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Resumo 

Pretende-se com este trabalho, elaborar um guia para a implementação de um programa 

de gestão de energia numa empresa industrial, que contenha toda a informação necessária 

(complementada, sempre que se julgue útil, com exemplos), para que as entidades 

responsáveis pelo processo de tomada de decisão nas instituições/empresas possam, 

fundamentadamente, tomar as suas opções, relativamente a esta temática. Porque, 

habitualmente, os decisores são leigos em termos de gestão de energia, e porque se pretende 

que, de facto, este manual possa vir a ter utilidade prática, procurou-se tratar o tema de um 

modo exaustivo, claro e, necessariamente, com uma exposição acessível. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to create a guide for the implementation of an energy 

management program in industrial enterprises, containing all the necessary information 

(illustrated by examples when possible), in order to give the decision-makers a broad view 

about energy management and make them aware of its importance, so that they can make 

the right decisions regarding this matter. The fact that decision-makers usually lack 

knowledge when it comes to energy management and considering the practical purpose of the 

paper, an accessible and comprehensive approach was used. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1 - Enquadramento  

Na actualidade, a gestão de energia e eficiência energética vêm assumindo um lugar de 

destaque na política energética a nível mundial, sobretudo na Europa. Este fenómeno atribui-

se a factores como: aumento da procura de energia eléctrica, a crescente escassez de 

combustíveis fósseis e as emissões poluentes resultantes da geração de energia eléctrica, 

entre outros.  

Considerando que a indústria é um dos sectores responsáveis por maior consumo de 

energia eléctrica - 39% do consumo total em Portugal [1] -, este sector é um dos mais 

incentivados pelas políticas para gestão de energia e eficiência energética e é também um 

dos que pode alcançar maiores benefícios decorrentes da implementação deste tipo de 

políticas. 

É neste contexto que surge o Programa de Gestão de Energia (PGE) na indústria. Este 

pode ser definido como um conjunto de procedimentos relacionados, nomeadamente, com os 

consumos de energia, que tem como objectivos primários, a melhoria do rendimento 

energético e a redução de custos em determinada instituição/empresa. Outros benefícios, 

suplementares, podem ser alcançados com a implementação de um programa deste tipo: 

melhoria em processos produtivos e qualidade de produto final, manutenção reduzida e 

benefícios ambientais, etc. 

1.2 - Objectivos 

Este trabalho pretende fornecer um documento de apoio para a implementação de um 

PGE em empresas industriais, procurando elucidar os responsáveis destas empresas para a 

importância desta temática, de forma a influenciar as suas decisões em matérias relacionadas 

com a utilização de energia. Para que este trabalho possa ser também utilizado como um 

documento de apoio para a implementação do PGE, são descritas todas as fases constituintes 

do programa, identificando os procedimentos correctos e o estado-de-arte das aplicações 

industriais, a nível de eficiência energética.  
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1.3 - Estrutura do Documento 

A implementação de um PGE requer a existência de uma estrutura bem definida, na 

instituição/empresa alvo, e a realização das seguintes fases: 

• Recolha e tratamento de dados – auditoria energética. 

• Concepção e implementação do plano de acção. 

• Monitorização e avaliação. 

Estas fases são descritas em diferentes capítulos, sendo que o documento está divido da 

forma apresentada em seguida. 

No Capítulo 1 é feita a introdução, que descreve o enquadramento do tema, objectivos e 

os capítulos constituintes do trabalho. No Capítulo 2, organização estrutural na empresa, é 

descrita a estrutura que deve existir ao nível dos quadros da empresa para que o PGE possa 

ser implementado com sucesso e são identificados os principais intervenientes dessa estrutura 

e respectivas funções. O Capítulo 3 refere-se à fase de recolha e tratamento de dados, onde 

são apresentadas as principais oportunidades de poupança energética que geralmente surgem 

durante a auditoria. No Capítulo 4, são descritos os procedimentos para a concepção e 

implementação do plano de acção. O Capítulo 5 é referente à fase de monitorização e 

avaliação do plano de gestão de energia. Por fim, no último capítulo, são apresentas as 

conclusões. 
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Capítulo 2  

Organização Estrutural na Empresa 

Um dos pilares do desenvolvimento de um plano eficiente de gestão de energia é a 

existência de uma boa organização estrutural, ao nível dos quadros da empresa, para a 

matéria de gestão de energia.  

Podem ser identificados alguns factores-chave que caracterizam uma correcta 

organização estrutural. Deve existir uma clara distribuição de responsabilidades, tarefas e 

direitos dos elementos constituintes. A estrutura responsável pelo PGE deve conter elementos 

pertencentes a todos os níveis hierárquicos e áreas da empresa que possam influenciar o 

consumo energético. Assim, devem estar envolvidos no programa elementos do mais alto nível 

hierárquico – administração - até ao operário, pertencente ao nível hierárquico mais baixo. 

Este tipo de organização, englobando as várias classes da empresa, garante que o programa é 

apoiado ao mais alto nível e garante também que este é efectivamente implementado pelos 

operadores dos equipamentos, que são os elementos que têm uma influência ou contacto 

mais directo com a utilização de energia.  

A organização da estrutura deve estar adaptada às características da empresa. Alguns 

factores que podem influenciar a forma desta estrutura são: número de instalações e/ou 

divisões da empresa, a sua organização hierárquica e o tipo de actividade desenvolvida. No 

entanto, de uma forma geral, é possível definir um tipo de organização base, que inclui os 

elementos mencionados em seguida.  
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Figura 2.1 – Diagrama hierárquico da estrutura responsável pelo PGE. 

2.1 - Administrador 

O administrador representa o nível hierárquico mais alto da estrutura e simboliza o 

compromisso da administração para com o PGE. O responsável por este cargo deve possuir 

algum conhecimento técnico na área de gestão de energia e deve estar motivado para com o 

compromisso de poupança de energia. A sua função no PGE pode ser conciliada com outras 

funções na empresa, não sendo necessária uma dedicação exclusiva a esta matéria. 

 As responsabilidades deste elemento incluem: 

• Alocação de recursos financeiros e humanos necessários ao desenvolvimento e 

implementação do PGE. 

• Avaliação do PGE. 

• Aprovação da declaração de política energética da empresa. 

 

Política Energética 

A declaração de política energética da empresa é o documento que representa o 

compromisso da mesma para a utilização de energia de forma eficiente. Este documento irá 

transmitir a todos os funcionários da empresa uma mensagem clara, relativa à utilização 

eficiente de energia, e irá dar ao Gestor de Energia (GE) a autoridade e legitimidade 

necessárias para o cumprimento da sua função. De uma forma geral, este documento deve 

conter os campos apresentados em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador

Gestor de 
Energia

Coordenador Coordenador Coordenador

Operários
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Tabela 2.1 - Estrutura tipo de uma declaração de política energética numa empresa. 

Objectivos 
 

Onde a empresa se compromete a usar energia de forma 
eficiente, melhorando a eficiência energética nos equipamentos 

e instalações existentes, considerando-a um factor chave na 
selecção e compra de novos equipamentos e implementação de 

novos projectos. 

Onde a empresa se compromete a pôr em prática um PGE. 

Distribuição de responsabilidades Onde são atribuídas as responsabilidades pelos diferentes níveis 

da estrutura de gestão de energia. 

Comunicação Onde é garantido que existirá uma boa comunicação e uma 
correcta transmissão de informação entre os diferentes níveis da 

estrutura. 
Onde é mencionado que os coordenadores devem reportar 

periodicamente ao Gestor de Energia os dados necessários para 

que este possa fazer a sua compilação e reportar a evolução do 
plano ao Administrador. 

Formação Onde é referido que irá ser disponibilizada formação aos 
elementos da estrutura quando esta for necessária. 

2.2 - Gestor de Energia 

O gestor de energia pode ser considerado como a entidade central no PGE. Esta pessoa 

terá um papel crucial no desenrolar do todo o processo, desde a concepção até à 

monitorização e avaliação do mesmo. 

 

2.2.1 - Características  

O GE deverá reunir um conjunto de características para o desempenho das suas funções. 

As mais importantes incluem: 

• Um conhecimento elevado acerca do funcionamento das diversas áreas da empresa 

(serviços, produção). 

• Capacidade de consultadoria, negociação e diálogo. 

• Experiência em gestão de projectos. 

• Conhecimento relativo a consumos de energia e tecnologias energeticamente 

eficientes. 

• Conhecimento de legislação, regulamentos e standards, assim como programas de 

apoio (financeiro, técnico) à gestão de energia. 

• Motivação e compromisso para a aquisição de novas competências que melhorem o 

seu desempenho (formação). 

 

2.2.2 - Funções 

O GE é uma entidade que se deve dedicar a tempo inteiro ao processo de gestão de 

energia. As suas principais funções incluem: 

• Criar uma equipa que o vai auxiliar no desenvolvimento do programa. 

• Planear acções de formação para os elementos constituintes da estrutura de gestão 

de energia. 

• Desenvolver e implementar o PGE, que inclui a realização de auditorias energéticas, 

plano de acção, monitorização e avaliação. 
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• Influenciar políticas relativas a novos projectos da empresa, prestando um papel de 

consultor na área energética. 

 

Para cumprir as suas funções de forma eficiente, deve: 

• Coordenar o PGE de acordo com os standards existentes na empresa relativos a 

qualidade, ambiente, segurança e saúde ocupacional.  

• Exercer influência nos contratos de energia, assegurando que esta está a ser 

comprada da forma mais económica possível.  

• Monitorizar a performance energética da empresa e compará-la com anos anteriores e 

também com as melhores referências internas e externas nesse domínio, tirando as 

devidas conclusões e sendo capaz de transmitir essa informação de forma clara e 

simples ao resto da estrutura. 

• Fomentar a comunicação e buscar ideias aos colaboradores envolvidos no PGE, 

partilhando com eles o crédito recebido pelas medidas tomadas, de maneira a manter 

os trabalhadores motivados, assegurando um progresso contínuo na economia de 

energia. 

 

Para que o GE possa cumprir as suas funções, deve dispor de determinadas condições, que 

são asseguradas através do elemento hierarquicamente superior - o administrador - e que 

estão implícitas na declaração de política energética da empresa. De uma forma geral, essas 

condições são: 

• Autoridade – poder para delegar tarefas. 

• Fundos – necessários para investimentos relativos ao desenvolvimento e 

implementação do programa. 

• Recursos humanos – para auxílio no desenvolvimento e implementação do programa 

de gestão energética. 

 

2.2.2.1 - Formação da Estrutura 

A formação dos membros da estrutura para a gestão de energia é uma das principais 

tarefas do GE. O aumento do conhecimento dos elementos da estrutura em matérias 

relacionadas com energia traz grandes vantagens ao funcionamento do plano de gestão. O 

programa vai dispor de mais apoio se a administração estiver ciente dos potenciais 

económicos da eficiência energética. Os coordenadores serão mais eficazes se souberem dar 

prioridade às medidas com mais potencial de poupança e tiverem conhecimento das últimas 

tecnologias. A quantidade e qualidade das sugestões dos operários aumentam com o 

investimento na sua formação. 

 

A. Gestor de energia  

A formação deve ocorrer a todos os níveis, incluindo o próprio GE. Este deve procurar 

estar sempre a par das práticas mais eficazes de gestão de energia e acompanhar de perto as 

tecnologias que surgem com maior potencial de eficiência energética. É também de grande 

importância a sua formação na área de auditorias energéticas, já que este é um 

procedimento fundamental na área de gestão de energia. 

O processo de formação do GE deve ser feito que uma forma que concilie o estudo 

autodidacta com a busca de formação em fontes externas, como universidades e associações, 

sob a forma de cursos, workshops, etc. 
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B. Administração 

Para dispor dos recursos necessários à implementação de um plano de gestão de energia, 

é vital manter a administração motivada para o programa. Uma forma prática de o fazer é 

agendando uma reunião periódica entre o GE e o Administrador. Essas reuniões podem servir 

para o GE apresentar os relatórios de progresso do programa. Devem também ser 

apresentados alguns documentos, como por exemplo, casos de sucesso implementados 

noutras instalações, que alertem a administração para os benefícios económicos da eficiência 

energética 

 

C. Equipa 

A equipa de energia tem, juntamente com o GE, uma influência preponderante no 

desenrolar do processo de gestão de energia. Como tal, a formação dos elementos 

pertencentes a estes níveis é prioritária e deve ser feita de uma forma mais aprofundada que 

os restantes níveis. Há diversas metodologias que podem ser adoptadas para a formação da 

equipa que incluem: 

• Estudo autodidacta - o coordenador é responsável pelo próprio estudo. Implica a 

existência de material de estudo acessível aos coordenadores. 

• Formação interna - geralmente dirigida pelo GE. Pode ser realizada por um formador 

exterior à empresa quando a situação o justifica, sob a forma de seminários. 

• Cursos - integração dos coordenadores em cursos promovidos por associações e 

universidades no âmbito de gestão de energia. 

 

D. Operários 

A formação dos operários deve começar por conceitos básicos relacionados com energia. 

O aumento dos seus conhecimentos irá melhorar bastante a qualidade das suas sugestões e 

fará com que estes se sintam mais motivados e integrados no programa. Deve ser incutido nos 

trabalhadores os benefícios resultantes de um PGE. 

2.3 - Equipa de Gestão de Energia 

Como referido anteriormente, o GE deverá constituir uma equipa que o irá auxiliar e 

complementar no processo de gestão de energia. Essa equipa será o elo de ligação entre o GE 

e os departamentos da empresa, e os seus elementos devem partilhar do interesse e 

motivação do GE para o alcance dos objectivos. Esta equipa é formada por coordenadores que 

podem ser pertencentes a várias áreas da empresa. A escolha destes elementos deve ser feita 

sempre de acordo com as características da empresa, garantido que os departamentos 

responsáveis pelos maiores consumos de energia - infra-estruturas e produção - e aqueles que 

podem influenciar esse consumo – manutenção - estão representados na equipa. Deve ser 

nomeado um responsável para a parte financeira, que será responsável pela compra de novos 

equipamentos. A equipa deve incluir também um técnico para a qualidade, segurança, 

ambiente e saúde ocupacional no trabalho.  
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2.4 - Operários 

Esta classe representa o nível hierárquico mais baixo da estrutura de gestão de energia e 

também aquela cujo potencial é geralmente mais negligenciado no processo de gestão 

energética. Numa instalação, os operários são os elementos que melhor conhecem os 

equipamentos porque são eles que lidam com ele diariamente. São eles que, por experiência, 

sabem como utilizar o equipamento de forma mais eficiente, pelo que a sua opinião deve ser 

sempre procurada. O facto de poderem contribuir irá também aumentar a sua motivação e 

compromisso para com o PGE. 

Definida e criada a estrutura responsável, é tempo de iniciar o processo de recolha de 

dados.  
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Capítulo 3  

Auditoria Energética 

3.1 - Definição e Objectivos 

A auditoria energética é a base do PGE e é desta fase que depende o correcto 

desenvolvimento do programa. Este processo pode ser definido como um exame detalhado ao 

consumo de energia de uma instalação, processo ou equipamento, que permite conhecer 

onde e por quanto tempo essa energia é consumida e qual o custo associado. Os seus 

objectivos incluem: 

• Identificar claramente e de forma detalhada a energia consumida e os seus custos. 

• Entender como e onde a energia é usada e identificar eventuais desperdícios. 

• Identificar e analisar alternativas que possam reduzir os custos energéticos. 

• Realizar uma análise económica a essas alternativas para determinar quais são (mais) 

rentáveis. 

• Apresentação de um relatório final com resultados detalhados da análise energética e 

acções recomendadas para redução de custos energéticos. 

 

Escolha do Auditor 

A auditoria energética pode ser feita por alguém pertencente à empresa - GE ou alguém 

da equipa de gestão de energia - ou pode ser feita recorrendo à contratação de serviços de 

auditoria externos.  

O investimento na formação do GE na área de auditorias evita os custos inerentes à 

contratação deste serviço externamente, com a vantagem de a auditoria ser feita por alguém 

que está familiarizado com os processos produtivos da instalação. Esta opção implica a 

compra de instrumentos necessários à realização da auditoria, que podem envolver custos 

relativamente elevados, dependendo do tipo de equipamento e parâmetro que se pretende 

auditar. 

A opção pela contratação de serviços externos tem, à partida, a vantagem de termos uma 

auditoria realizada por alguém isento, com mais experiência e sensibilidade na área, e que 

dispõe de todos os equipamentos necessários para a realização da auditoria. Estes factores 

podem reflectir-se na quantidade e qualidade da informação reportada no final da auditoria. 

Assim, uma empresa que não tenha experiência na área de auditorias deve procurar esses 
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serviços numa empresa externa. Para uma escolha acertada de um auditor devem ser 

consideradas os seguintes aspectos: 

• Pedir referências sobre auditorias conduzidas em instalações semelhantes. 

• Pedir um exemplo de um relatório de uma auditoria energética. 

• Falar com o auditor sobre a sua metodologia e área(s) de especialização. 

• Perguntar que tipo de equipamento será usado pelo auditor. 

• Verificar se o auditor tem interesse financeiro em promover ou vender algum tipo de 

equipamento que possa recomendar. 

Em alguns casos, há uma relação de proporcionalidade directa entre o custo de uma 

auditoria, que é também directamente proporcional à quantidade de dados recolhidos e 

analisados, e o número de oportunidades encontradas para poupança de energia. 

3.2 - Recolha de Dados 

A recolha de dados é o primeiro passo de uma auditoria. É reunida informação relativa 

consumo de energia e respectivos custos. Este processo é feito recorrendo à análise de 

facturas energéticas, manuais de equipamentos, dados recolhidos no passado e medições 

realizadas no local, entrevistas, entre outros. A recolha de dados deve ser feita de forma a 

assegurar informação relativa à variação da utilização de energia durante um dia e ao longo 

do ano, contemplando os períodos de inverno e verão, que geralmente revelam maiores 

variações no consumo de energia. Deverão ser fornecidos ao auditor todos os dados 

disponíveis que possam auxiliar a tarefa do mesmo:  

• Facturas energéticas; 

• Dados relativos a auditorias anteriores; 

• Testes e medições realizadas em equipamentos; 

• Períodos de funcionamento de equipamentos; 

• Plantas da fábrica, diagramas de processo; 

• Inventário de equipamentos. 

Na posse destes dados, o auditor começa a formar uma ideia relativa ao mapa energético 

da instalação e são identificadas as áreas/equipamentos onde é necessário obter mais 

informação. 

O passo seguinte consiste numa visita à instalação. O objectivo desta visita é o de obter 

os dados que não estão documentados e também adquirir um conhecimento mais aprofundado 

da utilização de energia, que vai ter um contributo fundamental na identificação de 

Oportunidades de Poupança Energética (OPEs). Esta visita deve ser acompanhada pelo 

responsável do processo de produção ou área em causa, de maneira a garantir que o auditor 

obtém um bom nível de conhecimento do funcionamento do mesmo, tal como uma clara 

noção dos respectivos fluxos de energia envolvidos. Uma boa prática para este procedimento 

é iniciar a vistoria no ponto onde entra a matéria-prima e depois seguir o fluxo do processo 

até ao produto final.  

Em cada estágio do processo, deverão ser recolhidos os dados que forem considerados 

necessários para complementar a informação reunida anteriormente à visita, para que possa 

ser feita com sucesso a análise energética pretendida.  

Os consumidores mais importantes a ser analisados numa auditoria energética são os 

seguintes: 

• Iluminação; 
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• Sistemas de força motriz; 

• Sistema de distribuição de energia. 

 

3.2.1 - Instrumentos de Medição 

Para a recolha de parâmetros, o auditor deve dispor de alguns equipamentos de medição. 

Em seguida é apresentada uma tabela com os equipamentos geralmente usados numa 

auditoria industrial, juntamente com a sua função. 

 
Tabela 3.1 - Alguns equipamentos utilizados numa auditoria. 

Equipamento Função 

 

Luxímetro – permite medir os níveis de iluminância de uma área. 
Estes serão posteriormente comparados com os níveis de iluminância 

recomendados para o tipo de área onde foi realizada a medição. 

 

Termómetros e termopares – são utilizados para medir a temperatura 
de uma área de trabalho e equipamentos em funcionamento, 

incluindo equipamentos a altas temperaturas. 

 

Fita métrica – usada para medir as dimensões das paredes, tectos, 
janelas e distâncias entre equipamentos. 

 

Multímetros - usados para medir diferença de potencial, corrente e 
resistência em equipamentos eléctricos de forma instantânea. 
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Analisadores de grandezas eléctricas – são equipamentos que 
permitem a leitura de grandezas eléctricas como potências activa e 

reactiva, factor de potência, frequência, diferença de potencial, 
corrente e resistência. Podem também medir harmónicos. Prevêem 

ainda a possibilidade de registar os valores durante períodos de 

tempo variáveis e ainda a impressão dos mesmos na forma de 
gráficos.  

