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Resumo
A gestão dos recursos com a consequente redução de custo na fatura energética é
atualmente uma questão dominante nas agendas das organizações mundiais.
O desenvolvimento das infraestruturas desportivas, tem sido acompanhado por um maior
consumo energético para fazer face a estas melhorias, sendo que uma grande percentagem
advém dos recursos de origem fóssil. Hoje em dia é uma realidade em que a sociedade
tem responsabilidade em mudar. Utilizar eficientemente os recursos para mitigar as
alterações climáticas, designadamente no âmbito no domínio da promoção da eficiência
energética e a utilização das energias provenientes de fontes renováveis.
Desta forma, cresceu o interesse pela monotorização dos consumos energéticos dentro
das organizações, dando origem a uma nova gama de aparelhos de medida e registo, que
associados aos sistemas inteligentes, permitem detetar alterações no consumo da
instalação em causa. Neste contexto, é possível monitorizar a qualquer hora do dia,
assegurando a racionalidade dos consumos, refletindo numa redução de custos, sendo por
isso uma mais-valia para o gestor de energia.
O trabalho aqui apresentado, surgiu da necessidade de reduzir custos energéticos que
cresceram mais que o previsto nos últimos dois anos, à medida que as infraestruturas
também seguiam a mesma tendência, foi nesse sentido, que se decidiu realizar um estudo
sustentado com base em pesquisas e análises exaustivas dos principais consumos
energéticos. Esta ação de quantificação e registo permite oportunidades de melhoria
resultantes em estratégias para melhorar o desempenho energético da infraestrutura.
Os resultados permitem concluir que o estudo aqui representado sortiu um efeito
esperado, ou seja, um melhoramento fundamentado dos consumos energéticos do recinto,
permitindo desta forma reduzir as despesas gerais com os consumos energéticos.
Palavras-chave: Eficiência energética, Monotorização dos consumos, auditoria
energética.
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Abstract

Resource management with a consequent cost reduction in energy billing is currently a
dominant topic on the agendas of several worldwide organizations.
The sport infrastructures improvement is associated with a higher energy consumption,
in which a large percentage is acquired from fossil resources. There is a global concern
in which the society have the responsibility to change. Efficient use of resources to
mitigate climate change, as integrating energy efficiency measures, and the adoption of
renewable energy solutions should be promoted.
The interest for energy consumptions monitoring within the organizations has grown,
rising to a new range of measuring and recording devices integration with the intelligent
systems and allowing to detect consumptions changes in the installation. Therefore, it is
possible to monitor at any time of the day, ensuring the consumptions rationality and
reflecting them in a cost reduction. This creates a potential added value for the energy
manager.
The present work arises from the need to reduce energy costs that are constantly growing,
as the infrastructures also follow the same trend. It was in this sense that a sustained study
was cauild out based on exhaustive research and analysis of the main energy
consumptions, the quantification and recording and discussion of resulting improvement
opportunities in strategies to improve the energy performance of the infrastructure.
In this study the results had an expected effect, i.e. a reasoned improvement of the energy
management thus allowing to reduce the overall cost of the energy consumption.
Keywords: Energy efficiency, consumption monitoring, energy auditing.
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1. Introdução

O presente trabalho visa melhorar a eficiência energética no estádio do Rio Ave FC, com
enfoque nos problemas existentes de construção e conservação, tendo em conta o conforto
dos utilizadores do edifício, com a finalidade de encontrar uma solução para a redução dos
consumos energéticos sem afetar o normal funcionamento da organização. Neste capítulo
introdutório, procedeu-se ao enquadramento e apresentação do problema que motivou a
presente dissertação, bem como os principais objetivos que a estruturam.

