
Resumo 

 

A constante busca pela maior eficiência energética leva cada vez mais a optar-se pela 

utilização de sistemas de produção descentralizada de energia – Microgeração – 

ganhando cada vez mais razões para se impor num futuro próximo. 

O objectivo desta dissertação passa pelo estudo de implementação de um sistema de 

cogeração numa unidade hoteleira. 

Numa primeira fase foram estudados os tipos, sistemas, tecnologias e estado da arte da 

cogeração e, a forma de poder aproveitar o calor produzido que no verão se torna 

menos necessário para produzir frio (trigeração) que, nos edifícios hoje em dia com o 

aumento gradual da temperatura se torna bastante útil. 

Seguidamente foram simuladas as cargas de aquecimento, arrefecimento e 

aquecimento de águas sanitárias através de software comercial apropriado. 

Posteriormente foi escolhida a tecnologia e potência de cogeração a instalar de acordo 

com as leis nacionais em vigor – Decreto-Lei n.º 313/2001 de 10 de Dezembro, com os 

consumos energéticos simulados e as cargas horárias anuais. 

Depois de ser encontrada a solução de cogeração que respeita as leis, foram feitas 

várias análises de viabilidade: 

o Análise energética 

o Avaliação do impacto ambiental 

o Estudo de viabilidade económica 

Quando bem projectado um sistema de cogeração é uma alternativa bastante viável 

permitindo reduzir os consumos de energia bem como as emissões de gases de estufa 

que têm sido a grande causa da degradação constante do planeta. 

Com a remuneração aplicada à venda de energia eléctrica à rede pública – Portarias 

57,58 e 59/2002 de 15 de Janeiro, e o preço atractivo do gás natural vendido ás 

instalações de cogeração, conclui-se que o tempo de retorno do capital investido é 

bastante reduzido permitindo nos anos seguintes um reconfortante reembolso. 

 

 

 



Abstract 

 

The constant search for greater energy efficiency leads to the use of a system with 

decentralized energy production – Microgeneration - gaining more and more reasons to 

impose in the near future. 

The purpose of this dissertation is the study of implementing a system of cogeneration at 

a hotel. 

Initially studied the types, systems, technologies and state of the art of cogeneration, 

and how to transform the produced heat that in the summer becomes less necessary to 

produce cold (trigeneration), which, in buildings nowadays with the increase the 

temperature gradually becomes very useful. 

Then the charges were simulated, heating, cooling and heating water through 

appropriate commercial software. 

Later was chosen the technology and power cogeneration to install in accordance with 

national laws – Decreto-Lei No. 313/2001 of December 10, with the simulated energy 

consumption and the annual hourly charges. 

After being found the solution of cogeneration regard the laws, have been made several 

tests of viability: 

o Energy Analysis 

o Environmental Impact Assessment 

o Study of the economic viability 

When well designed a system of cogeneration is a very viable alternative reducing the 

consumption of energy and emissions of greenhouse gases that have been the major 

cause of degradation of the planet. 

With the return applied to the selling of electricity to the public network - Portarias 57,58 

and 59/2002 of January 15, and the attractive price of natural gas sold ace of 

cogeneration facilities, concluded that the time of return on invested capital is small and 

in the years following a reassuring reimbursement. 