 

Medidores de caudal – usados para medir o fluxo de líquidos, como 
água quente e fluidos do processo. 

 

Anemómetros – são usados para medir o fluxo de ar. 

 

Tacómetros e estroboscópios – são usados para medir velocidades 
lineares e angulares em equipamentos. 

 

Por vezes, a recolha de dados tem que ser feita durante longos períodos de tempo, o que 

implicaria visitas regulares ao local. Nestes casos deverão ser considerados sistemas 

automáticos de recolha de dados, de maneira a reduzir os custos inerentes às visitas. O 

processo de recolha de dados deve ser feito de forma precisa e organizada, já que é nessa 

informação que vão ser baseadas as restantes fases do PGE. 

A organização da informação deve ser rigorosa. A utilização de tabelas e gráficos é uma 

excelente opção, facilitando o acesso à informação e também a identificação de anomalias e 

OPEs. O uso de fluxogramas torna mais clara a distribuição do consumo por equipamentos e 

processos. Uma boa estruturação de dados é fundamental para uma eficaz análise das áreas 

com potencial de poupança energética. 

 

3.2.2 - Segurança 

Durante a realização de uma auditoria energética, a segurança dos intervenientes é um 

factor que não pode ser negligenciado. O auditor deve ter conhecimento dos procedimentos e 

equipamento de segurança que deve utilizar aquando da visita à instalação. Este deve ter 

especial cuidado na medição de grandezas eléctricas, medições em equipamentos que se 
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encontram a elevadas temperaturas e equipamentos que se encontram em movimento. 

Sempre que for necessário fazer uma medição ou aceder a algum equipamento, deve notificar 

o operador responsável pelo mesmo ou o seu supervisor de modo a que este lhe possa facultar 

as informações necessárias para que a medição/operação seja feita de modo correcto e em 

segurança. 
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3.3 - Identificação de Oportunidades para Economia de Energia 

Durante a inspecção à instalação, o auditor deve ser capaz de fazer uma identificação 

preliminar das OPEs. Para tal, é necessário que este seja possuidor de um vasto conhecimento 

na área. Com base em estudos de caso, podem identificar-se as principais oportunidades de 

economia energética que surgem na indústria e que devem ser verificadas aquando da visita à 

instalação. 

 

Análise de Facturas Energéticas 

• Verificar se é possível diminuir o valor da potência contratada, mantendo esse valor o 

mais próximo possível da potência tomada. 

• Verificar se é possível deslocar os consumos em horas cheias e horas de ponta para 

horas de vazio e super vazio. 

• Verificar se o ciclo horário e tarifa são os mais vantajosos. 

 

Iluminação 

• Avaliar a possibilidade de substituir os componentes existentes por componentes mais 

eficientes. 

• Avaliar se os níveis de iluminação estão de acordo com os níveis recomendados e 

ponderar retirar lâmpadas em locais onde os níveis de iluminação estão acima do 

recomendado. 

• Considerar as diferentes opções de iluminação e as suas características (vida útil, 

tempo de arranque, eficiência, temperatura de cor, restituição de cor) de acordo 

com as características da área a iluminar. 

• Considerar a utilização de comandos automáticos e melhor aproveitamento da luz 

natural. 

 

Motores 

• Verificar a eficiência energética dos motores existentes e considerar substituí-los por 

motores mais eficientes. 

• Verificar a possibilidade de usar variadores electrónicos de velocidade para os 

motores a funcionar com cargas variáveis. 

• Verificar a existência de motores sobredimensionados e considerar substituí-los por 

motores mais pequenos. 

• Verificar a existência de motores em funcionamento quando não são necessários. 

 

Distribuição de Energia 

• Verificar factor de potência da instalação e considerar utilização de baterias de 

condensadores. 

• Verificar a existência de transformadores próximos do fim do seu tempo de vida útil e 

considerar substituí-los por transformadores eficientes, localizados junto aos centros 

de cargas. 

• Verificar níveis de tensão da instalação e considerar a utilização de cabos de secção 

superior para diminuir as quedas de tensão e as perdas. 
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• Verificar a existência de desequilíbrio de fases e considerar uma redistribuição de 

cargas monofásicas. 

 

3.3.1 - Ferramentas para Análise Económica 

Após a identificação preliminar das OPEs, é tempo de proceder a uma análise económica 

das mesmas. Esta análise tem como objectivo verificar a viabilidade económica das soluções e 

calcular a sua rentabilidade usando os métodos mais adequados. Estas oportunidades serão 

depois apresentadas no relatório final de uma forma ordenada, sendo primeiro apresentadas 

aquelas consideradas mais rentáveis. 

A avaliação económica de um projecto é feita recorrendo ao cálculo de índices 

económicos, que fornecem informação sobre a rentabilidade do projecto e permitem a 

comparação entre diferentes projectos. Estes índices têm diferentes características e sua 

aplicação deve ser bem ponderada. Uma avaliação económica eficaz deve basear-se numa 

correcta escolha dos índices a utilizar, conforme as características do projecto. 

Os índices económicos geralmente utilizados na avaliação financeira de um projecto são 

os seguintes: 

• Período de Retorno de Investimento (PRI); 

• Retorno de Investimento (RI); 

• Valor Actual Líquido (VAL); 

• Taxa Interna de Retorno (TIR). 

 

Para facilitar a compreensão destes índices e suas características, é apresentado em 

seguida um conjunto de conceitos relacionados com matemática financeira. 

Investimento capital: está associado aos custos relacionados com a concepção, 

planeamento, instalação e comissionamento do projecto. São custos geralmente pagos no 

início do projecto, pelo que não são afectados por inflação ou factores relacionados com 

taxas de desconto. 

Cash Flows anuais: quando estão associados a um projecto, são geralmente positivos 

porque representam a poupança anual resultante da implementação do projecto. Incluem os 

custos/benefícios ao longo do tempo de duração do projecto. São geralmente considerados 

para cálculo de cash flows os seguintes valores: impostos, seguros, custos energéticos e 

custos de manutenção. Para o cálculo deste parâmetro devem ser considerados todos os 

custos/rendimentos inerentes a cada projecto. 

Taxa de desconto: a taxa de desconto ou taxa de interesse é um valor definido pela 

empresa e é utilizado para avaliar investimentos.  

Tempo de vida de um projecto: é o tempo que se estima para a duração do projecto, 

desde a sua implementação até ao fim do projecto. É um valor difícil de estimar porque 

envolve várias incertezas. Podem, por exemplo, estar relacionados com o tempo de vida útil 

dos equipamentos. 

Valor temporal do dinheiro - um novo projecto geralmente envolve custos de aquisição e 

uma série de custos de operação relacionados com consumo de energia e manutenção que se 

manifestam ao longo da duração do projecto. O problema que se põe na avaliação de um 

projecto deste tipo é que o valor do dinheiro no ano de implementação do projecto e o seu 

valor em anos futuros não é o mesmo. Para avaliar economicamente um projecto deste tipo, 

é necessário que os cash flows do ano inicial do projecto e aqueles de anos futuros sejam 
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considerados equacionando uma base comum. A forma de relacionar cash flows relativos a 

períodos diferentes é através da utilização dos conceitos de desconto e valor actual. 

 

VF=VA·(1+i)n ,  (3.1)

 

onde: VF – valor no ano n (€); VA – valor actual (€); i – taxa de desconto (%); n – número de 

anos no futuro. 

 

3.3.1.1 - Período de Retorno de Investimento 

O período de retorno de investimento é um dos índices mais usados devido à sua 

simplicidade. Representa o número de anos necessários para recuperar o investimento inicial, 

considerando apenas as poupanças anuais resultantes desse investimento. É geralmente 

utilizado quando os fundos disponíveis são escassos e é necessário que o investimento seja 

recuperado rapidamente. 
 

PRI=
Investimento Capital

CF
 , (3.2)

 

onde: PRI – período de retorno de investimento (anos), Investimento Capital (€), CF – cash 

flow anual (€). 

 

Critério de decisão: A empresa pode ter definido um PRI máximo abaixo do qual os 

projectos são considerados atractivos. Quando dois projectos são comparados, obviamente 

aquele que tem um PRI mais baixo é considerado mais atractivo. 

 

Vantagens 

• É um índice simples, tanto a nível de conceito como a nível de aplicação. 

 

Desvantagens 

• Não tem em consideração o valor temporal do dinheiro. 

• Representa o retorno de capital e não o rendimento do projecto. 

• Não considera os rendimentos ocorridos após o PRI pelo que penaliza claramente 

projectos com um tempo de vida longo em detrimento daqueles que oferecem 

elevadas poupanças por períodos mais curtos. 

 

3.3.1.2 - Retorno de Investimento 

Este índice representa a percentagem anual de retorno de investimento inicial.  

 

RI=
CF

Investimento Capital
·100 , (3.3) 

 

onde: RI – retorno de investimento anual (%); CF – cash flow anual (€); Investimento capital 

(€). 
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Critério de decisão: o RI tem que ser superior à taxa de desconto para o projecto ser 

considerado viável. Quando maior for o RI mais aliciante é o projecto. 

 

Vantagens 

• Permite a comparação entre projectos com tempo de vida e custo inicial diferentes. 

 

Desvantagens 

• Não tem em consideração o valor temporal do dinheiro. 

• Não tem em consideração o carácter variável dos cash flows. 

 

3.3.1.3 - Valor Actual Líquido 

Este índice representa a soma dos valores actuais de todos os cash flows durante o tempo 

de vida de um projecto. A escolha da taxa de desconto deverá reflectir o risco do projecto. 

 

VAL=� CFt

(1+i)t

n

t=0

 , 
(3.4)

 

onde: VAL – valor actual líquido (€); n – tempo de vida do projecto; CFt – cash flow no fim do 

ano t; i – taxa de desconto. 

 

Critério de decisão: o projecto é considerado atractivo se o valor actual líquido for 

positivo e é rejeitado se o valor actual líquido for negativo. 

 

Vantagens 

• O valor temporal do dinheiro é considerado. 

• Considera variações dos cash flows ao longo da vida do projecto. 

 

Desvantagens 

• Envolve cálculos mais demorados que os índices anteriores. 

 

3.3.1.4 - Taxa Interna de Retorno 

Este método calcula a TIR que se espera atingir com o investimento no projecto. É a taxa 

para a qual o somatório dos valores actuais dos cash flows, ao longo do projecto, é nulo. O 

seu cálculo é feito pelo método de tentativa e erro, onde o valor da TIR é aumentado ou 

diminuído progressivamente até que a soma dos cash flows seja nula. 

 

� CFt�1+TIR�tn

t=0

=0 , 
(3.5)

 

onde: CFt – cash flow no fim do ano t (€); TIR – taxa interna de retorno (%). 

 

Critério de decisão: se TIR é superior à taxa de desconto da empresa, então o projecto é 

considerado atractivo. Se TIR for menor que taxa de desconto da empresa, o projecto deve 

ser rejeitado.  
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Vantagens 

• O valor temporal do dinheiro é considerado. 

• Considera a variação dos cash flows ao longo da vida do projecto. 

• A rentabilidade do projecto é calculada independentemente da taxa de desconto da 

empresa, pelo que se o valor da taxa de desconto mudar, não é necessário fazer 

novos cálculos para aferir a viabilidade do projecto. 

 

Desvantagens 

• O processo de cálculo por tentativa e erro pode ser demorado. 

• A equação que iguala a zero o valor presente dos cash flows pode ter mais do que 

uma solução, isto é, pode haver mais do que um valor da TIR para o qual a equação é 

resolvida. 

 

3.3.2 - Análise de Facturas de Energia Eléctrica 

3.3.2.1 - Objectivos 

As facturas de energia eléctrica são um instrumento indispensável numa auditoria 

energética. Uma boa compreensão da forma como as tarifas são aplicadas aos clientes pode 

desvendar grandes oportunidades de poupança, mesmo que não se verifique um decréscimo 

no consumo de energia. Na posse das facturas e com o auxílio de dados recolhidos durante a 

auditoria, como diagramas de carga e medições dos consumos dos processos de produção, o 

auditor deverá proceder a uma análise cuidada dos dados, visando os seguintes objectivos: 

• Verificar se a opção tarifária que está a ser usada é a que melhor serve os propósitos 

da empresa. 

• Analisar a distribuição dos consumos pelos quatro períodos de tarifação diários (horas 

de super vazio, horas de vazio, horas cheias e horas de ponta) com o intuito de 

verificar se há possibilidade de distribuir alguns consumidores de horas fora de vazio 

para períodos de horas de vazio, onde a tarifa é mais baixa. 

• Verificar se existe pagamento de energia reactiva com o propósito de avaliar a 

necessidade de compensação do factor de potência. 

• Analisar a evolução da potência em horas de ponta de potência contratada. 

No anexo A pode ser consultada a estrutura da factura de energia relativa ao ano de 2008. 

 

3.3.2.2 - Factores a considerar para redução da factura eléctrica 

Através de uma correcta análise ao sistema tarifário utilizado em Portugal, podem ser 

listados um conjunto de factores a considerar de maneira a atingir uma poupança na factura 

eléctrica mensal. Esses factores são apresentados em seguida, complementados por um 

estudo de caso. 

 

A. Manter o valor da potência contratada o mais próximo possível da potência tomada 

O valor da potência contratada é actualizado automaticamente através do maior valor da 

potência tomada medida nos 12 meses anteriores. Assim, se a potência tomada atingir um 

valor elevado, mesmo que seja apenas uma ocorrência isolada, isso irá reflectir-se numa 

elevada facturação de potência contratada nos 12 meses seguintes. Para garantir uma 

potência contratada baixa, é necessário controlar os valores de ponta da potência tomada, de 

modo a que esta seja “constante” no diagrama de cargas. Este processo começa com uma 
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análise dos valores da potência tomada dos últimos meses. Durante essa análise é importante 

verificar se o valor de potência contratada é ultrapassado e, nesse caso, qual a frequência 

com que isso acontece. Por outro lado, é necessário avaliar se os valores mé

tomada estão muito abaixo do valor da potência contratada. A execução de um gráfico com o 

número de ocorrências para cada valor de potência tomada facilita bastante esta análise, 

tornando-a mais intuitiva. 

 

Figura 3.1 

 

O valor de potência contratada para esta instalação é de 1659 kW. Verifica

valores de potência tomada, à excepção de um pequeno 

afastados da potência contratada, assumindo maioritariamente valores 

Neste caso, devem ser procuradas

tomada e, na posse dessa informação, deve con

controlo de ponta, de modo a garantir um valor máximo de potência tomada abaixo dos 1200 

kW. Esta solução deverá ser analisada tendo em conta as características do processo 

produtivo da instalação, avaliando as cons

e avaliando possibilidades de 

reduzir-se a potência contratada.

 

B. Deslocar os consumos em horas de ponta para horas cheias ou horas de vazio

O preço da potência em horas de ponta é muito elevado, assumindo um valor 

bastante superior ao da potência contratada, o que se reflecte claramente na factura 

eléctrica mensal. A deslocação da potência de horas de ponta para outros períodos do dia 

(horas cheias, horas de vazio normal e horas de super vazio) conduzirá obviamente 

redução dos custos com essa parcela. Este deslocamento terá também um impacto elevado na 

facturação de energia activa já que os seus preços são bastante superiores durante o perí

de horas de ponta. 

A metodologia para este deslocamento deverá começar por uma análise de consumos de 

energia nos períodos de horas de ponta. Posteriormente deverá verificar

transferência desses consumos

consumos para horas cheias ou de vazio poderá implicar um aumento de custos, por exemplo, 

com mão-de-obra. Há casos onde esta não pode ser implementada devido às características 

da indústria e processos envolvidos.
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ise dos valores da potência tomada dos últimos meses. Durante essa análise é importante 

verificar se o valor de potência contratada é ultrapassado e, nesse caso, qual a frequência 

com que isso acontece. Por outro lado, é necessário avaliar se os valores mé

tomada estão muito abaixo do valor da potência contratada. A execução de um gráfico com o 

número de ocorrências para cada valor de potência tomada facilita bastante esta análise, 

a mais intuitiva.  

- Valores de potência tomada e número de ocorrências

O valor de potência contratada para esta instalação é de 1659 kW. Verifica

valores de potência tomada, à excepção de um pequeno número de ocorrências, andam muito 

afastados da potência contratada, assumindo maioritariamente valores 

devem ser procuradas as causas que originam os elevados valores de potência 

tomada e, na posse dessa informação, deve considerar-se a instalação de um sistema de 

controlo de ponta, de modo a garantir um valor máximo de potência tomada abaixo dos 1200 

kW. Esta solução deverá ser analisada tendo em conta as características do processo 

produtivo da instalação, avaliando as consequências de uma redução da potência contratada 

e avaliando possibilidades de realizar alterações no processo produtivo de modo a poder 

a potência contratada.  

Deslocar os consumos em horas de ponta para horas cheias ou horas de vazio

a potência em horas de ponta é muito elevado, assumindo um valor 

bastante superior ao da potência contratada, o que se reflecte claramente na factura 

eléctrica mensal. A deslocação da potência de horas de ponta para outros períodos do dia 

ias, horas de vazio normal e horas de super vazio) conduzirá obviamente 

redução dos custos com essa parcela. Este deslocamento terá também um impacto elevado na 

facturação de energia activa já que os seus preços são bastante superiores durante o perí

A metodologia para este deslocamento deverá começar por uma análise de consumos de 

energia nos períodos de horas de ponta. Posteriormente deverá verificar

desses consumos para períodos fora da hora de ponta. O deslocamento de 

consumos para horas cheias ou de vazio poderá implicar um aumento de custos, por exemplo, 

obra. Há casos onde esta não pode ser implementada devido às características 

os envolvidos. 
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ise dos valores da potência tomada dos últimos meses. Durante essa análise é importante 

verificar se o valor de potência contratada é ultrapassado e, nesse caso, qual a frequência 

com que isso acontece. Por outro lado, é necessário avaliar se os valores médios da potência 

tomada estão muito abaixo do valor da potência contratada. A execução de um gráfico com o 

número de ocorrências para cada valor de potência tomada facilita bastante esta análise, 

 
Valores de potência tomada e número de ocorrências [2]. 

O valor de potência contratada para esta instalação é de 1659 kW. Verifica-se que os 

número de ocorrências, andam muito 

afastados da potência contratada, assumindo maioritariamente valores abaixo de 1200 kW. 

as causas que originam os elevados valores de potência 

a instalação de um sistema de 

controlo de ponta, de modo a garantir um valor máximo de potência tomada abaixo dos 1200 

kW. Esta solução deverá ser analisada tendo em conta as características do processo 

equências de uma redução da potência contratada 

alterações no processo produtivo de modo a poder 

Deslocar os consumos em horas de ponta para horas cheias ou horas de vazio 

a potência em horas de ponta é muito elevado, assumindo um valor global 

bastante superior ao da potência contratada, o que se reflecte claramente na factura 

eléctrica mensal. A deslocação da potência de horas de ponta para outros períodos do dia 

ias, horas de vazio normal e horas de super vazio) conduzirá obviamente a uma 

redução dos custos com essa parcela. Este deslocamento terá também um impacto elevado na 

facturação de energia activa já que os seus preços são bastante superiores durante o período 

A metodologia para este deslocamento deverá começar por uma análise de consumos de 

energia nos períodos de horas de ponta. Posteriormente deverá verificar-se a viabilidade da 

para períodos fora da hora de ponta. O deslocamento de 

consumos para horas cheias ou de vazio poderá implicar um aumento de custos, por exemplo, 

obra. Há casos onde esta não pode ser implementada devido às características 
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C. Escolha do ciclo horário e tarifa mais económicas

Os preços de energia e potência são fortemente condicionados pelo período a que se 

referem. O ano divide-se em 4 períodos trimestrais e o dia divide

escolha do período tarifário pode recair sobre ciclo semanal, ciclo semanal op

diário. Para cada um destes ciclos variam os períodos de horas de ponta, cheias, vazio normal 

e super vazio. Assim, cada empresa deve escolher aquele que melhor se adapta às suas 

necessidades de consumo.  

A decisão pelo ciclo horário mais ec

de custos, a partir do diagrama de cargas da instalação. Este método consiste no cálculo dos 

custos com a energia para as diferentes combinações de ciclos horários e tarifas, de forma a 

encontrar a combinação mais económica. Em seguida é apresentado, de forma 

exemplificativa, a metodologia para a escolha do ciclo horário e opção tarifária mais 

económicas. Este exemplo data de 2006, mas pode ser considerado actual já que a estrutura 

do tarifário não sofreu alterações significativas, variando apenas o preço.

 

Figura 

 

A figura anterior representa o diagrama de cargas semanal de uma determinada insta

cuja opção é Ciclo Diário e Tarifa de Médias Utilizações. Neste exemplo verifica

consumo durante o fim-de-semana é bastante baixo quando comparado com os outros dias. 