1.1 Enquadramento histórico do Rio Ave FC
O Rio Ave FC. Foi fundado em 1939 por um grupo de cinco amigos onde para a escolha do
nome foram a votação três hipóteses; a primeira “Vilacondense FC” a segunda “Vila do
Conde Sport Club” e a terceira e última que granjeou mais votos Rio Ave FC, que felizmente
este nome tem atingido o mais alto nível de credibilidade no panorama futebolístico
nacional.
Iniciou a sua atividade no velhinho campo do estádio da avenida inaugurado em 1940 e foi
palco do futebol em Vila do Conde nas primeiras décadas deste clube.
Em 13 de Outubro de 1984 o Rio Ave FC inaugurou o que é atualmente o seu estádio de
futebol, substituindo assim o velhinho estádio da avenida. Após 13 anos foi ligada pela
primeira vez a iluminação artificial, para assim possibilitar os jogos noturnos e cumprir uma
das regras estabelecida a todos os clubes que militavam na primeira divisão nacional.
Com o crescimento e desenvolvimento de todas atividades inerentes ao futebol desde as
camadas jovens até á equipa principal a energia começa a ter um peso significativo na fatura
mensal do clube.
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1.2 Enquadramento geral
Nas últimas décadas, ficou bem patente um aumento do número de atletas praticantes dos
mais variados tipos de desportos, tendo uma forte consequência no crescimento das
infraestruturas desportivas em todo mundo, muitas vezes este crescimento não é
acompanhado de um planeamento eficaz, o que leva, a que a maioria dos recintos fiquem
longe, de uma condição ideal no que respeita à eficiência energética.
Esta evolução no setor desportivo é também uma consequência das melhores condições que
os praticantes auferem, nomeadamente ao nível dos transportes que hoje em dia são
colocados à disposição dos atletas pelos clubes, o caso mais paradigmático é o das camadas
jovens que são os mais evidentes, fazendo-se refletir numa maior assiduidade dos atletas.
Neste sentido, é óbvio que o desperdício energético está presente na grande maioria destas
infraestruturas mais antigas, elevando os consumos de energia para um grau de importância
que não pode ser ignorado.
Assim sendo, a implementação de uma política de gestão de energia torna o edifício mais
eficiente e permite alcançar reduções significativas de consumo com recurso a programas de
otimização e gestão energética sem uma renovação significativa de equipamentos instalados.

1.3 Objetivo e âmbito do projeto
O principal fator deste trabalho é a eficiência energética, para isso houve um forte empenho
na realização de auditoria energética a todo complexo desportivo do Rio Ave FC, nesse
sentido houve a necessidade de efetuar um estudo dos consumos energéticos de eletricidade;
água e gás através de várias medições e de consultas de faturação dos últimos cinco anos.
Isto tudo com o objetivo de fazer um balanço energético da unidade em estudo, por forma,
a avaliar hábitos de consumo e proceder a uma quantificação das necessidades energéticas
para a diversas atividades que existem dentro desta grande infraestrutura.
Todos os complexos desportivos desta envergadura são normalmente grandes consumidores
de energia, pela sua forte concentração de atletas que diariamente utilizam o recinto. Neste
sentido, o custo da energia despendida para o seu funcionamento é de tal forma elevado, que
Página 2

Auditoria Energética – Instalações do Estádio Rio Ave FC

o interesse dos gestores de energia é cada vez maior em desenvolver e implementar
programas e métodos de otimização e gestão energética como solução para a redução destes
custos.

1.4 Estrutura do relatório
O presente relatório encontra-se organizado em cinco capítulos.
No primeiro capítulo descreve de uma forma sucinta e introdutória o principal objetivo do
relatório e as motivações que levaram à sua escolha, é feito um enquadramento histórico
geral do panorama da maioria dos recintos desportivo, e também apresentando as
infraestruturas desportivas do clube em epígrafe.
No segundo capítulo é efetuado um levantamento de todos os recetores de energia e
caracterizá-los por forma a poder agrupar por setor cada um deles, nesse sentido já é possível
antever o desenvolvimento do relatório.
O terceiro capítulo apresenta de uma forma detalhada todos os consumos energéticos e as
melhores estratégias para uma melhoria na eficiência energética, aplicar de uma forma mais
concreta e eficaz os processos de gestão de energia.
O quatro capítulo é dedicado ao caso de estudo evidenciando a implementação de todos os
projetos necessários à concretização do proposto inicialmente, assim como as vantagens em
transferir a comercialização de energia de Baixa Tensão Especial (BTE) para Média Tensão
(MT).
Por fim no quinto e último capítulo, apresenta-se as principais conclusões obtidas na
concretização deste relatório, bem como propostas futuras para posterior implementação ou
estudo.
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2. Enquadramento teórico

