a ERSE. 

Período de hora legal de Inverno Período de hora legal de Verão 
 

De segunda-feira a sexta-feira De segunda-feira a sexta-feira 

Ponta 
09h30 – 12h00 

18h30 – 21h00 
Ponta 09h15 – 12h15 

Cheia 

07h00 – 09h30 

12h00 – 18h30 

21h00 – 24h00 

Cheia 
07h00 – 09h15 

12h15 – 24h00 

Vazio Normal 
00h00 – 02h00 

06h00 – 07h00 
Vazio Normal 

00h00 – 02h00 

06h00 – 07h00 

Super Vazio 02h00 – 06h00 Super Vazio 02h00 – 06h00 

Sábado Sábado 

Cheia 
09h30 – 13h00 

18h30 – 22h00 
Cheia 

09h00 – 14h00 

20h00 – 22h00 

Vazio Normal 

00h00 – 02h00 

06h00 – 09h30 

13h00 – 18h30 

22h00 – 24h00 

Vazio Normal 

00h00 – 02h00 

06h00 – 09h00 

14h00 – 20h00 

22h00 – 24h00 

Super Vazio 02h00 – 06h00 Super Vazio 02h00 – 06h00 

Domingo Domingo 

Vazio Normal 
00h00 – 02h00 

06h00 – 24h00 
Vazio Normal 

00h00 – 02h00 

06h00 – 24h00 

Super Vazio 02h00 – 06h00 Super Vazio 02h00 – 06h00 
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Anexo D – Sistema Fotovoltaico 

 A figura D.1 apresenta a folha técnica do painel fotovoltaico Sunmodule Plus SW 280 

mono da marca SolarWorld. 

 

Figura D.1 - Folha técnica do painel fotovoltaico Sunmodule Plus SW 280 mono da marca SolarWorld. 
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 A folha de características técnicas dos inversores escolhidos para o sistema fotovoltaico 

são apresentadas nas figuras A.2 e A.3. 

 

Figura D.2 - Folha de técnica do inversor Sunny Tripower CORE1, modelo STP 50-40 da marca SMA.  
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Figura D.3 - Folha de técnica do inversor Sunny Tripower 15000TL, modelo STP 15000TL-30, da marca SMA. 
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Anexo E – Motores 

A figura E.1 apresenta a folha técnica do motor escolhido para substituir o motor da 

eletrobomba de captação de 200 l/s. Este motor é da gama SIMOTICS SD, da marca Siemens. 

 

Figura E.1 - Folha técnica do motor de referência 1LE1504-2BB22-1AA4, da gama SIMOTICS SD, da marca 

Siemens. 

A figura E.2 apresenta a folha técnica do motor escolhido para substituir o motor da 

eletrobomba de captação de 400 l/s. Este motor é da gama SIMOTICS SD, da marca Siemens. 
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Figura E.2 - Folha técnica do motor de referência 1LE1504-2DB22-2AA4, da gama SIMOTICS SD, da marca 

Siemens. 
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Anexo F - Eletrobombas 

As figuras F.1 e F.2 apresentam a folha técnica da eletrobomba escolhida para substituir 

uma das eletrobombas de lavagem dos filtros. Esta eletrobomba é da marca Grundfos, do tipo 

NB 250-350/62 A-F1-A-E-BAQE. 

 

Figura F.1 - Folha técnica da eletrobomba do tipo NB 250-350/62 A-F1-A-E-BAQE, da marca Grundfos. 
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Figura F.2 - Folha técnica da eletrobomba do tipo NB 250-350/62 A-F1-A-E-BAQE, da marca Grundfos 

(continuação). 

 A curva característica da eletrobomba do tipo NB 250-350/62 A-F1-A-E-BAQE, da 

marca Grundfos é apresentada na figura F.3. 



Anexo F 

129 

 

 

Figura F.3 - Curva característica da eletrobomba do tipo NB 250-350/62 A-F1-A-E-BAQE, da marca Grundfos. 

As figuras F.4 e F.5 apresentam a folha técnica da eletrobomba escolhida para substituir 

uma das eletrobombas de lavagem dos filtros. Esta eletrobomba é da marca Grundfos, do tipo 

CR 150-6 A-J-A-E-HBQE. 
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Figura F.4 - Folha técnica da eletrobomba do tipo CR 150-6 A-J-A-E-HBQE, da marca Grundfos. 
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Figura F.5 - Folha técnica da eletrobomba do tipo CR 150-6 A-J-A-E-HBQE, da marca Grundfos (continuação). 

A curva característica da eletrobomba do tipo CR 150-6 A-J-A-E-HBQE, da marca 

Grundfos é apresentada na figura F.6. 
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Figura F.6 - Curva característica da eletrobomba do tipo CR 150-6 A-J-A-E-HBQE, da marca Grundfos. 