Esta constatação aponta à partida o ciclo diário como a opção mais económica, mas não 

devem ser tiradas conclusões precipitadas.
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A figura anterior representa o diagrama de cargas semanal de uma determinada insta
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onclusões precipitadas. 
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A figura anterior representa o diagrama de cargas semanal de uma determinada instalação 

e Tarifa de Médias Utilizações. Neste exemplo verifica-se que o 

semana é bastante baixo quando comparado com os outros dias. 

Esta constatação aponta à partida o ciclo diário como a opção mais económica, mas não 
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Figura 3.3 - Diagrama de consumo/custo do total de energia de um mês, agregado por intervalos de 15 
minutos (Ciclo Diário, Tarifa de Médias Utilizações) [3]. 

 

Na figura anterior são apresentados dois gráficos. O primeiro representa diagrama de 

consumo total de energia activa de um determinado mês. As diferentes cores representam os 

diferentes períodos de facturação de acordo com o ciclo diário. O segundo gráfico representa 

os custos da energia activa, com Ciclo Diário e Tarifa de Média Utilizações. 

Na posse do diagrama de cargas e do diagrama de consumo de energia activa, é possível 

proceder a uma simulação de custos para os diferentes ciclos horários (ciclo diário, ciclo 

semanal e ciclo semanal opcional) e opções tarifárias (TCU, TMU, TLU). Em seguida é 

apresentada, para os 3 primeiros meses do ano, uma simulação de custos para as três opções 

tarifárias, mantendo a escolha no Ciclo Diário. 

 
Tabela 3.2 - Simulação de custos para a escolha: Ciclo Diário, TCU [3]. 

Mês 

Ea 

Super 

Vazio 

(€) 

Ea 

Vazio 

(€) 

Ea 

Cheias 

(€) 

Ea Ponta 

(€) 

Pmed 

Horas 

Ponta (€) 

Potência 

Contratada 

(€) 

Termo 

Tarifário 

Fixo (€) 

Custo 

Total (€) 

Jan 

06 
126,44 4165,92 18067,79 18366,43 10593,38 655,20 40,01 51925,17 

Fev 

06 
146,12 4693,50 21197,63 21740,48 13570,78 655,20 40,01 62043,72 

Mar 
06 

102,34 4244,82 17858,30 17754,02 14432,84 655,20 40,01 55087,52 

 



22   Auditoria Energética 

 
 

Tabela 3.3 - Simulação de custos para a escolha: Ciclo Diário, TMU [3]. 

Mês 

Ea 

Super 

Vazio 

(€) 

Ea 

Vazio 

(€) 

Ea 

Cheias 

(€) 

Ea Ponta 

(€) 

Pmed 

Horas 

Ponta (€) 

Potência 

Contratada 

(€) 

Termo 

Tarifário 

Fixo (€) 

Custo 

Total (€) 

Jan 
06 

103,83 3405,60 13899,98 10197,25 7171,51 1858,50 40,01 36676,68 

Fev 

06 
119,99 3836,89 16307,84 12070,57 9265,87 1858,50 40,01 43499,66 

Mar 

06 
84,03 3470,10 13738,82 9857,24 9854,47 1858,50 40,01 38903,16 

 

Tabela 3.4 - Simulação de custos para a escolha: Ciclo Diário, TLU [3]. 

Mês 

Ea 

Super 

Vazio 

(€) 

Ea 

Vazio 

(€) 

Ea 

Cheias 

(€) 

Ea Ponta 

(€) 

Pmed 

Horas 

Ponta (€) 

Potência 

Contratada 

(€) 

Termo 

Tarifário 

Fixo (€) 

Custo 

Total (€) 

Jan 
06 

99,46 3278,88 13310,81 9657,06 6473,82 2868,60 40,01 35728,64 

Fev 
06 

114,94 3694,12 15616,61 11431,14 8364,42 2868,60 40,01 42129,84 

Mar 
06 

80,50 3340,98 13156,48 9335,06 8895,76 2868,60 40,01 37717,38 

 

Os custos da energia activa (Ea) apresentados na tabela são calculados, para cada período 

horário, multiplicando a quantidade de energia mensal consumida nesse período pelo preço 

da energia referente ao mesmo. A potência média em horas de ponta é calculada dividindo a 

quantidade de energia consumida em horas de ponta pelo número de horas de ponta do mês. 

Esse valor é depois multiplicado pelo preço de potência em horas de ponta de modo a ser 

obtido o custo da potência em horas de ponta. 

Após uma rápida análise às 3 simulações, verificamos que os custos com energia são 

inferiores para a Tarifa de Longas Utilizações.  

 
Tabela 3.5 - Diferença de custos energéticos entre diferentes tarifas [3]. 

Mês Custos (TMU) - Custos (TCU) (€) Custos (TMU) - Custos (TLU) (€) 

Janeiro 2006 -15248,49 948,04 

Fevereiro 2006 -18544,06 1369,82 

Março 2006 -16184,36 1185,78 

Média (mês) -16658,97 1167,88 

 

Analisando a tabela anterior, verificamos que a opção pela tarifa de longas utilizações 

resultaria numa redução média de custos de 1168 €/mês.  

A simulação de custos deve continuar para os diferentes ciclos horários, de forma a 

encontrar opção (Ciclo Horário + Tarifa) mais económica. 

 

3.3.3 - Iluminação 

Os sistemas de iluminação representam geralmente 5% a 25% [5] do consumo de energia 

eléctrica de uma unidade industrial. Embora possamos considerar que tem um peso 
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relativamente baixo na factura eléctrica, esta área não deve ser descuidada. Os sistemas de 

iluminação apresentam-se usualmente com um elevado potencial de poupança de energia 

eléctrica associada a investimentos relativamente baixos. 

O consumo de energia de um sistema de iluminação é influenciado por: 

• Lâmpadas; 

• Luminárias; 

• Balastros; 

• Sistemas de comando. 

Cada um destes componentes pode representar uma OPE. 

 

3.3.3.1 - Lâmpadas 

Existem no mercado os mais variados tipos de lâmpadas, cada uma com diferentes 

características e adequadas a diferentes ambientes e funções. As principais características a 

ter em conta na escolha de uma lâmpada para determinada aplicação incluem: rendimento 

luminoso, temperatura de cor, restituição de cores, luminância, iluminância e duração de 

vida média. Estes conceitos são descritos no anexo B. 

A grande parte das lâmpadas existentes no mercado pode ser dividida em 3 categorias, de 

acordo com o seu princípio de funcionamento: lâmpadas de incandescência, lâmpadas de 

descarga e lâmpadas de indução. 

 

A. Lâmpadas de incandescência  

Princípio de funcionamento: a luz é emitida devido à passagem de corrente eléctrica num 

filamento de metal, tornando-o incandescente. 

 

 

Figura 3.4 - Lâmpadas incandescentes. 

 

Este tipo de lâmpadas é ainda usado em grande escala, apesar de serem as lâmpadas 

menos eficientes do mercado. Tal facto explica-se devido ao baixo custo inicial que esta 

solução apresenta. Contudo, se considerarmos os custos durante o tempo de vida da lâmpada, 

verifica-se que esta solução é mais cara que a maioria das restantes. As lâmpadas de 

incandescência não necessitam de balastros e são indicadas para aplicações que exijam um 

elevado nível de restituição de cores e em que a luz é necessária apenas por curtos períodos 

de tempo. Existem dois tipos de lâmpadas incandescentes: normais e de halogéneo. As 

lâmpadas de incandescência normais são as mais baratas e mais utilizadas, apresentando 

contudo um rendimento inferior às lâmpadas de halogéneo. 
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B. Lâmpadas de descarga  

Princípio de funcionamento: ocorre uma descarga eléctrica num gás, por meio de dois 

eléctrodos, produzindo a excitação dos electrões resultando na emissão de luz.  

As lâmpadas de descarga dividem-se em duas categorias principais: lâmpadas de descarga 

a alta pressão e a baixa pressão. As lâmpadas de baixa pressão incluem: vapor de sódio de 

baixa pressão, fluorescente tubular e fluorescente compacta. As lâmpadas de descarga a alta 

pressão incluem: vapor de mercúrio, vapor de sódio a alta pressão e vapor de mercúrio de 

iodetos metálicos. As lâmpadas de vapor de mercúrio não são aconselhadas para áreas onde é 

exigido um elevado índice de restituição de cores, pelo que são utilizadas geralmente para a 

iluminação de grandes áreas e fachadas. As lâmpadas de vapor de sódio a alta pressão podem 

ser utilizadas nas mesmas áreas que as lâmpadas de vapor de mercúrio mas possuem um 

índice de restituição de cores mais elevado. As lâmpadas de vapor de mercúrio de iodetos 

metálicos têm um elevado índice de restituição de cores e rendimento, o que implica também 

um custo mais elevado, pelo que são aconselhadas para utilização em interiores. 

 

C. Lâmpadas de indução  

Princípio de funcionamento: o princípio é o mesmo das lâmpadas de descarga. A diferença 

é que não existem eléctrodos, sendo a descarga no gás produzida por uma corrente induzida 

no campo magnético externo.  

As lâmpadas de indução dividem-se em fluorescentes de alta potência e descarga em gás 

a baixa pressão.  

Em seguida é apresentada uma tabela com as principais características e aplicações das 

lâmpadas descritas anteriormente. 
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Tabela 3.6 - Tipos de lâmpadas e suas características [5] [6]. 

Tipo de 
Lâmpada 

Duração 
de vida 
média 
(horas) 

Rendimento 
luminoso 
(lm/W) 

Temperatura 
de cor 

Índice de 
restituição 
de cores 

(IRC) 

Tempo 
de 

arranque 
(minutos) 

Tempo 
de re-

arranque 
(minutos) 

Custos 
Aquisição/Operação 

Aplicações 

Lâmpadas 
incandescentes 

normais 

1000 6 – 15 
Branco extra 

quente 
Muito bom Nulo Nulo Baixo/Elevado 

Áreas em que 
a luz é 

necessária 
apenas por 

curtos 
períodos de 
tempo e que 
exijam um 

elevado nível 
de restituição 

de cores. 

Lâmpadas 
incandescentes 
de halogéneo 

2000 – 
4000 10 – 24 

Branco 
quente Muito bom Nulo Nulo 

Baixo (superior a 
lâmpadas 

incandescentes 
normais) 

Iluminação de 
interiores e 
projectores. 

Lâmpadas de 
vapor de sódio 

de baixa 
pressão 

12000 – 
20000 

45 – 150 
Branco 

quente a 
branco frio 

Bom a 
muito 
bom 

Nulo Nulo Elevado 

Iluminação 
exterior 

(zonas que 
não exijam 

elevado IRC). 

Lâmpadas 
fluorescentes 

tubulares 

12000 – 
20000 

45 – 150 
Branco 

quente a 
branco frio 

Bom a 
muito 
bom 

Nulo Nulo Moderado 
Iluminação de 

interiores. 

Lâmpadas 
fluorescentes 
compactas 

10000 – 
12500 

40 – 80 
Branco 

quente a 
branco frio 

Bom a 
muito 
bom 

Nulo Nulo Moderado 
Iluminação de 

interiores. 

Lâmpadas de 
vapor de 

mercúrio de 
alta pressão 

12000 30 – 60 
Branco 

quente a 
branco frio 

Moderado 4 6 
Elevado (superior a 

Lâmpadas 
fluorescentes) 

Grandes áreas 
de 

armazenagem 
e iluminação 

exterior. 

Lâmpadas de 
vapor de sódio 
de alta pressão 

25000 46 – 150 
Branco 

amarelado 
Mau a 
bom 5 1 

Elevado (superior a 
lâmpadas de vapor 
de mercúrio a alta 

pressão 

Grandes áreas 
e iluminação 

exterior. 

Lâmpadas de 
vapor de 

mercúrio de 
iodetos 

metálicos 

1500 - 
15000 

70 -80 
Branco 

quente a 
branco frio 

Muito bom 4 10 

Elevado (superior a 
lâmpadas de vapor 

de sódio a alta 
pressão) 

Grande 
diversidade 

de aplicações, 
desde 

iluminação de 
interiores e 
instalações 
industriais a 
iluminação 
exterior de 

grandes 
superfícies. 

Lâmpadas de 
indução 

60000 80 

Branco 
quente a 
branco 
neutro 

Bom Nulo Nulo Muito elevado 

Grandes 
áreas, 

iluminação 
exterior e 

especialmente 
zonas de 

difícil acesso. 

 

3.3.3.2 - Luminárias 

As luminárias, também denominadas por armaduras, têm como principais funções o 

suporte, protecção e controlo da distribuição da luz emitida por uma ou mais lâmpadas. A 

última tem especial influência na qualidade e eficiência do sistema de iluminação, já que tem 
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implicação directa no cálculo do coeficiente de utilização da instalação. O coeficiente de 

utilização é a razão entre a quantidade de luz que sai da lâmpada e aquela que chega ao 

plano de trabalho, onde a luz é realmente necessária. Para além da eficiência da armadura, 

também a altura da luminária e índices de reflexão das paredes e tecto são considerados para 

o cálculo do deste parâmetro. 

Em seguida são destacados os três tipos de armaduras mais utilizadas. 

 

A. Armadura com reflectores 

A existência de reflectores na armadura pode melhorar bastante a eficiência da instalação 

já que estes reflectem a luz para o plano de trabalho com índices superiores aos das paredes 

e tectos. Os reflectores têm as mais variadas formas, materiais e características e devem ser 

escolhidos de acordo com a aplicação desejada. O índice de reflexão e a duração média de 

vida são dois importantes factores a ter em conta na escolha destes componentes. 

 

 
Figura 3.5 - Diferentes tipos de reflectores utilizados em armaduras. 

 

Um dos factores que limita a eficiência dos reflectores é a utilização de várias lâmpadas 

numa armadura. Uma das práticas geralmente aplicadas para melhoria da eficiência 

energética de um sistema de iluminação é retirar lâmpadas de uma armadura e aplicar 

reflectores. No entanto, esta solução só deverá ser adoptada em áreas em que o nível de 

iluminação é superior ao recomendado. 

 

B. Armadura com difusores 

Os difusores são utilizados nas armaduras com o objectivo de eliminar ou reduzir 

substancialmente o brilho das lâmpadas, melhorando o conforto visual dos ocupantes da área 

que se pretende iluminar. São geralmente fabricados em material plástico e a sua utilização 

diminui a quantidade de luz projectada no plano de trabalho, tornando o sistema menos 

eficiente. Apesar desta desvantagem, este equipamento deve ser usado em sala onde existam 

potenciais fontes de brilho, como por exemplo, salas com computadores.  

 

 
Figura 3.6 - Diferentes tipos de difusores utilizados em armaduras. 
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Existem várias ofertas no mercado, com menor ou maior eficiência, como é o caso de 

difusores opalinos e prismáticos, respectivamente. 

 

C. Armadura com grelhas 

As grelhas têm funções semelhantes às dos difusores mas possibilitam um melhor controlo 

de brilho e um maior conforto visual, quando comparados com a maioria dos difusores. 

 

 
Figura 3.7 - Diferentes tipos de grelhas utilizadas em armaduras. 

 

Tais características tornam comum a utilização de grelhas em áreas onde o conforto visual 

e controlo de brilho são mais necessários.  

 

 
Figura 3.8 - Utilização de grelhas na distribuição luminosa. 

 

Actualmente no mercado existem diversos tipos de grelhas, com diferentes níveis de 

eficiência, controlo de brilho e conforto visual. As grelhas parabólicas estão amplamente 

difundidas e alguns modelos conseguem atingir níveis de conforto visual bastante elevados, 

associados a uma eficiência próxima dos 90%. 

 

3.3.3.3 - Balastros 

Os balastros são necessários para iniciar e operar todas as lâmpadas de descarga, 

controlando a tensão e corrente aplicada às lâmpadas. Estes equipamentos podem ser 

divididos em duas categorias: balastros magnéticos e balastros electrónicos. Os balastros 

magnéticos, também designados por balastros convencionais, foram os primeiros a surgir, mas 

a sua utilização é cada vez mais restrita devido às claras vantagens apresentadas pelos 

balastros electrónicos.  

Os balastros electrónicos associados a lâmpadas de funcionamento a altas frequências 

constituem um sistema de última geração no que respeita a eficiência energética. O aumento 
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da frequência de funcionamento das lâmpadas de 50Hz para frequências que desde os 25 aos 

40kHz permite diminuir o consumo da lâmpada entre 12 a 25%, mantendo o mesmo fluxo 

luminoso. Para além da redução de consumo, a utilização de balastros electrónicos em 

substituição dos convencionais traz as seguintes vantagens [6]: 

• Aumento do rendimento luminoso da lâmpada – em relação aos balastros 

convencionais, permite ao aumento do fluxo luminoso da lâmpada para a mesma 

potência absorvida ou manter o mesmo fluxo luminoso diminuindo o consumo. 

• Eliminação do efeito Flicker – o efeito Flicker caracteriza-se por uma cintilação da 

lâmpada que se dá aquando da passagem da corrente por zero. O funcionamento a 

altas frequências torna este efeito imperceptível. 

• Eliminação do ruído audível – os balastros convencionais produzem ruídos originados 

pelas vibrações mecânicas das chapas laminadas do seu núcleo e da bobine, que eram 

transmitidas para a armadura, tornando o ruído ainda mais audível. Os balastros 

electrónicos funcionam acima da gama audível de frequências, pelo que o problema 

do ruído é eliminado. 

• Menor potência absorvida – os balastros electrónicos têm perdas bastante inferiores 

ao balastro convencional, dissipando menos calor. Funcionam com um factor de 

potência elevado, superior a 0,95. 

• Aumento da duração de vida da lâmpada – como os balastros electrónicos efectuam 

um pré-aquecimento dos eléctrodos antes da aplicação de tensão, diminuem o 

desgaste do material emissor de eléctrodos, aumentando assim a duração de vida da 

lâmpada. 

• Controlo do fluxo luminoso (balastros com regulação) – esta função permite a 

associação do balastro a sistemas de controlo automático de sistemas de iluminação, 

onde o fluxo luminoso emitido pela lâmpada é ajustado de forma automática em 

função dos níveis de iluminação existentes na zona que se pretende iluminar, 

mantendo os níveis de iluminação constantes e poupando energia. Estes balastros 

podem também ser associados a detectores de presença com o objectivo de diminuir 

o fluxo da lâmpada quando não há pessoas presentes no local. 

• Peso e tamanho menores – o funcionamento a altas frequências permite a utilização 

de componentes magnéticos mais pequenos e leves, tornando o balastro mais versátil. 

• Função de feedback – os balastros podem incorporar esta função de modo a desligar 

as lâmpadas quando estas estão a funcionar sob condições anormais. 

• Produzem um campo magnético de menor intensidade. 

• Possibilidade de funcionamento em corrente contínua – torna-se bastante útil para a 

utilização em lâmpadas de emergência. 

 

Os balastros electrónicos podem ser classificados em três classes: 

• A1 – balastros electrónicos com regulação; 

• A2 – balastros electrónicos com baixas perdas; 

• A3 – balastros electrónicos standard. 

A escolha destes equipamentos deve ser feita de forma cuidada, já que existem no 

mercado balastros pouco eficientes, por vezes menos eficientes que os balastros 

convencionais. Para avaliar a eficiência do balastro, deve ser considerado o factor do 

balastro. Este parâmetro exprime a razão entre o fluxo luminoso produzido pela lâmpada, 

utilizando um balastro em particular, e fluxo luminoso produzido quando é utilizado um 
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balastro standard, que é aquele mencionado nas características técnicas da lâmpada. Outro 

aspecto que deverá ser considerado na escolha de um balastro é o nível de distorção 

harmónica. Este problema foi um dos factores que abrandou a proliferação dos balastros 

electrónicos quando estes surgiram no mercado. Actualmente, a maioria dos balastros 

electrónicos produz níveis de distorção harmónica inferiores aos convencionais, mas ainda 

existem no mercado balastros com elevados níveis de distorção harmónica, que devem ser 

evitados. 

 

3.3.3.4 - Sistemas de Comando 

O sistema de comando permite operar um sistema de iluminação. Existem várias soluções 

disponíveis, desde o sistema mais básico – interruptores manuais – a sistemas mais complexos, 

que envolvem outro tipo de equipamentos e permitem um controlo mais versátil da luz.  

Podemos classificar os sistemas de comando em duas categorias: sistemas manuais e 

sistemas automáticos, de acordo com a seguinte figura. 

 

 
Figura 3.9 - Sistemas de comando. 