O crescimento global dos últimos anos aumentou significativamente a procura de energia
primária, colocando-a assim como um foco essencial para o desenvolvimento económico e
social.
A Energia Elétrica constitui um dos principais recursos de uma sociedade moderna
industrializada, estabelecendo uma relação direta entre a economia dos países desenvolvidos
com a fiabilidade do Sistema Elétrico de Energia (SEE) (Pinto, 2017).
Desde a construção do primeiro SEE, em 1882 por Thomas Edison, ao efetuar a interligação
de 52 lâmpadas acesas ao mesmo na redação do jornal The New York Times, ele teve uma
notória iniciativa, a qual perdura até aos dias de hoje. Existe uma crescente procura e
necessidade de levar a energia elétrica a todos os locais, originando redes cada vez mais
extensas e mais complexas, tornando a energia um fator chave para o desenvolvimento
industrial e económico de um País (Pinto, 2017) (ThomasEdison, 2019).
A evolução da economia para os próximos anos continua incerta, existe sempre o receio de
uma nova recessão, dificultando a predição correta do panorama energético a médio prazo.
Os últimos anos ficaram marcados por mudanças das ações políticas, com a negociação de
acordos internacionais sobre as alterações climáticas e o desenvolvimento de tecnologias
para redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Este novo panorama promete
impulsionar a investigação necessária à transformação do sistema de energia mundial, apesar
de persistirem as dúvidas quanto à execução de recentes compromissos políticos, mesmo
reconhecendo os efeitos que as alterações climáticas produzem ao nível global.
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2.1 Desenvolvimento sustentável
Neste capítulo serão abordados os princípios da sustentabilidade, no âmbito da energia, da
eficiência energética, bem como, as medidas energéticas adotadas para manter o equilíbrio
entre o desenvolvimento social, económico e ambiental.

2.1.1 Sustentabilidade do sistema ambiental
Segundo o relatório de Brundtland (1987) a sustentabilidade pode ser definida como “a
capacidade de satisfazer as necessidades das gerações atuais sem comprometer as
necessidades das gerações futuras (Magalhães, 2010).
Deu início no séc. XVIII com a revolução industrial em Inglaterra o avanço significativo da
procura e exploração dos recursos naturais para alimentar todo setor empresarial. Este trouxe
consigo inúmeras vantagens em termos industriais e também grandes desperdícios
energéticos devidos à baixa eficiência energética, e manteve-se assim ao longo de muitos
anos, sendo que nessa altura começou o desequilíbrio entre o homem e o meio ambiente. A
energia é um marco imperativo para o desenvolvimento económico e da competitividade das
sociedades humanas. Até que aparece uma nova fase, com a crise do petróleo década de 70,
devido à guerra Israelo-Árabe que obriga a uma efetiva redução dos recursos, numa
perspetiva de poupança. Denominou-se o choque petrolífero de 1973. Foi então que houve
a necessidade de gerir as reservas existentes e melhorar a eficiência energética (Clito Afonso,
2013).
Hoje em dia, as preocupações com o desenvolvimento sustentável e o futuro do planeta, são
temas presentes em quase todas as economias mundiais, até porque é já uma realidade
assumida pelos diversos intervenientes nos debates e conferências mundiais que tem como
objetivo e equilíbrio entre o bem-estar social e futuro do planeta, é uma condição para o
manter o ecossistema e para desenvolvimento socioeconómico.
Embora nem todos os países mais desenvolvidos encarem esta realidade como um problema
urgente da humanidade, tem havido bastantes progressos na divulgação do tema, muito por
força dos atuais sinais da natureza, como o degelo dos polos e o aumento significativo da
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temperatura do planeta. Assim, ficou refletido no acordo de Paris, a mais recente
preocupação com aquecimento global.

