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Contextualização
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Produção através de fontes renováveis
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⇢ Produção de eletricidade através de solar fotovoltaico



Produção através de fontes renováveis

4

⇢ Produção de eletricidade através de solar fotovoltaico



Produção através de fontes renováveis
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⇢ Combinar com o aquecimento / arrefecimento elétrico adotando estratégias de acumulação de energia
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Produção através de fontes renováveis

6

⇢ Produção de eletricidade através 
de solar fotovoltaico – comunicação 
para gestão de cargas.

Fonte: SMA



Produção através de fontes renováveis
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⇢ Energia eólica



Produção através de fontes renováveis
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⇢ Hidrogénio



Aproveitamento solar passivo
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⇢ Aproveitamento solar passivo



Compensar as perdas elétricas
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⇢ Compensação de energia reativa.



Compensar as perdas elétricas
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⇢ Compensação de harmónicos de corrente.

Instalar cargas não lineares o mais a montante 
possível e separadas de cargas lineares.



Compensar as perdas elétricas
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⇢ Minimizar perdas nos condutores elétricos.



Iluminação
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⇢ LED. ⇢ Tipo de iluminação.

Geral Localizada 2C



Iluminação
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⇢ Detetores.

⇢ Aproveitamento da luz natural.



Força motriz
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⇢ Eficiência global.

 



Força motriz
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⇢ Correto dimensionamento do 
motor.

 

⇢ Motores de alto rendimento. ⇢ Correto dimensionamento 
das cargas (bombas, 
ventiladores, tubagem, etc.).



Força motriz
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⇢ Otimizar sistema das cargas. ⇢ Otimizar sistema de controlo. ⇢ Aproveitar VEV.
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Força motriz
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⇢ Regenerar energia. ⇢ Utilizar o melhor tipo de 
transmissão.

⇢ Manutenção, lubrificação, ….

⇢ Alinhamento de veios.



Força motriz
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⇢ Otimizar a qualidade da onda de tensão.



AVAC
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⇢ Exemplo.

UTA - Unidade de tratamento de ar

Aquecimento, ventilação e ar condicionado



AVAC
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⇢ Funcionamento da bomba de calor

Muito relevante dispor de sistema de 
controlo de temperatura que seja 
adequada às diversas necessidades. 



AVAC
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⇢ Aproveitamento geotérmico.



Monitorização e/ou controlo
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⇢ Sistemas de controlo.



Monitorização e/ou controlo
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⇢ Sistemas de controlo.



Monitorização e/ou controlo
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⇢ Sistemas de controlo.



Monitorização e/ou controlo
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⇢ Sistemas de controlo.



Monitorização e/ou controlo
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⇢ Sistemas de controlo.



Monitorização e/ou controlo
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⇢ Sistemas de controlo.

Critério Múltiplos sistemas Sistemas integrados

Quantidade de redes distintas Múltiplas Um única rede

Quantidade de sistemas de 
monitorização e controlo

Múltiplos Um único

Complexidade de operação Maior Menor

Deteção de avarias Mais complexa Mais simples

Custos de infraestrutura Maiores Menores

Custos de operação e manutenção Maiores Menores

Custos com formação Maiores Menores

Dependência dos integradores Maior Menor

Requisitos de projeto Menos exigentes Mais exigentes



Monitorização e/ou controlo

29

⇢ Sistemas de controlo.



Monitorização e/ou controlo
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⇢ Sistemas de controlo.

Fonte: Schneider 
Electric



Gestão de energia no dia-a-dia
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⇢ A gestão de energia no dia-a-dia é uma questão de atitude permanente e consciente.

Alguns exemplos:
⇢ Seccionamento de troços de rede não utilizados.

⇢ Desligar sistemas quando não utilizados.

⇢ Investir em sistemas mais eficientes.

⇢ Tomar atitudes de racionalização de energia.
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