 

A. Sistemas de comando manuais 

Os sistemas de comando manuais incluem interruptores, comutadores, inversores e 

telerruptores. A função destes equipamentos é basicamente a mesma: ligar/desligar um ou 

vários pontos de luz. No entanto, o modo de operação é distinto. São apresentados em 

seguida os equipamentos de comando manual mais utilizados e o respectivo modo de 

operação: 

• Interruptores – permitem comandar, num ponto, um ou vários pontos de luz. 

• Comutadores de lustre – permitem comandar, num ponto, dois conjuntos de pontos de 

luz de forma independente. 

• Comutadores de escada – permitem comandar, em dois pontos, um ou vários pontos 

de luz. 

• Comutadores de escada duplos – permitem comandar, em dois pontos, dois conjuntos 

de pontos de luz. 

• Inversores de grupo – permitem comandar, em vários pontos, um conjunto de pontos 

de luz. 

• Telerruptores – permitem comandar, em vários pontos, um conjunto de pontos de luz. 

Sistemas de 
comando

Manuais Automáticos

Temporizados Presença de 
pessoas

Presença de 
luz natural
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Para além da sua função, estes equipamentos têm em comum a necessidade de serem 

operados por alguém. A eficiência de sistemas de comando manuais é portanto dependente 

da acção de pessoas. Para que um sistema de iluminação de determinada zona seja operado 

de modo eficiente, através comandos manuais, é necessário que os utilizadores dessa zona 

estejam conscientes do seu papel na redução de consumo de energia. Se os utilizadores 

operarem os circuitos de iluminação correctamente, desligando as luzes sempre que não 

sejam necessárias – existência de luz natural suficiente ou ausência de pessoas na zona – pode 

não ser necessário o investimento em sistemas mais complexos de comando automático. A 

forma como a instalação foi projectada tem também um papel essencial no comportamento 

das pessoas. É importante que exista uma correcta distribuição espacial dos equipamentos de 

comando e que estes permitam o comando dos pontos de luz de forma a que sejam ligados 

apenas os necessários, mesmo que estejam localizados na mesma área. A escolha do tipo de 

equipamentos a instalar deve ser feita de forma a facilitar a acção das pessoas. 

 

B. Sistemas de comando automático 

Os sistemas de comando automático são projectados de forma a funcionarem 

independentemente da acção de pessoas, pelo que podem ser considerados mais fiáveis. Estes 

sistemas são mais complexos que os manuais e envolvem equipamentos mais caros, portanto o 

investimento inicial é superior. No entanto, se o sistema for bem projectado, o potencial de 

poupança de energia é bastante elevado e o investimento inicial pode ser recuperado 

rapidamente. 

Os sistemas automáticos podem ser controlados em função do tempo, em função da 

presença de luz e em função da presença de pessoas. 

Sistemas temporizados - este tipo de sistema é utilizado em instalações em que a 

necessidade de luz segue um determinado padrão temporal. O seu funcionamento assenta na 

utilização de interruptores horários, que são programados para comandar os circuitos de 

iluminação com base num padrão horário fixo. Existem interruptores horários do tipo 

mecânico e electrónico. Relativamente ao período de programação, existem vários 

interruptores, incluindo repetição horária, diária e semanal. Estes equipamentos devem ser 

sujeitos a verificações periódicas de maneira a garantir que actuam exactamente na altura 

que se pretende. Um interruptor horário pode ficar desregulado, por exemplo, devido a uma 

falha de energia. Para contornar este problema existem actualmente no mercado soluções 

que incorporam bateria e permitem que o interruptor continue regulado mesmo após falhas 

de energia. 

Sistemas controlados em função da presença de luz - este tipo de sistemas é utilizado 

quando se pretende tirar proveito da luz natural para iluminação de determinada área. A base 

do seu funcionamento é a célula fotoeléctrica, que permite o comando de circuitos de 

iluminação em função da luz existente. Há duas variantes de sistemas controlados por células 

fotoeléctricas: com regulação de fluxo (centralizados ou descentralizados) e sem regulação 

de fluxo. 

Os sistemas sem regulação de fluxo são os menos elaborados: célula fotoeléctrica 

associada a um interruptor crepuscular liga os circuitos de iluminação quando o valor da 

iluminância é inferior ao valor de referência da célula e desliga-os quando os valores de 

iluminância ultrapassam o valor de referência. Este sistema é geralmente utilizado para o 

comando de instalações de iluminação exterior. 
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Os sistemas com regulação de fluxo são utilizados para instalações de iluminação 

interiores e permitem uma grande economia de energia. São sistemas desenhados para o 

aproveitamento da luz natural. Nestes sistemas, as células fotoeléctricas estão associadas a 

balastros reguláveis. Os balastros vão controlar o valor do fluxo luminoso emitido pelas 

lâmpadas em função dos níveis de iluminância transmitidos pela célula fotoeléctrica, de 

maneira a garantir níveis de iluminância constantes ao longo do dia, com uma transição 

gradual de luz natural para artificial. Estes sistemas podem ser classificados em centralizados 

ou descentralizados.  

Nos sistemas centralizados, a célula fotoeléctrica está localizada numa sala de referência 

que pode controlar a fluxo luminoso de várias salas, geralmente localizadas na mesma 

fachada do edifício. É a solução mais económica, mas com o inconveniente de termos várias 

salas controladas pela sala de referência, podendo existir assim diferentes níveis de 

iluminação nas várias salas. Nos sistemas descentralizados não existe esta desvantagem 

porque cada luminária tem uma célula fotoeléctrica individual que regula o seu fluxo 

luminoso. Esta solução permite um melhor aproveitamento da luz natural e permite obter 

melhores níveis de iluminação.  

O fluxo luminoso produzido por uma lâmpada diminui ao longo do seu ciclo de vida, pelo 

que os sistemas de iluminação são geralmente sobredimensionados, implicando um consumo 

de energia superior ao necessário. A utilização de sistemas de comando com regulação de 

fluxo permite economizar energia, já que a lâmpada apenas produz o fluxo luminoso 

necessário. Estas vantagens, associadas ao preço reduzido das células fotoeléctricas têm 

tornado estes sistemas mais populares nos últimos anos. 

O aproveitamento da luz natural está geralmente associado a um aumento da carga dos 

sistemas AVAC, devido ao aumento do calor dissipado no interior nas áreas iluminadas. 

Existem no entanto soluções para atenuar este efeito, como a utilização de grelhas nas 

janelas. Assim, a utilização dos sistemas anteriormente descritos implica uma análise prévia 

de custos para sistemas de iluminação e AVAC, de modo a verificar a viabilidade da solução. 

Sistemas controlados em função da presença de pessoas - estes sistemas visam garantir 

que os circuitos de iluminação de determinada área estão ligados apenas quando há presença 

de pessoas. O seu funcionamento é baseado na utilização de detectores de movimento que 

ligam as luzes de determinada área quando é detectado movimento, sendo os circuitos 

desligados quando não é detectado movimento durante um determinado período. A correcta 

escolha e localização dos detectores de movimento é essencial para o funcionamento 

eficiente do sistema. Os detectores de movimento mais utilizados são os detectores por 

infravermelhos e detectores ultrasónicos. 

Os detectores por infravermelhos possuem um sensor de infravermelhos passivo que reage 

às radiações infravermelhas emitidas pelas pessoas, gerando um sinal de tensão. A área de 

detecção deste aparelho é composta por vários feixes ou cones contíguos e é detectado 

movimento quando um objecto se move de um cone para outro. A sensibilidade do detector 

diminui bastante quando as distâncias ao sensor aumentam, podendo existir vazios de 

cobertura com cerca de dois metros para distâncias de doze metros. Na instalação do 

detector deve também ser garantido que a sua zona de detecção esteja desimpedida já que 

estes aparelhos se baseiam na detecção de radiações infravermelhas, não sendo capazes de 

detectar movimento atrás de objectos e paredes. 

Os detectores ultrasónicos emitem uma onda ultrasónica e fazem a leitura da onda 

reflectida. O movimento é detectado quando a onda reflectida sofre um desvio (efeito 
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Doppler). A grande vantagem destes detectores é terem uma área de detecção contínua que, 

à semelhança dos detectores anteriores, deve estar desimpedida. Para além disso, são 

capazes de detectar pequenos movimentos – de uma mão, por exemplo – a distâncias 

superiores. A alta sensibilidade destes aparelhos – são sensíveis a correntes de ar - requer 

uma correcta calibração na altura da instalação, de modo a não serem detectados 

movimentos falsos. O preço de detectores ultrasónicos é geralmente superior ao dos 

detectores anteriores. 

O potencial de poupança de energia decorrente da correcta utilização de detectores é 

bastante elevado e varia conforme o tipo de área onde é instalado. Em alguns casos podem 

ser atingidas reduções de consumo de 75%. 

 
Tabela 3.7 - Potencial de redução de consumos através da utilização de detectores de movimento [7]. 

Tipo de área Potencial de redução de consumo (%) 

Escritórios (privados) 25-50 

Escritórios (partilhados) 20-25 

Salas de convívio 30-75 

Corredores 30-40 

Áreas de armazenamento 45-65 

Salas de reuniões 45-65 

Salas de conferência 45-65 

Armazéns 50-75 

 

3.3.3.5 - Recolha de Dados 

Como foi referido anteriormente, a recolha de dados relativos ao consumo de 

determinado sistema implica uma vistoria à instalação. A informação deve ser recolhida para 

cada estado de funcionamento da instalação. Por exemplo, se uma unidade industrial está a 

produzir apenas durante o dia, existindo apenas vigilância durante a noite, devem ser 

recolhidos dados para ambos os estados. A informação deve ser organizada por área de acordo 

com a figura seguinte. 

 

 
Figura 3.10 - Recolha de dados em sistemas de iluminação. 

 

Instalação
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A. Características físicas 

Esta informação é relativa à arquitectura da zona iluminada. Os dados a recolher incluem:  

• Dimensões geométricas da área (altura, comprimento e largura). 

• Altura e localização do plano de trabalho. 

• Cor e estado das paredes, tectos e outras superfícies reflectores. 

• Localização e dimensão de janelas. 

 

B. Tipo de utilização 

É necessário classificar a área de acordo com o tipo de função a que se destina 

(escritório, corredor, oficina, etc.). Os seguintes dados devem ser recolhidos: 

• Classificação da área (escritório, oficina, etc.). 

• Possibilidade de utilizar iluminação localizada, por tarefa. 

• Número de horas e dias em que a iluminação é necessária. 

• Quantidade de pessoas a utilizar a área. 

• Frequência de presença de pessoas na área. 

Em seguida é apresentado, a título exemplificativo, uma tabela para armazenamentos 

destes dados: 

 
Tabela 3.8 - Tabela para recolha de dados relativos a iluminação. 

Área Utilização 
Iluminação 

localizada 

Número de 

horas 

Número de 

dias 

Quantidade de 

pessoas 

Presença de 

pessoas 

A1 Escritório Possível 10 5 3 Constante 

A2 …      

 

C. Sistemas de Iluminação 

Relativamente aos componentes do sistema de iluminação, deve ser contabilizado o 

seguinte: 

• Localização, altura de montagem, condição e quantidade de luminárias. 

• Existência de reflectores, grelhas ou lentes. 

• Tipo de lâmpada, respectiva quantidade e potência consumida. 

• Tipo de balastro. 

• Sistema de comando. 

Relativamente à quantidade e qualidade da luz: 

• Níveis de iluminância médios e no plano de trabalho. 

• Existência de zonas com níveis de brilho e contraste elevado. 

 

O processo de recolha de dados deve ser complementado com entrevistas aos utilizadores 

de cada área. Estes podem contribuir com informação privilegiada acerca das práticas de 

manutenção e substituição de lâmpadas, locais a iluminar, qualidade da iluminação e nível de 

satisfação, eficiência do sistema de comando, entre outros. Este processo facilita a 

identificação de oportunidades de poupança de energia. 

A informação deve ser estruturada recorrendo sobretudo a tabelas. No entanto podem ser 

utilizadas formas de organização auxiliares como a utilização de esboços das áreas, com a 

disposição de armaduras, planos de trabalho e janelas. 
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A grande parte das OPEs são identificadas aquando da visita à instalação e é importante 

que estas sejam devidamente registadas para posteriormente ser feita uma análise 

aprofundada à viabilidade das soluções. É também importante durante esta fase procurar a 

opinião dos utilizadores relativamente à implementação de soluções alternativas para o 

sistema de iluminação. 

 

3.3.3.6 - Identificação de OPEs e Soluções 

Terminada a recolha de dados, é tempo de proceder à sua análise para avaliar OPEs. Estas 

aparecem quando se verifica alguma das condições: 

• Níveis de iluminação superiores aos recomendados. 

• Utilização de componentes pouco eficientes: lâmpadas, luminárias e balastros. 

• Sistemas de comando desadequados. 

• Manutenção descuidada. 

Estas condições podem existir simultaneamente, maximizando o potencial de poupança. 

 

A. Análise de níveis de iluminação 

Zonas com níveis de iluminação muito elevados apresentam-se como uma das OPEs com 

potencial mais elevado. Muitos dos sistemas de iluminação existentes foram projectados para 

produzir níveis de iluminação superiores aos actualmente recomendados porque se acreditava 

que uma maior quantidade de luz facilitaria a realização de tarefas. Actualmente, é 

consensual que zonas com excesso de iluminação podem dificultar a realização de tarefas e 

provocar desconforto visual, tendo sido estabelecidos níveis de iluminação recomendados 

para cada área, de acordo com o tipo de tarefa realizada. 

 Na altura da vistoria à instalação, procedeu-se à classificação de cada área e medição 

dos respectivos níveis de iluminação. O objectivo deste procedimento é poder comparar os 

níveis de iluminação existentes com aqueles recomendados.  

Quando se pretende realizar uma tarefa visual, é importante que se verifique no plano de 

trabalho o nível de iluminação recomendado, mas é também necessário que exista um 

contraste entre o plano de trabalho e a área circundante. Assim, os níveis de iluminação 

verificados no plano de trabalho deverão ser superiores aos da área circundante. Este é o tipo 

de instalação mais adequado e deve ser utilizado sempre que possível.  

Remoção de lâmpadas - Quando se pretende reduzir o nível de iluminação de uma 

determinada zona, a remoção de lâmpadas é geralmente a primeira opção considerar. Este 

procedimento não implica a compra de equipamento e permite uma redução do consumo de 

forma simples e eficaz. Após este processo deve verificar-se se os níveis de iluminação são os 

desejados. Aquando da remoção de lâmpadas deve verificar-se que os respectivos balastros 

são também retirados, já estes continuam a consumir energia mesmo que as lâmpadas não 

estejam ligadas. 

Reposicionamento de luminárias - Este procedimento pode estar associado ao anterior e 

está relacionado com o deslocamento das fontes de luz para a proximidade do plano de 

trabalho, onde a luz é realmente necessária. A diminuição da altura de montagem de 

determinada luminária pode permitir a remoção de uma ou mais lâmpadas, garantindo os 

mesmos níveis de iluminação. 

Iluminação do plano de trabalho - Recorrendo à iluminação localizada para o plano de 

trabalho é possível reduzir bastante os níveis de iluminância da área circundante, reduzindo 

os consumos e melhorando as condições laborais. 
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Figura 3.11 - Exemplos para a instalação de luminárias no plano de trabalho [5]. 

 

Na figura anterior são apresentadas algumas soluções para a instalação de luminárias no 

plano de trabalho: 

a) Instalação correcta – luminária instalada de forma a evitar a reflexão de brilho para o 

ângulo de visão do utilizador. 

b) Instalação incorrecta – a luz reflectida coincide com o ângulo de visão do utilizador. 

c) Instalação correcta – luminária instalada a um ângulo pequeno, enfatizando 

irregularidades na superfície de trabalho. 

d) Instalação incorrecta – a luz reflectida coincide com o ângulo de visão do utilizador. 

e) Instalação correcta – utilização de difusores para prevenir fontes de brilho. 

 

B. Eficiência dos componentes do sistema de iluminação 

A eficiência de uma fonte de luz é traduzida pelo seu rendimento luminoso. Este 

rendimento pode ser melhorado pela utilização de lâmpadas, balastros ou armaduras mais 

eficientes. 

Lâmpadas - conforme exposto anteriormente, o rendimento luminoso pode variar 

bastante para cada tipo de lâmpada. A substituição de lâmpadas pouco eficientes por 

lâmpadas de maior rendimento é um investimento que, geralmente, é rapidamente 

rentabilizado, se a escolha das lâmpadas for a adequada. Para além da redução dos 

consumos, o retorno deste investimento pode ser incrementado se forem escolhidas lâmpadas 

com um tempo de vida superior, o que geralmente acontece. Contudo, a escolha das 

lâmpadas não deve ser baseada apenas no seu rendimento luminoso. O auditor deve 

considerar as necessidades de qualidade da luz para cada tarefa, tentando obter uma melhor 

performance do sistema de iluminação. São apresentados em seguida algumas alterações 

comuns para lâmpadas e respectivos potenciais de poupança. 

 
Tabela 3.9 - Substituição de lâmpadas mais comuns [8]. 

Sector Lâmpada existente Lâmpada proposta 
Potencial de 

economia (W) 

Potencial de 

economia (%) 

Residencial/Comercial Incandescente 100W 
Fluorescente 

compacta 25W 
75 75 

Industrial Incandescente 13W 

Fluorescente 

Compacta 9W 
 

4 31 

Industrial/Comercial 
Vapor de mercúrio 

alta pressão 250W 

Vapor de sódio alta 

pressão 150W 
100 37 
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Balastros e armaduras - a substituição de balastros convencionais por balastros 

electrónicos de alta frequência deve ser considerada sempre que possível. Estes balastros 

podem atingir reduções de consumo na ordem dos 35% e aumentar o tempo de vida útil da 

lâmpada. 

A eficiência dos reflectores, grelhas e difusores tem influência directa no rendimento da 

luminária. Quando se considera a inclusão ou substituição destes acessórios deve optar-se 

pelas soluções mais eficientes. 

Sistemas de comando - a existência de um sistema de comando adequado permite 

reduções no consumo energético desligando as luzes quando estas não são necessárias. As 

áreas com ocupação menos frequente surgem como as principais candidatas à instalação de 

sistemas de comando automáticos. As áreas com potencial de utilização de luz natural 

revelam também elevado potencial de poupança de energia, através da instalação de células 

fotoeléctricas associadas a balastros com regulação de fluxo. 

 

C. Manutenção 

A manutenção de sistemas de iluminação é essencial para manter o seu funcionamento 

com o máximo de rendimento. As acções de manutenção não se devem limitar apenas à 

substituição de lâmpadas. É necessário verificar periodicamente o correcto funcionamento de 

todos os componentes do sistema, o que se torna uma tarefa trabalhosa em sistemas de 

iluminação mais complexos. Por este motivo, os custos de manutenção devem ser sempre 

considerados quando se pretende fazer alterações importantes em sistemas de iluminação. 

O rendimento de um sistema de iluminação vai sendo reduzido ao longo do tempo por 

diversos factores, entre os quais a acumulação de sujidade nas lâmpadas e armaduras e 

diminuição do factor de reflexão das paredes. Estes factores podem ser atenuados com 

correctas acções de manutenção, nomeadamente acções de limpeza. 

A filosofia adoptada para a substituição de lâmpadas tem uma influência elevada nos 

custos de manutenção. A substituição de lâmpadas é geralmente feita de forma pontual, 

quando a lâmpada deixa de funcionar. Se for considerado o custo de mão-de-obra e o tempo 

necessário para substituir apenas uma lâmpada, este tipo de filosofia é desvantajoso quando 

existem sistemas de iluminação de grandes dimensões. Nestes sistemas é geralmente mais 

económico proceder à substituição de lâmpadas por grupo, isto é, quando o tempo de vida 

das lâmpadas atinge determinado valor, todas as lâmpadas são substituídas ao mesmo tempo 

(ver tabela seguinte). Esta filosofia garante menores custos com mão-de-obra e menores 

custos na aquisição de material, já que as lâmpadas são compradas em grande quantidade. 
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Tabela 3.10 – Exemplo de custos anuais para substituição de lâmpadas [7]. 

 Substituição Pontual Substituição por Grupo 

Ciclo de substituição (horas/ano) 20000 14000 

Número de substituições médias por ano 525 
750 (grupo) 
52 (pontual) 

Custo médio de material por ano ($/ano) 1,050 1604 

Custo com despejo de lâmpadas por ano ($/ano) 236 375 

Custo médio de mão-de-obra por ano($/ano)1 3150 1437 

Total de despesa por ano ($/ano) 4463 3416 

 

3.3.3.7 - Estudo de Caso 

Identificada uma OPE, é necessário proceder à análise económica da solução que se 

pretende implementar. A título exemplificativo, é apresentada em seguida uma solução e 

respectiva análise económica utilizando o PRI (equação 3.1). 

 

Projecto - Uma instalação industrial tem 111 lâmpadas incandescentes (150W) que 

operam durante todo o ano, 24 horas por dia. Considera-se a substituição destas lâmpadas por 

lâmpadas fluorescentes compactas (30W). 