Atualmente a sustentabilidade empresarial é uma realidade assumida pelos gestores das
grandes organizações mundiais, sendo que é considerada de uma enorme relevância para o
crescimento e competitividade dos diversos setores económicos. A racionalização da energia
e a procura ao melhor preço no mercado, tem sido um dos pontos fortes no crescimento e no
desenvolvimento económico de todas companhias incluindo as instituições desportivas.
Neste sentido, para que o desenvolvimento sustentável alcance o sucesso desejado, foi
estabelecido um conjunto de normas, das quais destacam-se as mais importantes:

 A exploração de energias renováveis não deve exceder os ritmos de regeneração.
 As emissões de substâncias poluentes devem ser reduzidas para valores mínimos e
não devem exceder a capacidade de absorção e de regeneração dos ecossistemas.



Os recursos não renováveis devem ser explorados de uma forma sustentável,
limitando o ritmo da sua utilização, substituindo-os por soluções renováveis.

 Os processos económicos e ambientais estão fortemente ligados e interligados.


O desenvolvimento sustentável vai para alem da conservação ambiental.

 As atividades desenvolvidas no presente e no médio prazo devem garantir a satisfação
global das necessidades das gerações futuras.

 O desenvolvimento sustentável apela a mudanças estruturais a longo prazo na
economia e no sistema social, com o objetivo de reduzir o consumo dos recursos
naturais mantendo o potencial económico e a coesão social (Passos, 2015).
Conforme espelha a Figura 1, o desenvolvimento sustentável está assente essencialmente em
três grandes pilares: o económico, social e ambiental. Só é possível garantir a
sustentabilidade a médio e longo prazo, com uma relação de equilíbrio entre estes três
setores.
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Figura 1 Desenvolvimento sustentável

Os princípios do desenvolvimento Sustentável traduzem-se em desafios, que colocam em
parceria a administração e todos os outros sectores da sociedade, promovendo a qualidade
de vida numa perspetiva integrada que engloba preocupações ambientais, sociais e
económicas (Portal do Ambiente, 2019).

2.1.2 Eficiência energética
Uma notícia datada do dia 2 de agosto de 2017, referia que a humanidade utilizou os recursos
que o planeta pode repor durante um ano inteiro e foi caracterizado pelo “dia da sobrecarga
da terra,” que este ano chegou ainda mais cedo do que o habitual.
Verifica-se que, pese embora o enorme esforço dos últimos anos na tentativa de reversão
desta tendência, com aplicação de várias medidas no combate ao desperdício, essencialmente
nos paises Europeus e seus Estados-Menbros, constata-se que esse obejetivo tem ficado cada
vez mais distante e dificil de alcançar.
Conforme se pode confirmar na Figura 2, desde 2007 que o dia da sobrecarga da terra temse antecipado no calendário, o que torna mais evidente que a humanidade utiliza 1,6 vezes
mais rápido os recursos naturais do planeta.
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Figura 2 Dia de sobrecarga da Terra (Dia da Sobrecarga da Terra, 2018)