 

Para o cálculo do cash-flow anual é necessário identificar todos os factores que diferem 

entre a solução inicial e aquela que se pretende implementar. Neste caso, esses factores são: 

• Custos com energia e potência. 

• Custos relacionados com manutenção. 

 

                              VPC=�PLI-PLA�×NL=�0.030-0.150�×111=-13.32kW ,   (3.6) 

 

onde: VPC – variação da potência consumida; PLA – potência da lâmpada actual; PLI – 

potência da lâmpada a instalar; NL – número de lâmpadas. 

 

Verifica-se que há uma redução de potência consumida de 13,32 kW. A redução de custos 

associados à redução de consumo são devidos a: 

• Redução de potência contratada (admitindo que esta é actualizada imediatamente 

após substituição das lâmpadas). 
• Redução de potência em horas de ponta. 
 

Assumindo que a instalação é alimentada em média tensão, utilizando a tarifa de curtas 

utilizações e ciclo diário: 

 

                                                 
1 Foi assumido um custo de mão-de-obra de 6$/lâmpada e 1.50$/lâmpada para substituições pontuais e 
por grupo, respectivamente. O custo de material e tempo de operação são os mesmos para ambas as 
filosofias. 
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CPC=VPC×0.377×12 meses=-60.26€/ano , (3.7) 

 

onde: CPC – custos de potência contratada (€/ano). 

 

CPHP=DPC×12,574×12 meses=-2009.83€/ano , (3.8)

 

onde: CPHP – variação do custos de potência em horas de ponta (€/ano). 

 

VEC=VPC×nº horas/ano=-13.32×8760=-116,683.2kWh , (3.9)

 

onde VEC – variação de energia consumida num ano (kWh). 

 

VCE=VPC×HPA×CHP+VPC×HCA×CHC+VPC×HVNA×CHV+VPC×HSVA×CHSV=     (3.10) 

=-13.32×1460×0.18255-13.32×3650×0.0860-13.32×2190×0.0535-13.32×1460×0.05= 

=-10,264.23 €/ano ,  

 

onde: VCE – variação dos custos com energia (€/ano); HPA/ – horas de ponta anuais (h/ano); 

CHP - custo de energia em horas de ponta (€/kWh); HCA– horas cheias anuais (h/ano); CHC - 

custo de energia em horas cheias (€/kWh); HVNA– horas de vazio normal anuais (h/ano); 

CHVN - custo de energia em horas de vazio normal (€/kWh); HSVA– horas de super vazio 

anuais (h/ano); CHSV - custo de energia em horas de super vazio (€/kWh). 

 

Relativamente aos custos com manutenção, devem ser considerados os custos de 

aquisição de material e custo de mão-de-obra para substituição das lâmpadas. Considerando 

que as lâmpadas incandescentes foram instaladas recentemente: 

 

VCSL=NL×(CSL2×8760/VU2‐CSL1×8760/VU1)= (3.11)

=111×((1.5+6)×8760/10000)‐(1.5+0.6)×8760/1000)= 
=‐1,312.69 €/ano ,  

 

onde: VCSL – variação de custos com substituição de lâmpadas (€/ano); CSL1 – custo de 

substituição de uma lâmpada incandescente (custo de mão-de-obra + custo de material) (€); 

CSL2 – custo de substituição de uma lâmpada fluorescente compacta (custo de mão-de-obra + 

custo de material) (€); VU1 – Vida útil da lâmpada incandescente (1000 horas); VU1 – Vida útil 

da lâmpada fluorescente compacta (10000 horas). 

 

IC=NL×CSL2=111×�1.5+6�=832.5 € , (3.12)

 

onde: IC – investimento capital (€). 

 

PRI=
832.5�60.26+2,009.83+10,264.23+1,312.69� =0.061 anos. (3.13)

 

Verifica-se que o investimento inicial é recuperado em menos de um mês, logo o projecto 

é considerado bastante atractivo. 
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3.3.4 - Motores 

Os motores são máquinas que convertem energia eléctrica em energia mecânica e são 

utilizados nas mais variadas aplicações, sobretudo industriais, que incluem: compressores, 

bombas, ventiladores e transportadores, entre outros.  

 

 
Figura 3.12 - Desagregação do consumo eléctrico dos motores por utilizador final [9]. 

 

Estes equipamentos têm um peso esmagador no que toca a consumos energéticos no 

sector industrial. Em Portugal, os motores são responsáveis por 77% do consumo eléctrico na 

indústria [9]. Considerando este facto, associado ao baixo aproveitamento dos motores em 

grande parte das instalações industriais, verifica-se que existe um potencial elevado para a 

redução de consumos eléctricos neste sector. Em Portugal é estimado um potencial de 

economia de energia na ordem dos 20%. 

 

3.3.4.1 - Tipos de Motores 

No sector industrial são geralmente utilizados três tipos de motores: 

• Motores de indução; 

• Motores DC; 

• Motores síncronos. 

 

A. Motores DC 

Estes motores, como o próprio nome indica, são alimentados em corrente contínua. São 

geralmente utilizados em aplicações que exijam um elevado binário de arranque ou que 

exijam acelerações suaves para uma vasta gama de velocidades. São apresentadas em seguida 

e de forma breve as principais vantagens e desvantagens deste tipo de motor. 

 

Vantagens 

• Elevado binário de arranque com correntes de arranque aceitáveis. 

• Facilidade na regulação de binário e velocidade. 

• Grande capacidade de sobrecarga, por curtos períodos de tempo. 
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Desvantagens 

• Tem que ser alimentado em corrente contínua, o que implica a utilização de 

equipamento adicional (rectificadores). 

• Baixo factor de potência para velocidades baixas. 

• Manutenção elevada e complexa: necessidade de substituição de escovas e 

rectificação de colectores. 

• Não podem ser utilizados em atmosferas explosivas. 

 

B. Motores síncronos 

A designação de motor síncrono é devida ao facto de o rotor rodar à velocidade de 

sincronismo – velocidade de rotação do campo magnético do estator. Os motores síncronos 

funcionam em corrente alternada e podem ser monofásicos ou polifásicos. No funcionamento 

deste motor à velocidade de sincronismo, o rotor é alimentado por corrente contínua 

enquanto o estator é alimentado por corrente alternada. É necessário utilizar um método de 

arranque para acelerar o rotor até uma velocidade próxima da velocidade de sincronismo 

(~95%) e então é aplicada uma tensão contínua. Esta tensão provém geralmente de um 

dínamo instalado no próprio rotor do motor, e vai acelerar o motor até este atingir a 

velocidade de sincronismo e estabilizar. 

Os motores síncronos são mais utilizados em aplicações que requerem uma velocidade 

constante e geralmente baixa. Comparativamente ao motor de indução, são menos 

vulneráveis às variações de qualidade da fonte de alimentação e funcionam com um factor de 

potência mais alto para factores de carga baixos. 

 

C. Motores de indução 

Os motores de indução, também designados por motores assíncronos, são claramente os 

motores mais utilizados na indústria, rondando os 90% para o motor de indução trifásico [9].  

 

 
Figura 3.13 - Motor de indução. 

 

Os motores de indução, de forma muito simplificada, são constituídos pelos seguintes 

elementos: 

• Estator – é a parte fixa do motor. É constituído por um conjunto de chapas 

electromagnéticas empilhadas e isoladas entre si, constituindo um circuito 

magnético. 

• Bobines – são localizadas nas cavas do estator e têm a função de conduzir a corrente 

alternada. 
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• Rotor – é a parte móvel do motor. É constituído por um núcleo ferromagnético, sobre 

o qual se encontra um enrolamento ou um conjunto de condutores paralelos, 

formando um circuito eléctrico. 

• Entreferro – espaço livre entre o rotor e o estator. 

 

O princípio de funcionamento do motor de indução baseia-se na lei de Faraday-Lenz. Esta 

lei enuncia que a força electromotriz induzida num circuito eléctrico é igual à variação do 

fluxo magnético ao qual o circuito está sujeito e que o sentido dessa força é oposto à variação 

do fluxo magnético. 

A lei de Faraday-Lenz, aplicada ao motor de indução, permite então descrever o seu 

funcionamento: a passagem de corrente alternada nas bobines presentes no estator origina 

um fluxo magnético variável que vai induzir no rotor uma força electromotriz. Esta força 

origina a passagem de uma corrente induzida no rotor que tende a opor-se à causa que a 

criou, criando o movimento de rotação do rotor. 

A ampla utilização destes motores no sector industrial pode ser justificada pelas seguintes 

vantagens: 

• Construção robusta e simples – implica acções de manutenção mínimas, 

comparativamente a outros motores, e permite que estes sejam utilizados nos 

ambientes mais adversos. 

• Versatilidade – uma vasta gama de características disponíveis (potência, velocidade, 

binário) tornam este motor adequado para diversas aplicações. 

• Elevado rendimento e factor de potência para factores de carga médio e elevado. 

 

3.3.4.2 - Consumo Energético 

Em seguida são apresentados os factores que influenciam o consumo energético destas 

máquinas, juntamente com acções que permitem optimizar esse consumo. Esses factores são 

os seguintes: 

• Eficiência do motor; 

• Factor de potência; 

• Qualidade da fonte de alimentação; 

• Dimensionamento do motor em relação à carga; 

• Variadores de velocidade; 

• Eficiência da carga e sistema de acoplamento; 

• Manutenção. 

 

A. Eficiência do motor 

A eficiência ou rendimento do motor é a razão entre a potência mecânica disponível no 

veio do motor e a potência eléctrica fornecida.  
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Figura 3.14 – Utilização de energia nos sistemas de força motriz 

 

O motor de indução trifásico, 

funciona com perdas de energia.

motor, são responsáveis por aumentos de temperatura 

máquinas. De uma forma breve, são descritas em seguida os tipos de perdas que ocorrem nos 

motores: 

• Perdas no cobre por efeito de Joule 

ocorrem devido à passagem de corrente eléctrica nos enrolamentos do estator

e variam com a carga, já que são proporcionais ao quadrado da corrente 

nos condutores e respectiva resist

• Perdas magnéticas no ferro 

induzidas que circulam no circuito magnético (correntes de Foucault) e perdas por 

histerese, resultantes do ciclo de magnetização do f

• Perdas mecânicas – (8 a 12% das perdas totais

ventilação do motor. 

• Perdas extraviadas – (4 a 5% das perdas totais

aumentando praticamente de forma quadrática, e que d

geralmente associados à construção imperfeita dos motores.

 

Os motores de elevado rendimento constituem uma evolução no processo de concepção e 

construção relativamente aos mot

perdas de energia na ordem dos 25 a 50%, que se traduz numa melhoria de eficiência 

energética que pode chegar aos 12% para motores mais pequenos (capacidade inferior a 1kW) 

e aos 2% para os motores de maior capacidade (superior a 100kW) 
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Utilização de energia nos sistemas de força motriz [1]. 

O motor de indução trifásico, à semelhança de todos os equipamentos eléctricos, 

funciona com perdas de energia. Estas perdas, para além de diminuírem o rendiment

, são responsáveis por aumentos de temperatura que diminuem o tempo de vida destas 

. De uma forma breve, são descritas em seguida os tipos de perdas que ocorrem nos 

Perdas no cobre por efeito de Joule – (55 a 60% das perdas totais [8]) são perdas que 

ocorrem devido à passagem de corrente eléctrica nos enrolamentos do estator

e variam com a carga, já que são proporcionais ao quadrado da corrente 

condutores e respectiva resistência. 

Perdas magnéticas no ferro – (20 a 25% das perdas totais [8]) são devidas às correntes 

induzidas que circulam no circuito magnético (correntes de Foucault) e perdas por 

histerese, resultantes do ciclo de magnetização do ferro. 

(8 a 12% das perdas totais [8]) resultam do atrito dos rolamentos e 

(4 a 5% das perdas totais [8]) são perdas que variam com a carga,

aumentando praticamente de forma quadrática, e que derivam de vários factores

geralmente associados à construção imperfeita dos motores. 

Os motores de elevado rendimento constituem uma evolução no processo de concepção e 

construção relativamente aos motores convencionais. Esta evolução permite uma redução de 

perdas de energia na ordem dos 25 a 50%, que se traduz numa melhoria de eficiência 

energética que pode chegar aos 12% para motores mais pequenos (capacidade inferior a 1kW) 

e maior capacidade (superior a 100kW) [9].  
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ocorrem devido à passagem de corrente eléctrica nos enrolamentos do estator e rotor 
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induzidas que circulam no circuito magnético (correntes de Foucault) e perdas por 
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erivam de vários factores, 

Os motores de elevado rendimento constituem uma evolução no processo de concepção e 

ores convencionais. Esta evolução permite uma redução de 

perdas de energia na ordem dos 25 a 50%, que se traduz numa melhoria de eficiência 

energética que pode chegar aos 12% para motores mais pequenos (capacidade inferior a 1kW) 
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Figura 3.15 - Classificação dos motores segundo o CEMEP (European Committee of Manufacturers of 
Electrical Machines and Power Electronics) [10]. 

 

Para além de serem mais eficientes, o tempo de vida útil destes motores é superior ao dos 

motores convencionais. As diferenças no processo construtivo incluem: 

• Aumento da secção dos condutores do estator de modo a reduzir as perdas por 

condução. 

• Aumento do comprimento do circuito magnético, reduzindo a densidade de fluxo 

magnético e consequentemente as perdas magnéticas. 

• Utilização de lâminas de chapa magnética mais finas e com materiais de 

características melhoradas, reduzindo as perdas magnéticas. 

• Utilização de rolamentos de atrito reduzido. 

• Diminuição do entreferro, reduzindo as perdas magnéticas. 

• Melhoria do acabamento das superfícies, diminuindo as perdas extraviadas. 

Obviamente, a utilização de matérias-primas melhoradas e processos construtivos mais 

cuidados implica um aumento de preço inicial, que geralmente é superior ao dos motores 

convencionais em 25-30% [1]. 

 

B. Factor de potência 

A potência aparente consumida por uma carga indutiva, que é o caso do motor, é 

composta por duas parcelas: potência activa e potência reactiva. A potência activa é 

considerada a potência útil, que é responsável pelo movimento do rotor. A potência reactiva 

serve apenas para desenvolver o campo magnético no motor. A razão entre a potência activa 

e potência aparente de determinada carga é designada por factor de potência e cada motor 

tem uma curva característica para este parâmetro em função da carga. Aqueles que 

apresentam um factor de potência mais próximo do valor unitário são obviamente aqueles 

que funcionam de forma mais eficiente, já que necessitam de uma corrente menor para 

desenvolver o mesmo trabalho. A questão do factor de potência será posteriormente 

desenvolvida de forma mais aprofundada. 

 

C. Qualidade da fonte de alimentação 

O desempenho dos motores eléctricos, e particularmente os motores de indução, é 

bastante sensível à qualidade da alimentação que lhes é fornecida. Os motores são 
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construídos para obterem um rendimento ideal sob determinadas condições de alimentação. 

Quando essas condições não são verificadas, a eficiência e tempo de vida do motor 

decrescem. Há vários factores relativos à alimentação dos motores que podem diminuir o seu 

desempenho: 

• Fases desequilibradas. 

• Valores de tensão e frequência acima ou abaixo do valor nominal. 

• Presença de harmónicos e interferências. 

 

Desequilíbrio de fases - os motores de indução trifásicos obtêm um desempenho máximo 

quando são alimentados por uma fonte trifásica sinusoidal equilibrada, isto é, com as três 

fases ao mesmo valor de tensão.  

 

Desequilíbrio de fases (%)=
desvio máximo da tensão média (V)

tensão média das fases (V)
. (3.14)

 

Uma pequena variação em percentagem no valor das tensões de fase aplicadas ao motor 

dá origem a um aumento de perdas muito elevado. Por exemplo, um desequilíbrio de fases de 

2% pode aumentar as perdas em 25% [11]. Podemos interpretar o problema do desequilíbrio 

de fases como se fosse aplicada ao motor uma fonte de tensão que se opõe ao sentido de 

rotação do motor, induzindo correntes no rotor que aumentam a temperatura do motor e 

diminuem o binário. A principal causa da existência de desequilíbrio de fases é uma 

distribuição desproporcional das fases para cargas monofásicas. A utilização de diferentes 

secções para cada fase também contribui para um aumento deste parâmetro. 

A minimização do desequilíbrio de fases passa por fazer uma distribuição proporcional das 

cargas monofásicas pelas três fases. 

 

Valores de tensão e frequência - as características da onda de tensão aplicada aos 

motores, nomeadamente o valor de tensão e a frequência, têm uma influência directa nas 

características de funcionamento dos mesmos. O factor de potência e rendimento dos 

motores de indução trifásicos são exemplos de dois parâmetros que são afectados pelas 

características da onda de tensão. A forma como os desvios de tensão e frequência afectam o 

desempenho dos motores é dependente do factor de carga a que estes estão a funcionar.  

Os baixos níveis de tensão são geralmente devidos às quedas de tensão nos cabos de 

alimentação dos motores. Essas quedas de tensão podem ser diminuídas utilizando cabos de 

secção superior e condensadores ligados em paralelo aos motores de forma a aumentar o 

factor de potência. No Anexo D é apresentada uma tabela que representa a variação das 

características de um motor de indução em função das variações nos valores de tensão e 

frequência. 

 

D. Dimensionamento do motor 

O sobredimensionamento dos motores é provavelmente o factor responsável pelo maior 

desperdício de energia em sistemas de força motriz. O funcionamento destas máquinas a 

carga parcial (carga menor que 60%-70% nominal) está associado a baixos factores de potência 

e baixos níveis de eficiência, pelo que as perdas de energia são bastante elevadas neste 

regime de funcionamento. Para além destas desvantagens, a prática de 
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sobredimensionamento de motores implica custos iniciais superiores em motores e 

equipamentos de comando e protecção.

 

Figura 3

 

Figura 3.17 

 

O sobredimensionamento d

• Utilização de factores de segurança elevados no dimensionamento dos motores por 

parte dos fornecedores de equipamentos.

• Variação da carga durante a operação de motores

constante. 

• Necessidade de ter o motor a suportar a carga desejada em condições 

alimentação. 

• Operações que exijam um elevado binário de arranque

Nos casos em que um motor 

sua capacidade, a substituição do motor 

elevado potencial para economia de energia

motor a substituir estiver próximo do seu tempo de vida úti
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sobredimensionamento de motores implica custos iniciais superiores em motores e 

equipamentos de comando e protecção. 

 
3.16 - Variação da eficiência do motor com a carga [7]

 
 - Variação do factor de potência do motor com a carga

O sobredimensionamento de motores resulta geralmente dos seguintes factores:

Utilização de factores de segurança elevados no dimensionamento dos motores por 

parte dos fornecedores de equipamentos. 

Variação da carga durante a operação de motores, que funcionam a velocidade 

Necessidade de ter o motor a suportar a carga desejada em condições 

Operações que exijam um elevado binário de arranque. 

Nos casos em que um motor funciona em regimes de carga constante,

apacidade, a substituição do motor é uma solução a considerar, 

elevado potencial para economia de energia. Este potencial pode ser ainda superior se o 

substituir estiver próximo do seu tempo de vida útil.  

45 

sobredimensionamento de motores implica custos iniciais superiores em motores e 

[7]. 

Variação do factor de potência do motor com a carga [7]. 

dos seguintes factores: 

Utilização de factores de segurança elevados no dimensionamento dos motores por 

e funcionam a velocidade 

Necessidade de ter o motor a suportar a carga desejada em condições anormais de 

constante, inferior a 60-70% da 

é uma solução a considerar, podendo revelar um 

. Este potencial pode ser ainda superior se o 
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E. Variadores de velocidade

Quando o motor se destina a aplicações 

de sistemas de controlo de fluidos

ajustamento da velocidade do motor à carga.

nível tecnológico e potencial de poupança energética, é a utilização de Variadores 

Electrónicos de Velocidade (VEV

 

 

onde: V – velocidade de rotação do motor (rpm);

P – número de pares de pólos do motor.

A partir da equação anterior concluímos que a velocidade de rotação do motor de indução 

depende de dois factores: frequência e número 

funcionamento dos VEV baseia-

motor de modo a controlar a sua velocidade e binário

 

Figura 3.18 - Esquema tipo de montagem e constituição de um VEV

 

O VEV é um dispositivo colocado entre a fonte de alimentação e o motor e basicamente é 

constituído por um conversor CA/CC, um filtro e um inversor CC/CA, que permite c

frequência e tensão de alimentação para obter a velocidade e binário desejados. Esta 

característica permite que os VEV

motores. 

A rentabilidade do investimento em VEV

• Capacidade do motor – 

aumenta, pelo que investimento é mais atractivo para motores com capacidade mais 

elevada. 

• Tipos de aplicação – as aplicações com maior potencial de conservação de energia

sistemas de controlo de fluidos como bombas, ventiladores, e compressores

centrífugos, que representam

motriz na indústria (ver figura seguinte)

• Número de horas de funcionamento 

maior for o número de horas de funcionamento do motor.

• Regime de carga do motor 

maior é potencial de conservação de energi
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de velocidade  

se destina a aplicações de carga variável como, por exemplo

de sistemas de controlo de fluidos, a melhoria da eficiência do sistema passa por um 

ajustamento da velocidade do motor à carga. A solução de ponta para este ajustamento, a 

nível tecnológico e potencial de poupança energética, é a utilização de Variadores 

Electrónicos de Velocidade (VEVs). 

 

velocidade de rotação do motor (rpm); F – frequência da fonte de alimentação (Hz);

mero de pares de pólos do motor. 

A partir da equação anterior concluímos que a velocidade de rotação do motor de indução 

depende de dois factores: frequência e número de pares de pólos. O princípio de 

-se na variação de frequência e tensão de alimentação do 

motor de modo a controlar a sua velocidade e binário.  

Esquema tipo de montagem e constituição de um VEV [1]. 

O VEV é um dispositivo colocado entre a fonte de alimentação e o motor e basicamente é 

constituído por um conversor CA/CC, um filtro e um inversor CC/CA, que permite c

frequência e tensão de alimentação para obter a velocidade e binário desejados. Esta 

característica permite que os VEVs funcionem também como dispositivos de arranque para os 

A rentabilidade do investimento em VEVs depende de vários factores:  

 o custo do VEV por kW diminui à medida que a capacidade 

aumenta, pelo que investimento é mais atractivo para motores com capacidade mais 

as aplicações com maior potencial de conservação de energia

sistemas de controlo de fluidos como bombas, ventiladores, e compressores

, que representam cerca de 60% do consumo eléctrico de sistemas de força 

na indústria (ver figura seguinte). 

Número de horas de funcionamento – o investimento é tanto mais rentável quanto 

horas de funcionamento do motor. 

Regime de carga do motor – quanto mais variável for o regime de carga do motor, 

maior é potencial de conservação de energia deste tipo de aplicação. 
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constituído por um conversor CA/CC, um filtro e um inversor CC/CA, que permite controlar a 
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funcionem também como dispositivos de arranque para os 
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aumenta, pelo que investimento é mais atractivo para motores com capacidade mais 
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cerca de 60% do consumo eléctrico de sistemas de força 

o investimento é tanto mais rentável quanto 

quanto mais variável for o regime de carga do motor, 
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Figura 3.19 - Aplicações típicas de VEV na indústria por gamas de potência [9]. 

 

Em sistemas de controlo de fluidos (bombas, ventiladores), a potência absorvida pela 

máquina aumenta de forma aproximadamente cúbica com o aumento da sua velocidade de 

rotação. Por sua vez, a velocidade de rotação da máquina é aproximadamente proporcional 

ao caudal. Estas relações implicam que pequenas reduções no caudal exigido pela carga 

impliquem grandes reduções de potência absorvida. Por exemplo, uma redução de 20% no 

caudal pode resultar numa redução de consumo eléctrico para metade. 

O controlo do caudal pode ser feito de forma mecânica ou eléctrica. O controlo 

convencional por dispositivos mecânicos (válvulas e persianas) é feito pela variação da área 

de passagem do fluxo (abertura/fecho de válvulas/persianas). Esta metodologia introduz 

perdas consideráveis no sistema, pelo que a redução de potência absorvida é 

aproximadamente proporcional à redução do caudal, dependendo da solução utilizada. 

 

 
Figura 3.20 - Comparação de consumos para sistema de ventilação controlado por dispositivos 

mecânicos e VEV [9]. 
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A utilização do VEV para controlo de caudal permite que o motor consuma apenas a 

potência necessária para desenvolver o caudal necessário. Neste caso, não existe nenhum 

mecanismo que obstrua a passagem de fluxo,

velocidade do motor, reduzindo

figura anterior, para um caudal de 60%, o consum

controlo de caudal, é 70% inferior relat

caudal é feito por persiana. 

 

Aplicação dos VEVs - Já foi referido que

instalação de um VEV depende do tipo de 

em três grupos, de acordo com a variação do binário e potência absorvida para diferentes 

regimes de carga e velocidade. 

• Binário variável – neste tipo de cargas, o binário e a carga variam com o quadrado e 

cubo da velocidade, respectivamente. Sendo o caudal propor

pequena redução de caudal traduz

As cargas de binário variável são aquelas que apresentam maior potencial de 

poupança de energia com a introdução de VEV

bombas. 

 

Figura 3.21 - Cargas de binário variável 
velocidades [1]. 

 

• Binário constante – nas cargas de binário

transportadores), como a própria designação indica, o binário mantém

para diferentes velocidades

velocidade. A utilização de VEV

energética mais reduzido que 

devido à relação de proporcionalidade directa entre velocidade e potência absorvida.
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VEV para controlo de caudal permite que o motor consuma apenas a 

potência necessária para desenvolver o caudal necessário. Neste caso, não existe nenhum 

mecanismo que obstrua a passagem de fluxo, sendo que o caudal é apenas contr

reduzindo as perdas do sistema de forma acentuada. No exemplo da 

figura anterior, para um caudal de 60%, o consumo do motor, utilizando um VEV para o 

controlo de caudal, é 70% inferior relativamente ao mesmo consumo quando o controlo de 

Já foi referido que o potencial de poupança proveniente da 

instalação de um VEV depende do tipo de carga. As cargas existentes podem ser classificadas 

grupos, de acordo com a variação do binário e potência absorvida para diferentes 

 

neste tipo de cargas, o binário e a carga variam com o quadrado e 

cubo da velocidade, respectivamente. Sendo o caudal proporcional à velocidade, uma 

pequena redução de caudal traduz-se numa elevada redução de potência absorvida. 

binário variável são aquelas que apresentam maior potencial de 

poupança de energia com a introdução de VEVs e delas são exemplo os ventila

 
Cargas de binário variável - variação de binário e potência absorvida para diferentes 

nas cargas de binário constante (compressores de ar, 

transportadores), como a própria designação indica, o binário mantém

para diferentes velocidades enquanto a potência absorvida é proporcional à 

velocidade. A utilização de VEVs neste tipo de cargas tem um potencial 

mais reduzido que no caso anterior, mas é ainda uma opção a considerar, 

devido à relação de proporcionalidade directa entre velocidade e potência absorvida.
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Figura 3.22 - Cargas de binário constante 
velocidades [1]. 

 

• Potência constante 

rede independentemente da variação da 

VEVs com o objectivo de redução de consumo não é justificada.

 

Figura 3.23 - Cargas de potência constante 
velocidades [1]. 

 

A utilização de VEVs 

introdução de harmónicos

utilizados nos VEVs. A existência de 

provoca sobreaquecimento dos enrolamentos, aumentando as perdas e diminuindo o tempo 

de vida útil do motor. Devido a este fenómeno, para os motores standard

um VEV moderno, deve se

de 90% relativamente à sua capacidade

rendimento, devido à sua construção e características térmicas melhoradas, estão preparados 

para serem utilizados com VEV

harmónicos é feita recorrendo à introdução de filtros indutivos/capacitivos no circuito de 

entrada e saída dos VEVs. O custo 

 

F. Eficiência da carga e sistema de transmissão

A transmissão de energia do veio do motor para a carga implica perdas de energia 

mecânica que se dão no sistema de transmissão e na carga. Estas perdas têm que ser 

compensadas pela absorção de energia eléctrica por parte 

mais elevado do que o necessário para realizar trabalho útil. Assim, a redução do consumo de 
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de binário constante - variação de binário e potência absorvida para diferentes 

Potência constante – as cargas de potência constante absorvem a mesma potência da 

rede independentemente da variação da velocidade. Neste caso, a introdução de 

com o objectivo de redução de consumo não é justificada. 

 
Cargas de potência constante - variação de binário e potência absorvi

 pode trazer também alguns efeitos indesejados à rede, como a 

introdução de harmónicos e interferência electromagnética, que provêm dos semicondutores 

. A existência de distorção harmónica na onda de alimentação dos motores 

provoca sobreaquecimento dos enrolamentos, aumentando as perdas e diminuindo o tempo 

Devido a este fenómeno, para os motores standard 

, deve ser considerada uma redução da capacidade para o motor 

de 90% relativamente à sua capacidade nominal. Por outro lado, os motores de alto 

rendimento, devido à sua construção e características térmicas melhoradas, estão preparados 

dos com VEVs à sua capacidade máxima. A minimização dos efeitos dos 

harmónicos é feita recorrendo à introdução de filtros indutivos/capacitivos no circuito de 

. O custo destes filtros ronda geralmente 5% do custo do VEV.

da carga e sistema de transmissão 

A transmissão de energia do veio do motor para a carga implica perdas de energia 

mecânica que se dão no sistema de transmissão e na carga. Estas perdas têm que ser 

compensadas pela absorção de energia eléctrica por parte do motor, originando um consumo 

que o necessário para realizar trabalho útil. Assim, a redução do consumo de 
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energia eléctrica passa também utilização de sistemas de transmissão e cargas mais 

eficientes. 

 

G. Manutenção 

A correcta manutenção dos componentes de um sistema de força motriz é essencial para 

garantir o seu funcionamento ao mais alto rendimento. As boas práticas para manutenção de 

incluem as seguintes acções [8]: 

• Verificar regularmente o desgaste nas chumaceiras dos motores, que provocam um 

aumento nas perdas por fricção. 

• Verificar a limpeza da carcaça, de modo a evitar situações de sobreaquecimento 

provocadas por acumulação de sujidade. 

• Verificação regular da carga do motor, em busca de alterações de carga imprevistas 

que provocam um aumento de consumo energético do motor. 

• Lubrificação adequada cumprindo as indicações do fabricante. A incorrecta 

lubrificação dos motores pode provocar aumento das perdas por fricção e situações 

de risco que podem danificar o motor.  

• Verificar regularmente o correcto alinhamento entre o motor e a carga, evitando 

situações de desgaste nas chumaceiras. 

• Verificar a caixa de terminais do motor garantindo esta está limpa e que os terminais 

estão bem instalados. 

O cumprimento das práticas acima mencionadas, para além de garantir a máxima 

eficiência no funcionamento do motor, garante também um aumento do seu tempo de vida. 

 

3.3.4.3 - Recolha de Dados 

O processo de recolha de dados para sistemas de força motriz deve incluir a realização de 

um inventário, onde constem todos os motores de potência acima do kW unitário. O 

documento deve conter a seguinte informação: 

• Informação do fabricante (placa do motor). 

• Medições feitas no local (motor em carga e sem carga)  

• Número de horas de funcionamento para cada regime de carga. 

• Sistema de transmissão e características da carga. 

Os parâmetros recolhidos devem permitir verificar as condições de funcionamento do 

motor: frequência de utilização, factor de carga, factor de potência, eficiência do motor e 

sistema de transmissão e qualidade da fonte de alimentação.  

 

3.3.4.4 - Identificação de OPEs e Soluções 

Após a realização do inventário, é tempo de proceder à avaliação/identificação de OPEs e 

determinar as possíveis soluções a implementar. Nos sistemas de força motriz existem OPEs 

quando se verificam as seguintes situações: 

• Motores pouco eficientes ou a operar a carga parcial durante elevados períodos de 

tempo. 

• Motores a funcionar em regimes de carga variável. 

• Motores a operarem quando não são necessários. 
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A. Motores pouco eficientes ou a operar a carga parcial durante elevados períodos de 

tempo 

A substituição de motores pouco eficientes ou motores que operaram em regime de carga 

parcial por motores de elevado rendimento é uma solução que deve ser avaliada quando se 

verifica um número de horas de funcionamento considerável. Esta solução deve ser analisada 

para cada caso mas, de um modo geral, os seguintes cenários revelam-se como investimentos 

rentáveis: 

• O motor existente está próximo do fim do seu tempo de vida útil. 

• O motor existente apresenta um factor de carga inferior a 0,6. 

• Avaria do motor ou necessidade de novo equipamento. 

Os motores de elevado rendimento podem apresentar reduções de perdas na ordem dos 

50%. Este aumento de eficiência resulta em consideráveis economias de energia. Para além 

desta vantagem óbvia, estes motores têm uma maior duração de vida, são menos ruidosos e 

estão associados a factores de potência mais elevados. As suas desvantagens relativamente 

aos motores padrão são: o seu tamanho, que é superior, e custo inicial que é mais elevado em 

cerca de 25 a 30%. Contudo, se considerarmos que em motores que operam de forma quase 

contínua, o custo de operação destes, durante o seu tempo de vida, pode superar dez vezes o 

custo da sua aquisição [12], torna-se evidente que o investimento inicial não é o único factor 

de decisão. 

 

B. Motores a funcionar em regimes de carga variável 

Como vimos anteriormente, a associação de VEVs a motores destinados a aplicações de 

carga variável pode resultar em significativas reduções de consumo. Em seguida é 

apresentado um conjunto de procedimentos para avaliar a rentabilidade deste investimento 

para motores associados a bombas ou ventiladores [9]: 

1) Determinação do diagrama de carga da aplicação. Este passo obriga a uma medição 

do caudal ao longo do tempo. 

2) Com base na potência instalada, é possível determinar para cada regime de carga 

qual a potência economizada, comparativamente com a utilização de válvulas. Se o 

regime de carga se reduz a um pequeno nº de caudais (4 ou menos), poderá ser 

vantajoso considerar um motor com várias velocidades.  

3) Determinação do custo total do VEV, incluindo instalação e eventuais medidas 

requeridas para supressão de harmónicos e de interferências e correcção do factor de 

potência. Em aplicações novas pode-se descontar o custo do arrancador e das 

protecções do motor, já que os VEVs podem desempenhar essa função. 

4) Análise económica do investimento. 

 

C. Motores a operar quando não são necessários 

Quando determinada aplicação accionada por motor não é necessária por determinado 

período de tempo, o motor deve ser desligado. Esta acção, por mais óbvia que seja, é por 

vezes negligenciada originando desperdícios de energia. A paragem do motor pode ser feita 

de forma manual ou de forma automática, recorrendo equipamentos de controlo automático 

como sensores ou temporizadores. 
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3.3.4.5 - Distribuição de Energia 

A eficiência do sistema de distribuição de energia eléctrica de uma unidade industrial 

depende de vários factores. O primeiro a analisar é a tensão da ligação das unidades 

industriais à rede de distribuição de energia, que pode ser feita a vários níveis. Geralmente 

esta ligação é feita em Média Tensão, mas cada instalação deve considerar o nível que melhor 

se adequa às suas necessidades. Alguns factores que podem influenciar essa decisão são: 

• Necessidades energéticas. 

• Dispersão dos consumidores na área. 

• Investimento inicial relacionado com construção de linhas e postos de transformação. 

Quando comparados com Baixa Tensão, os preços de energia e potência são mais 

reduzidos para Média Tensão, pelo que é mais vantajoso para as empresas que a facturação 

seja feita a este nível de tensão. Para além disso, a qualidade e fiabilidade da alimentação é 

superior. Instalações industriais de grandes áreas e dispersão de consumidores são geralmente 

alimentadas em Média Tensão. Quando as necessidades de consumo da unidade industrial o 

justifiquem, a ligação pode ser feita a níveis de tensão superiores. Esta solução envolve um 

custo inicial mais elevado, devido ao custo da subestação e linha de transporte para ligação à 

rede, mas pode revelar-se mais rentável devido aos preços de energia e potência, que são 

bastante reduzidos. O investimento na linha e subestação pode ser amortizado recorrendo à 

venda de energia em Média Tensão. 

Até chegar ao consumidor final, a energia circula por vários elementos, cada um com a 

sua influência no rendimento do sistema de distribuição. Aqui destacam-se os 

transformadores e os cabos. 

 

3.3.4.6 - Transformadores 

Como é sabido, os transformadores são equipamentos que recebem energia a determinado 

nível de tensão no primário e a fornecem a um nível diferente no secundário. Basicamente a 

sua constituição consiste em dois circuitos eléctricos (enrolamentos) isolados entre si e 

ligados por um núcleo magnético. O seu funcionamento é baseado nos fenómenos de indução 

electromagnética. 

 

 
Figura 3.24 - Transformador trifásico. 

 

À semelhança de todos os equipamentos eléctricos, o funcionamento do transformador 

não é totalmente eficiente. A passagem de corrente nos circuitos eléctricos e magnético 
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origina perdas de energia, sendo que o rendimento dos transformadores se situa geralmente 

entre os 96 e os 99% [13]. As perdas dos transformadores podem ser divididas em perdas em 

vazio e perdas em carga.  

• Perdas em vazio – são perdas praticamente constantes para cada regime de carga e 

dão-se sempre que o transformador está sob tensão. Dividem-se em perdas por 

histerese e perdas resultantes de correntes parasitas que circulam no núcleo do 

transformador. 

• Perdas em carga – são perdas por efeito Joule que se devem à passagem de corrente 

eléctrica pelos enrolamentos do transformador e são proporcionais ao quadrado da 

corrente. 

 

 
Figura 3.25 - Curvas típicas para variação das perdas num transformador [1]. 

 

 
Figura 3.26 – Curva típica para variação do rendimento num transformador [1]. 
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O transformador funciona ao mais elevado rendimento quando as perdas em vazio igualam 

as perdas em carga, o que acontece para um factor de carga entre os 45 e 50% [1]. 

 

Dimensionamento e Localização 

Em caso de novas instalações ou remodelação de instalações existentes, a escolha das 

características dos transformadores e respectiva localização deve seguir determinadas regras 

[1]: 

• Quando o transporte de energia é feito a níveis de tensão mais elevados, o valor da 

corrente que circula nos condutores é menor, resultando em perdas mais reduzidas e 

menores quedas de tensão. Por este motivo os transformadores devem ser instalados 

o mais próximo possível do centro de cargas de modo a minimizar os desperdícios de 

energia por perdas nos cabos. No caso de unidades industriais de grande amplitude é 

usual a instalação de vários postos de transformação ligados por uma rede de média 

tensão. 

• A potência nominal do transformador deve ser tal que este funcione com o máximo de 

rendimento, a um índice de carga entre 0,45 e 0,5. Para além da redução de 

consumos, esta opção oferece a vantagem de garantir uma considerável reserva 

disponível para futura expansão das instalações. 

• Devem ser escolhidos transformadores com perdas reduzidas. 

• No caso de ser necessário garantir o funcionamento de determinados equipamentos 

críticos em caso de avaria dos transformadores, a opção pela instalação de dois 

transformadores deve ser considerada. Neste cenário, os transformadores podem ou 

não funcionar em paralelo. Se estiverem a alimentar o mesmo barramento ou 

barramentos acoplados, operando em paralelo, algumas condições devem ser 

asseguradas para que estes funcionem correctamente. 

 

Transformadores Eficientes 

A classificação europeia harmonizada HD428 refere-se a transformadores imersos 

operando à frequência de 50Hz, capacidade entre os 50 e os 2500kVA e tensão máxima de 

36kV. Segundo esta norma, os transformadores podem ser classificados em três tipos, no que 

se refere às respectivas perdas em vazio e em carga: 

• A, B e C conforme as perdas em carga. 

• A’, B’ e C’ conforme as perdas em vazio. 
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Tabela 3.11 - Classificação dos transformadores segundo a norma HD428 [14]. 

 
 

Na tabela anterior podemos verificar que há diferenças acentuadas no valor das perdas 

entre transformadores de diferentes classificações, podendo chegar ao 10,5kW para 

transformadores de 2500kVA. Se considerarmos que o transformador funciona geralmente em 

contínuo durante um ano, torna-se clara a economia de energia que pode advir da escolha de 

um transformador do tipo C-C’ em vez transformador do tipo B-A’. Obviamente os 

transformadores mais eficientes implicam um custo inicial mais elevado, sendo que o PRI é 

geralmente inferior a 5 anos para transformadores mais pequenos e vai decrescendo com o 

aumento da capacidade do transformador. Se considerarmos que o tempo de vida de um 

transformador ronda os 25 anos, um investimento com PRI inferior a 5 anos é bastante 

atractivo. 

 
3.3.4.7 - Dimensionamento de Cabos 

O dimensionamento de canalizações eléctricas é geralmente feito recorrendo ao cálculo 

da secção mínima que, associada aos respectivos dispositivos de protecção, garanta as 

condições de sobrecarga, curto-circuito e queda de tensão. Esta prática pode ser justificada 

por exigir um menor custo inicial em cabos e aparelhagem de protecção. Porém, a escolha da 

secção dos cabos não deve ser baseada apenas em considerações técnicas mas também 

económicas. É sabido que cabos de secção diferente percorridos pelo mesmo valor de 

corrente têm diferentes perdas, sendo estas mais elevadas nos cabos com secções menores. 

Para cada valor de corrente, há uma secção de condutor cujo custo de exploração associado 

ao custo de investimento garante custos totais mínimos. Essa secção é designada por secção 

económica e pode ser calculada por diferentes métodos. Um deles é recorrendo à seguinte 

expressão [15]: 

 

s=

3.ρ.IMQ

2 .8760.E.10-3.
(1+ta)

n-1
ta.(1+ta)

n

V
   , 

 

(3.16)
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onde: S – secção económica (mm2); Ρ – resistividade do material constituinte da alma 

condutora (Ω.m); IMQ – corrente média quadrada (A); E – custo da energia (€/kWh); ta – taxa 

de actualização; V – custo variável do cabo (€/(mm2.m)). 

Como a secção económica calculada não estará dentro dos valores normalizados, é 

necessário calcular os custos associados à secção imediatamente superior e inferior, 

escolhendo aquela com custos menores. 

 

Ctotal=3.
L
s
.ρ.IMQ

2 .8760.E.10-3.
(1+ta)

n-1

ta.(1+ta)
n +�F+V.s�.L , (3.17)

 

onde: Ctotal – soma do investimento inicial e custos de operação para um cabo trifásico, 

considerando um período de n anos (€); L – comprimento do cabo (m); S – secção do cabo 

(mm2); Ρ – resistividade do material constituinte da alma condutora (Ω.m); IMQ – corrente 

média quadrada (A); E – custo da energia (€/kWh); ta – taxa de actualização; n – número de 

anos a considerar para os custos de exploração; V – custo variável do cabo (€/(mm2.m)); F – 

custo fixo do cabo (€/m). 

Para além da redução de custos, a escolha de cabos com secção económica melhora a 

qualidade da rede distribuição já que as quedas de tensão são menores para cabos de maior 

secção. 

Para além dos transformadores e canalizações, há outros factores que influenciam os 

custos relacionados com a rede de distribuição de energia, como o factor de potência e a 

presença de harmónicos. 

 

3.3.4.8 - Factor de Potência 

Numa instalação industrial existem cargas resistivas e cargas indutivas, sendo que as 

indutivas (motores) são responsáveis pela maior quota de consumo de energia. Estas cargas, 

ao contrário das cargas puramente resistivas que consomem apenas potência activa, 

consomem potência activa e reactiva. A soma do quadrado de ambas as potências resulta no 

quadrado da potência aparente consumida, S=�P2+Q2. O factor de potência é então a razão 

entre potência activa e potência aparente, fp=P/S.  

O consumo de energia por cargas com baixo factor de potência (cargas indutivas) acarreta 

as seguintes desvantagens para a rede de distribuição de energia eléctrica: 

• Aumento do valor da corrente – a existência da componente reactiva na potência 

aparente consumida origina um aumento de corrente. Este aumento implica um 

sobredimensionamento dos cabos e respectiva aparelhagem de comando, protecção e 

controlo e implica também perdas mais elevadas. 

• Necessidade de transformadores de maior capacidade. 

A correcção do factor de potência da rede eléctrica de uma unidade industrial pode ser 

feita basicamente por duas formas: 

 

A. Aumento do factor de potência da carga 

• Utilização de motores de elevado rendimento. 

• Correcto dimensionamento dos motores. 

• Utilização de balastros electrónicos de alta frequência. 
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B. Compensação de factor de potência 

A compensação do factor de potência é feita com o recurso a condensadores ligados à 

rede de distribuição. 

 

 
Figura 3.27 - Alimentação de motor com e sem compensação de factor de potência [1]. 

 

Como exemplificado na figura anterior, os condensadores fornecem energia reactiva ao 

receptor, que neste caso é um motor, pelo que a esta deixa de ser fornecida pela rede, pelo 

menos na sua totalidade. Os condensadores podem ser ligados à rede segundo várias formas. 

 

 
Figura 3.28 - Ligação de condensadores em diferentes pontos da rede [7]. 

 

Considerando a figura anterior, podemos definir, de uma forma geral, três alternativas 

para a compensação do factor de potência: compensação individual, compensação por grupo 

de receptores e compensação geral. 
  



58   Auditoria Energética 

 
 

 
Tabela 3.12 - Compensação do factor de potência. 

 
Compensação individual (1 

e 2) 

Compensação por grupo 

de receptores (3) 

Compensação geral (4, 5 

e 6) 

Localização dos 
condensadores 

Junto do receptor 
Junto do quadro parcial 
que alimenta o grupo de 

receptores 

Junto do quadro de 
distribuição 

Vantagens 

- Verifica-se uma redução 
das perdas em toda a rede, 

desde o receptor até à 
fonte, por diminuição da 

carga. 

- Não é necessário 
equipamento adicional 

porque os condensadores 

são ligados com o receptor. 
-Melhora os níveis de tensão 
da fonte até ao receptor. 

- Maior facilidade no 
dimensionamento dos 

condensadores. 

-Custos de instalação 
mais reduzidos quando 

comparado com a 

compensação individual. 
 

-Custos de instalação 
mais reduzidos das três 

alternativas. 

 

Desvantagens 

-Custos de instalação mais 
elevados das três 

alternativas. 

-Dificuldade em encontrar 
condensadores com a 
capacidade desejada. 

- Redução de perdas 
apenas na parte da rede a 

montante dos 
condensadores. 

-Pode ser necessário 

equipamento de controlo 
no caso de grandes 
variações de energia 

reactiva consumida. 

- Redução de perdas 
apenas na parte da rede 

a montante dos 
condensadores. 
-É necessário 

equipamento de comando 
para controlar a 

quantidade de energia 

reactiva fornecida à 
rede. 

 

Numa instalação podem coexistir as três alternativas para compensação do factor de 

potência. 

 

3.3.4.9 - Presença de Harmónicos 

A presença de harmónicos na rede eléctrica de uma instalação deve-se à existência de 

cargas cuja impedância não é constante, denominadas cargas não lineares. As cargas não 

lineares mais típicas na indústria são aquelas que convertem AC/DC [13]. A variação da 

impedância destas cargas vai provocar distorção nas formas de onda de tensão e corrente, 

resultantes da introdução de correntes harmónicas. 

A presença de distorção harmónica provoca um aumento no valor eficaz da corrente e 

tensão que pode resultar em vários problemas, que incluem: sobreaquecimento de 

condutores, motores e transformadores, falha de condensadores e disparo de dispositivos de 

protecção. 

A supressão de harmónicos é feita recorrendo a filtros capacitivos/indutivos que são 

ligados junto dos equipamentos, reduzindo a distorção harmónica para valores aceitáveis.  
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3.4 - Relatório 

Finalizados os processos de recolha e tratamento de dados, é tempo de organizar a 

informação, sob a forma de um relatório. O conteúdo do relatório depende do grau de 

complexidade da auditoria e da instalação auditada, mas devem constar os seguintes 

elementos: descrição da empresa e respectivo padrão energético; uma análise dos 

equipamento produtores, distribuidores e utilizadores de energia eléctrica, incluindo 

situações de utilização energética pouco eficiente e soluções para ultrapassá-las. Essas 

soluções devem ser alvo de uma análise económica e organizadas de acordo com o seu 

potencial. O relatório deve ser conciso e ao mesmo tempo acessível, de modo a que a sua 

correcta interpretação não exija um elevado nível de conhecimento técnico. É apresentado 

em seguida um exemplo da estrutura de um relatório deste tipo [1]: 

 

SUMÁRIO 

1 - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

1.1 - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.2 - RESENHA HISTÓRICA 

1.3 - PROCESSO PRODUTIVO 

1.3.1 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO 

1.3.2 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

1.4 - MATÉRIAS PRIMAS E MATERIAIS RECICLADOS 

1.5 - FROTA DE TRANSPORTES 

2 - CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA DA EMPRESA (ÚLTIMOS TRÊS ANOS) 

2.1 - CONSUMOS E CUSTOS DE ENERGIA 

2.2 - PRODUTOS FINAIS 

2.4 - CONSUMOS ESPECÍFICOS DE ENERGIA 

2.5 - ANÁLISE DA FACTURA ENERGÉTICA NOS CUSTOS DE EXPLORAÇÃO 

2.6 - ANÁLISE DA INTENSIDADE ENERGÉTICA 

3 - CONSUMOS E CUSTOS DE ENERGIA (ÚLTIMOS DOZE MESES) 

3.1 - CONSUMOS E CUSTOS POR FORMA DE ENERGIA 

4 - CONSUMOS ESPECÍFICOS DE ENERGIA MENSAIS (ÚLTIMOS DOZE MESES) 

4.1 - RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ENERGIA E A PRODUÇÃO 

4.2 - RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA E A PRODUÇÃO 

5 - DISTRIBUIÇÃO DOS CONSUMOS ENERGÉTICOS POR SECTOR PRODUTIVO E SERVIÇOS 

AUXILIARES 

6 - ANÁLISE DE ALGUNS EQUIPAMENTOS PRODUTIVOS 

7 - SERVIÇOS AUXILIARES 

7.1 - SECTOR ELÉCTRICO 

7.1.1 - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ELÉCTRICA 

7.1.2 - ILUMINAÇÃO 

7.1.3 - AR COMPRIMIDO 

7.2 - SECTOR TÉRMICO 

7.2.1. - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR 

8 - GESTÃO DE ENERGIA 

9 - RESUMO DAS POTENCIAIS ECONOMIAS 

10 - CONCLUSÕES 
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Capítulo 4  

Concepção e Implementação do Plano de 
Acção 

Completada a auditoria energética, estão identificadas as áreas que revelam um maior 

potencial de poupança, as medidas necessárias para realizar esse potencial e os custos 

associados. Na posse desta informação, é tempo de avaliar as acções identificadas no 

relatório da auditoria e decidir quais aquelas que devem ser implementadas. A selecção das 

acções não se baseia apenas no potencial de poupança associado a cada uma, mas deve 

considerar também o custo inicial e outros factores que possam condicionar a escolha como, 

por exemplo, a necessidade de parar a produção por períodos significativos de tempo. A 

metodologia geral para a criação e implementação de um plano de acção é apresentada em 

seguida. 

 

 

 

DEFINIR ÂMBITO PARA APLICAÇÃO DAS ACÇÕES

Definir os limites temporais -
estabelecer prazos para cumprimento 

dos objectivos.

Curto prazo -
geralmente um 

ano. Estes 
objectivos 

permitem um 
acompanhamento 
mais próximo dos 

progressos 
verificados.

Longo prazo –
para períodos 

superiores a um 
ano, que podem 

estar 
relacionados com 

o plano 
estratégico da 

empresa, acordos 
voluntários, taxa 

interna de 
retorno.

Definir alcance das acções ao nível da organização. 

Totalidade da 
empresa – esta 
modalidade 
reforça o 

compromisso da 
empresa para 

com o programa.

Instalação –
quando os 

objectivos são 
definidos 

especificamente 
para uma 
instalação. 

Processo ou 
equipamento –

quando os 
objectivos são 
definidos para 

equipamentos ou 
processos.
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ESTIMAR POTENCIAL DAS ACÇÕES

Rever histórico 
de rendimento 
energético - a 
avaliação do 
rendimento e 

definição de um 
ponto de 

partida, que 
servirá de base 
de comparação 
para avaliações 

futuras.

Benchmarking -
análise de casos 
de sucesso  e 

melhores 
práticas de 
empresas 
eficientes, 

avaliando a sua 
viabilidade.

Análise de 
relatórios de 
auditorias.

Comparar 
objectivos de 

empresas 
semelhantes.

Considerar os 
objectivos 

estratégicos da 
empresa.

ESTABELECER OBJECTIVOS 

Definir objectivos claros e mensuráraveis, estabelecendo prazos e alcance de aplicação.
É importante estabelecer objectivos realistas mas agressivos, que garantam o apoio da administração.

Redução definida -
bastante comum na 
indústria, refere-se à 
redução de consumo 
energético para um 
valor pré-definido. 

Pode ser definido por 
horizonte temporal 
ou por unidade de 

produto.

Estar entre os 
melhores - atingir ou 
ultrapassar os níveis 
de rendimento das 
empresas de topo, 

através do 
benchmarking.

Esforço ambiental -
refere-se à redução 

de consumo 
energético, traduzido 

em emissões 
poluentes. Este 

objectivo é cada vez 
mais importante.

Considerar os 
objectivos 

estratégicos da 
empresa.
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Definidos os objectivos, é necessário preparar um conjunto de procedimentos que 

permitam atingir esses objectivos e que vão constituir o plano de acção. Este documento deve 

ser bem detalhado e organizado, para que a sua interpretação seja fácil e objectiva.  Ao fim 

de cada ano ou assim que se justifique, o plano de acção pode ser actualizado. 

 

 

REALIZAR ANÁLISE DE CAMPO

Definido o objectivo, deve ser feita uma análise de barreiras e  influências positivas para a sua 
concretização. Esta análise é importante na definição do plano de acção, que vai apostar na 

atenuação das barreiras e reforço das influências positivas.

Identificar barreiras -
factores que se 

opõem à 
concretização do 
objectivo. Estas 

barreiras podem ser 
internas ou externas. 
Exemplo: escassez de 

fundos (interna).

Identificar influências 
positivas - tal como 
as barreiras, podem 

ser internas ou 
externas. São 
factores que 

contribuem para a 
concretização do 

objectivo. Exemplo: 
apoio governamental 

(externa).

Classificar as 
barreiras e 

influências positivas -
atribuir a cada uma 
um determinado 

valor, de acordo com 
a sua influência para 

o alcance do 
objectivo.

Priorizar - listar as 
barreiras e 

influências positivas 
que podem ser 
atenuadas e 
reforçadas, 

respectivamente, no 
plano de acção.

IDENTIFICAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E ALVOS A ATINGIR

Avaliar o 
caminho a 

percorrer para 
atingir os 

objectivos, isto 
é, a diferença 

entre o 
rendimento que 

se pretende 
atingir e o 
actual.

Identificar 
soluções 

técnicas  que 
permitam atingir 

o objectivo 
estabelecido.

Estabelecer 
níveis de 

rendimento para 
processos, 

equipamentos ou 
instalações, que 

possam ser 
monitorizados e 
que permitam o 

alcance dos 
objectivos.

Estabelecer um 
programa 

temporal para a 
realização de 

acções do plano, 
incluindo 

reuniões com a 
equipa de gestão 
de energia para 
avaliações de 
progresso e 

outras 
discussões.

Estabelecer um 
sistema de 

monitorização 
que permita 

avaliar o 
progresso 

referente a cada 
acção.
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O sucesso de um plano de acção, antes de tudo, depende do seu correcto planeamento. 

Contudo, este não é por si só um factor suficiente para que o plano de acção seja 

implementado com êxito. Devem estar criadas na empresa um conjunto de condições 

favoráveis, para as quais o gestor de energia tem uma contribuição preponderante. Essas 

condições são descritas de seguida. 

 

IDENTIFICAR RECURSOS E ATRIBUIR RESPONSABILIDADES

Indentificar e garantir recursos 
- para cada projecto, 

identificar necessidades 
financeiras e humanas, 

garantido-as com o apoio da 
administração.

Consultar programas de 
apoio, governamentais e a 
nível europeu, em busca de 
financiamento (consultar 

anexo C). Prepararação de 
candidaturas.

Identificar intervenientes e atribuir responsabilidades.

Identificar intervenientes 
internos - são elementos 

pertencentes ao quadro da 
empresa. Geralmente incluem 

os elementos da equipa de 
energia, mas outros 

elementos podem ser 
necessários dependendo do 

tipo de projecto.

Identificar intervenientes 
externos – são elementos não 
pertencentes aos quadros da 

empresa, mas que são 
necessários para a 

implementação do plano. 
Podem ter diferentes funções 
e podem incluir consultores, 
fornecedores de equipamento 

e serviços.

MOTIVAÇÃO

É necessário garantir que o pessoal que tem influência no consumo de energia esteja motivado para 
com o compromisso de redução de consumos, sendo essa motivação mais importante nos operários 

que têm uma relação directa com equipamentos e processos de maior consumo energético. 

Promoção da competição 
interna - baseia-se na 
comparação com o 

rendimento de instalações 
similares, transmitindo essa 

informação aos 
intervenientes, fomentando 

um sentimento de 
competição.

Reconhecimento - capacidade 
de reconhecer e elogiar as 

pessoas directamente 
envolvidadas na concretização 
de objectivos. A atribuição de 

prémios pode também ser 
uma boa forma de 
reconhecimento.

Incutir nos intervenientes 
sentido de responsabilidade 

financeira e ambiental. 
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FORMAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO

Consciencialização - as 
pessoas devem estar bem 
informadas acerca do seu 

papel no consumo de energia  
e devem conhecer os 

procedimentos recomendados 
para a utilização de 

equipamentos consumidores 
de energia. 

Divulgação de informação 
actualizada, relacionada com 
os consumos da instalação e 

respectivos progressos, 
incluindo aos quadros 

administrativos, garantindo o 
seu apoio.

Formação - garantir formação 
técnica para pessoal-chave, 
geralmente operadores de 
equipamentos e técnicos de 
manutenção, de modo a que 

os equipamentos sejam 
operados eficientemente.
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Capítulo 5  

Monitorização e Avaliação 

A monitorização e avaliação são essenciais para verificar se os objectivos do plano de 

acção estão a ser cumpridos e para implementar eventuais medidas correctivas. Deve ser 

verificado o progresso da utilização de energia e custos associados, comparando-os com o 

cenário base (antes do plano de acção) e com os valores esperados. Uma ferramenta bastante 

eficaz para comparar o progresso verificado com o esperado é a soma cumulativa, que 

representa a diferença entre, por exemplo, os consumos esperados e os obtidos. Esta 

informação, representada graficamente, facilita a interpretação das tendências de 

desenvolvimento de determinado parâmetro.  

Os casos de sucesso, em que os objectivos são atingidos, devem ser identificados. O 

processo de monitorização implica a recolha de informação relevante para cada projecto e 

deve ser feito de forma periódica, sendo que o período deve ser o mais adequado para cada 

projecto. Estão disponíveis variadas formas para armazenamento e tratamento da informação 

monitorizada que variam em complexidade, mas uma simples folha de cálculo revela-se 

bastante eficaz. 

Quando os objectivos não são atingidos, é necessário avaliar as causas e definir e 

implementar medidas correctivas. A identificação das causas não deve ser precipitada e a 

opinião dos operários deve ser buscada. Por exemplo, após a aquisição de equipamentos mais 

eficientes para determinado processo, este pode não ter atingido o rendimento desejado 

durante o período proposto porque na altura em que foram definidos os objectivos não foram 

consideradas as influências do período sazonal. Isto não significa que a solução técnica foi mal 

escolhida mas sim que houve um erro na estimativa de potencial de economia porque não 

foram considerados todos os parâmetros.  
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Capítulo 6  

Conclusões e Trabalhos Futuros 

6.1 - Conclusões 

Os objectivos deste trabalho consistiam na elaboração de um guia para a implementação 

de um programa de gestão de energia numa empresa industrial. Este guia pretendia elucidar 

os responsáveis das empresas para as vantagens decorrentes da implementação de um PGE e 

fornecer um documento de apoio com utilidade prática para o desenvolvimento deste 

processo. Os objectivos foram cumpridos. 

 

O programa de gestão de energia está dividido em quatro fases: 

• Organização estrutural na empresa. 

• Auditoria energética. 

• Concepção e implementação do plano de acção. 

• Monitorização e avaliação. 

 

Na descrição destas fases, tornou-se claro que há quatro factores que podem ser 

considerados como pilares no desenvolvimento de um programa de gestão de energia: 

• Apoio ao mais alto nível hierárquico. 

• Auditoria energética concisa e realista. 

• Planeamento e implementação das acções de forma rigorosa. 

• Monitorização e avaliação periódicas. 

• Motivação dos intervenientes. 

 

No capítulo 3 foram identificadas as principais situações de desperdício de energia para as 

aplicações consumidoras de electricidade e foram apresentadas soluções para melhorar a 

eficiência das mesmas. Verificou-se que existe um enorme potencial de poupança energética, 

sobretudo em sistemas de força motriz, que são claramente os maiores consumidores de 

energia eléctrica na indústria. 

 

Numa época em que os recursos naturais escasseiam e a consciência ambiental aumenta, 

um PGE é sem dúvida um investimento a considerar. A aposta na eficiência energética a nível 

europeu (Portugal não é excepção), através de programas de apoio técnico e financeiro é um 
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atractivo a ser explorado. O acesso à energia de forma barata e sustentável não será 

alcançado através da produção de mais energia, mas através de uma melhor gestão da 

mesma. 

6.2 - Trabalhos Futuros 

Neste trabalho foram abordadas todas as fases que constituem o programa de gestão de 

energia. Devido ao contexto em que se insere este documento, não foi possível incluir para 

cada fase toda a informação de pormenor que é necessária na prática para implementar um 

PGE. Para trabalhos futuros consideram-se os seguintes títulos: 

• Técnicas para monitorização e avaliação. 

• Guia de auditorias energéticas, que reúna toda a informação técnica necessária 

para a sua realização. 

• Realização de brochuras destinadas a despertar a atenção do público-alvo deste 

trabalho para as vantagens que podem resultar da implementação de um PGE 

numa empresa industrial. 
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Anexo A  

Estrutura da F

Em Portugal, existe 

fornecimento de energia. 

 

Figura A.1 - Classificação dos diferentes níveis de tensão de fornecimento utilizados em Portugal

 

A indústria portuguesa é alimentada por regimes de MT, AT e em alguns casos MAT. A 

tensão a que cada instalação é alimentada depende obviamente do seu tamanho e tipo 

actividade.  

 

Figura A.2

 

A tarifa aplicada a clientes de Muito Alta Tensão (MAT), Alta Tensão (AT), Média Tensão 

(MT) é composta pelos seguintes preços:

• Termo tarifário fixo

Baixa tensão (BT) 

•Tensão entre fases 
cujo valor eficaz é 
igual ou menor que 
1kV

•Baixa Tensão 
Normal (BTN)
•Potência 
contratada inferior 
a 41,4kW

•Baixa Tensão 
Especial (BTE)
•Potência 
contratada inferior 
a 41,4kW

•

Média Tensão

•Indústria de componentes 
automóvel, metalúrgica, 
moldes, vitrificação, etc.
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 a seguinte classificação para diferentes níveis de tensão de 

 

Classificação dos diferentes níveis de tensão de fornecimento utilizados em Portugal

A indústria portuguesa é alimentada por regimes de MT, AT e em alguns casos MAT. A 

tensão a que cada instalação é alimentada depende obviamente do seu tamanho e tipo 

2 - Exemplos de indústrias alimentadas por MT, AT e MAT.

A tarifa aplicada a clientes de Muito Alta Tensão (MAT), Alta Tensão (AT), Média Tensão 

(MT) é composta pelos seguintes preços: 

Termo tarifário fixo 

Média Tensão (MT)

•Tensão entre fases  
cujo valor eficaz é 
menor ou igual a 
45kV e superior a 
1kV

Alta Tensão (AT)

•Tensão entre fases 
cujo valor eficaz é 
menor ou igual a 
110kV e superior a 
45kV

•Potência contratada 
igual ou superior a 
6MW

Indústria de componentes 

Alta Tensão

•Indústria siderúrgica, 
celulose, plásticos, adubos, 
etc.

Muito Alta Tensão

•Indústria automóvel, 
celulose, extracção mineira, 
etc.

 

a seguinte classificação para diferentes níveis de tensão de 

 

Classificação dos diferentes níveis de tensão de fornecimento utilizados em Portugal. 

A indústria portuguesa é alimentada por regimes de MT, AT e em alguns casos MAT. A 

tensão a que cada instalação é alimentada depende obviamente do seu tamanho e tipo de 

 

Exemplos de indústrias alimentadas por MT, AT e MAT. 

A tarifa aplicada a clientes de Muito Alta Tensão (MAT), Alta Tensão (AT), Média Tensão 

Muito Alta Tensão 
(MAT)

•Tensão entre fases 
cujo valor eficaz é 
superior a 110kV

•Potência contratada 
igual ou superior a 
25MW

Muito Alta Tensão

Indústria automóvel, 
celulose, extracção mineira, 
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• Preços de potência contratada 

• Preços de potência em hora de ponta 

• Preços da energia activa 

• Preços da energia reactiva 

Verifica-se que a facturação se divide em três grupos: termo fixo, facturação de energia e 

facturação de potência. 

A.1 - Termo Tarifário Fixo 

O termo tarifário fixo é o preço mensal que o vendedor cobra pelos encargos relativos a: 

contratação, leitura, facturação e cobrança. 

 
Tabela A.1 - Preço do termo tarifário fixo para MT, AT e MAT [4]. 

Nível de Tensão Termo Tarifário Fixo 

Média Tensão 48,20 €/mês 

Alta Tensão 89,74 €/mês 

Muito Alta Tensão 89,44 €/mês 

A.2 - Facturação de Energia 

A.2.1 -  Energia Activa 

A energia activa é facturada de acordo com preços anuais definidos para cada período 

tarifário, opção tarifária e por nível de tensão. 

 

A.2.1.1 - Períodos Tarifários 

A estrutura dos períodos tarifários considerados para MT, AT e MAT divide-se em períodos 

trimestrais e períodos horários. 

 

Figura A.3 - Períodos trimestrais de facturação. 

 

Períodos Trimestrais

Período 1: de 1 de 
Janeiro a 31 de Março

Período II: de 1 de 
Abril a 30 de Junho

Período III: de 1 de 
Julho a 30 de 

Setembro

Período IV: de 1 de 
Outubro a 31 de 

Dezembro
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Figura A.4 - Períodos horários de facturação. 

 

Ciclo Diário, Semanal e Semanal Opcional 

Os períodos horários variam de acordo com a opção do cliente. Este pode optar por 

escolher um ciclo semanal, semanal opcional ou diário. Nas três opções o período horário é 

discriminado para períodos de Inverno e Verão. Nos casos do ciclo semanal e semanal opcional 

é ainda diferenciado conforme os dias da semana (dias úteis, Sábado e Domingo). Para o ciclo 

diário, os períodos são iguais para toda a semana. 

 
Tabela A.2 – Períodos horários do ciclo semanal [4]. 

 Período de Hora Legal de Inverno Período de Hora Legal de Verão 

 
Segunda a 
Sexta-feira 

Sábados Domingos 
Segunda a 
Sexta-feira 

Sábados Domingos 

Horas 
de 

Ponta 

09.30/12h 
18.30/21.00h 

- - 09.15/12.15h - - 

Horas 
Cheias 

07.00/09.30h 
12.00/18.30h 
21.00/24.00h 

09.30/13.00h 
18.30/22.00h 

- 
07.00/09.15h 
12.15/24.00h 

09.00/14.00h 
20.00/22.00h 

- 

Horas 
de 

Vazio 
Normal 

00.00/02.00h 

06.00/07.00h 

00.00/02.00h 
06.00/09.30h 

13.00/18.30h 
22.00/24.00h 

00.00/02.00h 

06.00/24.00h 

00.00/02.00h 

06.00/07.00h 

00.00/02.00h 
06.00/09.00h 

14.00/20.00h 
22.00/24.00h 

00.00/02.00h 

06.00/24.00h 

Horas 

de 
Super 
Vazio 

02.00/06.00h 02.00/06.00h 02.00/06.00h 02.00/06.00h 02.00/06.00h 02.00/06.00h 

 
  

Períodos 

Horários

Horas fora de 

vazio

Horas de ponta

Horas cheias

Horas de vazio

Horas de vazio 

normal

Horas de super 

vazio
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Tabela A.3 - Períodos horários do ciclo semanal opcional [4]. 

 Período de Hora Legal de Inverno Período de Hora Legal de Verão 

 
Segunda a 
Sexta-feira 

Sábados Domingos 
Segunda a 
Sexta-feira 

Sábados Domingos 

Horas 

de 
Ponta 

17.00/22.00h - - 14.00/17.00h - - 

Horas 
Cheias 

00.00/00.30h 
07.30/17.00h 
22.00/24.00h 

10.30/12.30h 
17.30/22.30h 

- 
00.00/00.30h 
07.30/14.00h 
17.00/24.00h 

10.00/13.30h 
19.30/23.00h 

- 

Horas 
de 

Vazio 

Normal 

00.30/02.00h 
06.00/07.30h 

00.00/03.00h 
07.00/10.30h 
12.30/17.30h 

22.30/24.00h 

00.00/04.00h 
04.00/08.00h 

00.30/02.00h 
06.00/07.30h 

00.00/03.30h 
07.30/10.00h 
13.30/19.30h 

23.00/24.00h 

00.00/04.00h 
08.00/24.00h 

Horas 

de 
Super 
Vazio 

02.00/06.00h 03.00/07.00h 04.00/08.00h 02.00/06.00h 03.30/07.30h 04.00/08.00h 

 
Tabela A.4 - Períodos horários do ciclo diário [4]. 

 Período de Hora Legal de Inverno Período de Hora Legal de Verão 

Horas de Ponta 
09.30/11.30h 
19.00/21.00h 

10.30/12.30h 
20.00/22.00h 

Horas Cheias 

08.00/09.30h 

11.30/19.00h 
21.00/22.00h 

09.00/10.30h 

12.30/20.00h 
22.00/23.00h 

Horas de Vazio Normal 
22.00/02.00h 
06.00/08.00h 

23.00/02.00h 
06.00/09.00h 

Horas de Super Vazio 02.00/06.00h 02.00/06.00h 

 

Os ciclos semanais, normal e opcional, são à partida a escolha mais correcta para 

empresas que tenham elevados consumos ao fim-de-semana. Nas empresas onde se verifica 

um consumo baixo de energia ao fim de semana, deve optar-se à partida pelo ciclo diário. No 

entanto, há empresas cujas particularidades do diagrama de cargas, em que a melhor opção 

não é definida da forma referida anteriormente.  

 

A.2.1.2 - Opção Tarifária 

No actual regime tarifário português, em MAT há uma tarifa única enquanto em AT e MT 

existem três opções tarifárias:  

• Tarifa de Curtas Utilizações (TCU); 

• Tarifa de Médias Utilizações (TMU); 

• Tarifa de Longas Utilizações (TLU).  

Cada uma delas envolve preços diferentes para energia e potência. 

 
  



Facturação de Energia   77
   
 

 
 

Tabela A.5 - Preços da energia activa para Média Tensão [4]. 

Período 
Sazonal 

Preços da Energia (€/kWh) 

Tarifa de curtas utilizações Tarifa de médias utilizações Tarifa de longas utilizações 

Horas 
de 

Ponta 

Horas 
Cheias 

Horas 
de 

vazio 
normal 

Horas 
de 

super 
vazio 

Horas 
de 

Ponta 

Horas 
Cheias 

Horas 
de 

vazio 
normal 

Horas 
de 

super 
vazio 

Horas 
de 

Ponta 

Horas 
Cheias 

Horas 
de 

vazio 
normal 

Horas 
de 

super 
vazio 

Período 
I 

0,1825 0,0860 0,0534 0,0500 0,1072 0,0761 0,0472 0,0443 0,1007 0,0734 0,0464 0,0434 

Período 
II 

0,1826 0,0860 0,0536 0,0500 0,1140 0,0765 0,0500 0,0465 0,1044 0,0755 0,0483 0,0449 

Período 
III 

0,1826 0,0860 0,0536 0,0500 0,1140 0,0765 0,0500 0,0465 0,1044 0,0755 0,0483 0,0449 

Período 
IV 

0,1825 0,0860 0,0534 0,0500 0,1072 0,0761 0,0472 0,0443 0,1007 0,0734 0,0464 0,0434 

 
Tabela A.6 - Preços da energia activa para Alta Tensão [4]. 

Período 
Sazonal 

Preços da Energia (€/kWh) 

Tarifa de curtas utilizações Tarifa de médias utilizações Tarifa de longas utilizações 

Horas 
de 

Ponta 

Horas 
Cheias 

Horas 
de 

vazio 
normal 

Horas 
de 

super 
vazio 

Horas 
de 

Ponta 

Horas 
Cheias 

Horas 
de 

vazio 
normal 

Horas 
de 

super 
vazio 

Horas 
de 

Ponta 

Horas 
Cheias 

Horas 
de 

vazio 
normal 

Horas 
de 

super 
vazio 

Período 
I 

0,1198 0,0733 0,0437 0,0410 0,0915 0,0612 0,0424 0,0397 0,0760 0,0589 0,0393 0,0368 

Período 
II 

0,1201 0,0729 0,0450 0,0415 0,0938 0,0637 0,0436 0,0403 0,0761 0,0612 0,0416 0,0389 

Período 
III 

0,1201 0,0729 0,0450 0,0415 0,0938 0,0637 0,0436 0,0403 0,0761 0,612 0,0416 0,0389 

Período 
IV 

0,1198 0,0733 0,0437 0,0410 0,0915 0,0612 0,0424 0,0397 0,0760 0,0589 0,0393 0,0368 

Tabela A.7 - Preços da energia activa para Muito Alta Tensão [4]. 

Período Sazonal 
Preços da energia (€/kWh) 

Horas de Ponta Horas Cheias Horas de vazio normal Horas de super vazio 

Período I 0,0724 0,0548 0,0354 0,0330 

Período II 0,0727 0,0570 0,0377 0,0352 

Período III 0,0727 0,0570 0,0377 0,0352 

Período IV 0,0724 0,0548 0,0354 0,0330 

 

Como podemos verificar nas tabelas anteriores, o preço da energia activa é mais alto para 

a TCU, seguindo-se a TMU e por fim a TLU, que se assume como a mais barata. 

 
A.2.2 -  Energia Reactiva 

A energia reactiva é facturada para clientes de BTE, MT, AT e MAT. A sua facturação 

acontece quando a energia reactiva consumida é superior a 40% da energia activa consumida. 
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Tabela A.8 - Preços de energia reactiva para diferentes níveis de tensão [4]. 

Nível de 

Tensão 

Preço por energia reactiva fornecida à 

rede (€/kVArh) 

Preço por energia reactiva recebida da 

rede ( €/kVArh) 

Média Tensão 0,0169 0,0127 

Alta Tensão 0,0155 0,0116 

Muito Alta 
Tensão 

0,0152 0,0113 

A.3 - Facturação de Potência 

Potência Contratada 

A potência contratada é a potência que o vendedor de energia coloca à disposição do 

cliente, não devendo ser superior á potência para a qual a ligação foi construída (potência 

requisitada). O valor da potência contratada a considerar para efeitos de facturação é 

determinada de acordo com as necessidades do cliente. Salvo acordo estabelecido entre 

vendedor e cliente, o valor da potência contratada é automaticamente ajustado tendo em 

conta o mais alto valor médio de potência activa consumida num intervalo ininterrupto de 15 

minutos (Potência Tomada) durante os últimos 12 meses. 

Para MT e AT os preços da potência contratada variam de acordo com a opção tarifária. 

No caso de MAT são fixos. 

 

Potência em Horas de Ponta 

A potência em horas de ponta pode ser definida como a potência média fornecida ao 

cliente em horas de ponta. É calculada pelo quociente entre a energia activa consumida em 

horas de ponta e o número de horas de ponta, ambos considerados para o período de tempo a 

que a factura respeita. Os preços da potência em horas de ponta variam consoante a opção 

tarifária nos casos de MT e AT. Para MAT estes preços são fixos. 

 
Tabela A.9 - Preços da potência contratada e em horas de ponta para média e alta tensão [4]. 

Nível de 
Tensão 

 

Preços da potência (€/kW por mês) 

Tarifa de curtas utilizações 
Tarifa de médias 

utilizações 
Tarifa de Longas 

utilizações 

Horas de 
ponta 

Contratada 
Horas de 
ponta 

Contratada 
Horas de 
ponta 

Contratada 

Média Tensão 12,574 0,377 7,490 1,019 6,995 1,205 

Alta Tensão 12,601 0,274 4,576 0,503 4,825 0,707 

 

O custo de potência em horas de ponta na TCU é superior ao da TMU e TLU. O mesmo não 

acontece em relação ao preço da potência contratada, que é mais alto na TLU do que na TMU 

e TCU. 
Tabela A.10 - Preços da potência contratada e em horas de ponta para muito alta tensão [4]. 

Nível de Tensão 
Preços da potência (€/kW por mês) 

Horas de Ponta Contratada 

Muito Alta Tensão 5,080 0,570 
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Anexo B  

Características das Lâmpadas 

Rendimento luminoso – exprime-se em lúmen/Watt (lm/W) e indica o quociente entre o 

fluxo luminoso emitido pela lâmpada e a potência eléctrica absorvida. Os seus valores variam 

entre 8 lm/W para algumas lâmpadas incandescentes e 200 lm/W para as lâmpadas de vapor 

de sódio de baixa pressão. O GE deve ter em conta que o rendimento luminoso das lâmpadas 

varia conforme as condições que lhe são aplicadas. 

 

Temperatura de cor – exprime-se em graus Kelvin (oK) e indica a cor aparente da luz 

emitida. À medida que a temperatura aumenta, a cor da luz emitida passa de uma tonalidade 

mais quente (avermelhada) para uma tonalidade mais fria (azulada).  

 
Tabela B.1 - Classificação da tonalidade de cor da luz emitida por uma lâmpada [6]. 

Temperatura de cor (ok) Classificação Sigla Tonalidade de cor emitida 

Inferior a 3300 oK Quente W Branco quente 

3300 oK a 5300 oK Intermédia I Branco neutro 

Superior a 5300 oK Fria C Branco frio 

 

Alterações no sistema de iluminação que provoquem mudanças significativas de 

temperatura de cor devem ser bem ponderadas e discutidas junto dos operários já que a 

temperatura de cor é um factor importante no ambiente de trabalho, que influencia o bem-

estar do operário e a sua produtividade. 

 

Restituição de cores – é expressa por um índice chamado Índice de Restituição Cromática 

(IRC) e indica a capacidade de uma fonte luminosa restituir fielmente as cores de um objecto 

ou de uma superfície iluminada. O IRC varia entre 0 e 100, sendo que o valor máximo 

representa a máxima fidelidade na restituição de cores. 
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Tabela B.2 - Classificação do índice de restituição de cores em várias classes [6]. 

Classe Índice de restituição de cores (IRC) 

1A Igual ou superior a 90 

1B Entre 80 e 90 

2 Entre 60 e 80 

3 Entre 40 e 60 

4 Igual ou inferior a 40. 

 

Luminância – exprime o brilho da fonte luminosa em função das dimensões da mesma. 

Sendo I a intensidade luminosa na direcção dos olhos do observador e A a área visível da fonte 

luminosa (vista a partir do ponto de observação) �  �/�  ���/��� . 
Para a mesma intensidade luminosa, uma pequena superfície emissora de luz terá uma 

luminância superior relativamente a uma grande superfície emissora de luz. A presença de 

fontes luminosas de elevada luminância no campo visual deve ser contornada pelo uso de 

luminárias de modo a não causar situações de encandeamento. 

 

Iluminância – este conceito exprime o fluxo luminoso Ø recebido por unidade de área S. 

No sistema internacional exprime-se em Lux �  �/� 
 

Duração de vida média – indica o número de horas após as quais 50% de um lote 

significativo de lâmpadas acesas deixa de emitir fluxo luminoso. A duração de vida média 

pode variar entre as 1000 horas para lâmpadas incandescentes até 60000 horas para lâmpadas 

de indução e até 100000 horas para LEDs. 
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Anexo C  

Programas de Apoio à Eficiência 
Energética em Empresas Industriais 

C.1 - Plano de Promoção da Eficiência no Consumo (PPEC) 

O PPEC foi estabelecido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) com o 

objectivo de promover a adopção de hábitos de consumo e de equipamentos mais eficientes 

por parte dos consumidores de energia eléctrica. As medidas implementadas incluem o 

financiamento de projectos de gestão de energia/melhoria de eficiência energética na 

indústria. 

Mais informações: www.erse.pt 

C.2 - Sistema de Eficiência Energética na Indústria 

O Sistema de Eficiência Energética faz parte do programa “Portugal Eficiência 2015: Plano 

de Acção para a Eficiência Energética” e visa promover o aumento da eficiência energética 

por via da modificação dos processos de fabrico, da introdução de novas tecnologias e da 

mudança de comportamentos. Este programa obriga à realização de auditorias energéticas em 

empresas consumidoras intensivas de energia (tep>500) e permite a adesão voluntária das 

restantes empresas. As medidas de apoio às empresas incluem, entre outras, a isenção do 

Imposto sobre Produtos Petrolíferos, o ressarcimento parcial dos custos das auditorias 

energéticas e ressarcimento de 25% dos investimentos em equipamentos, sistemas de gestão e 

monitorização de consumos de energia. 

Mais informações: http://www.dgge.pt/ 

C.3 - ECO 

O ECO é o programa de Eficiência Energética da EDP e apoia a aquisição de equipamentos 

que promovam a eficiência energética incluindo: lâmpadas fluorescentes compactas, 

variadores electrónicos de velocidade e baterias de condensadores para correcção de factor 

de potência. Promove ainda auditorias a sistemas de força motriz. 



82                                    Programas de Apoio à Eficiência Energética em Empresas Industriais 
 

 
 

Mais informações: http://www.eco.edp.pt/pt/eco/eco_empresas/lista.aspx 
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Anexo D  
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Tabela D.1 - Características do motor de indução trifásico em função da tensão e frequência  [8]. 

Frequência Tensão 
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