A economia mundial tem dado sinais de crescimento, intrinsecamente ligado ao aumento
generalizado do consumo, com consequente abate de árvores para alimentar o setor industrial
e também uma parte destas áreas para cultivo. Sendo as florestas muito sacrificadas com
estas práticas, estas são essenciais para manter os níveis de CO2, reter os níveis de água e
prevenir a erosão do solo e também são indispensáveis para o bom funcionamento do
ecossistema do planeta. O aumento dos gases efeito de estufa, muito por força da utilização
de combustíveis fosseis, são o maior contribuidor para esses excessos. Em números
absolutos os países mais consumidores de energia e libertação de CO2, são: USA; China;
União Europeia (UE) e India. Neste contexto, para fazer face a estas necessidades
precisamos de 1,6 planetas.
Ao longo das últimas décadas, foi notório a tomada de consciência para reverter esta situação
com uma especial atenção para os países Europeus com uma forte aposta na eficiência
energética e na implementação de medidas para o combate ao desperdício energético. A
eficiência energética está assim, relacionada uma melhor utilização da energia, ou seja,
consiste na racionalização da energia despendida, poupando na fatura energética e no meio
ambiente.
Foi então que o XIX Governo constitucional veio implementar um modelo energético
baseado na racionalidade económica e na sustentabilidade, através da conjugação de várias
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medidas de eficiência energética e a utilização de energia provenientes de fontes renováveis,
e por outro lado a redução dos sobre custos que oneram os preços da energia.
Neste sentido, em Portugal foram desenvolvidos vários programas, sendo que o primeiro
Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) foi aprovado pela resolução
de conselhos de ministro nº80/2008, de 20 de maio para o período de 2008 – 2015. Por outro
lado, a diretiva nº 2009/28/CE, do Parlamento Europeu e do conselho, de 23 abril de 2009,
relativa à promoção da utilização de energias renováveis estabeleceu no seu artigo 4º, a
obrigação de cada estado membro aprovar um plano de ação para as energias renováveis,
fixando objetivos nacionais para as cotas de energia provenientes de fontes renováveis
consumidas pelos setores da eletricidade. Neste sentido foi aprovado em 30 julho 2010, o
Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) (Diário da República, 1ª
Série - Nº 70 - 10 de Abril de 2013).
Foi neste contexto, que se notou um assinalável investimento nas energias renováveis em
Portugal, nomeadamente para a energia eólica, solar, hídrica e biomassa. Sendo certo que
ainda haja um longo caminho para percorrer, nos últimos anos foram dadas provas para
alcançar as metas propostas no quadro da união europeia, conhecidos como objetivos (2020-20), que foram estabelecidos no conselho Europeu de Março de 2007. Estes objetivos
têm como principal função a redução de emissões gases com efeito de estufa em 20%, na
inclusão de 20% de energias renováveis relativamente ao consumo total de energia da EU, e
na poupança de 20% do consumo de energia com programas de eficiência energética,
previsto para 2020.
Embora uma grande vontade da maioria dos estados membros em cumprir as metas
estabelecidas para a redução das emissões, no entanto, é necessário mais investimento para
que a redução do consumo seja de 27% relativamente a 1990 conforme o estabelecido
(Observador, 2019).
Na Figura 3 encontra-se representada a evolução do consumo de energia primária e final
comparativamente entre 2009 e 2018. Verifica-se que no ano 2018 o consumo de energia
primária teve um decréscimo de 2,8% relativamente a 2017. Esta descida deve-se ao facto
da produção hidroelétrica ter um aumento significativo no panorama Português. Por sua vez,
houve uma redução de consumo de carvão e gás natural na ordem dos 20% na utilização das
centrais termoelétricas para produção de energia elétrica. No entanto a energia final teve um
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aumento 1,4% no mesmo período, devido ao consumo de jet fuel na aviação e dos
combustíveis nos transportes marítimos.
O petróleo continua com uma margem significativa na estrutura de abastecimento, com cerca
de metade da cota do consumo total de energia em Portugal. O consumo de combustíveis
rodoviários tiveram uma subida em 2018 de aproximadamente 0,7%, face a 2017,
impulsionado pela subida de 1% do gasóleo e uma descida de 0,5% do consumo da gasolina.
Entre as diversas alternativas de consumo de energia primária, o carvão teve um papel
importante nos últimos anos na produção de energia elétrica, com um consumo médio de 5
milhões de toneladas. Sendo uma energia altamente poluente contraria as principais apostas
que visam diminuir as emissões de CO2 e contribuir para uma sustentabilidade energética.
Neste sentido, foram gradualmente desligadas as duas centrais de produção termoelétricas
em Portugal, divido também à falta de competitividade deste recurso em comparação com
outras fontes energéticas.

Figura 3 Evolução do consumo de energia primária e final (ktep) (DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia,
2019)

Analisando a evolução dos consumos das diferentes fontes de energia primária, entre 2014
e 2018, confirma-se que o petróleo embora diminuindo, continua a ter a maior parcela
bastante expressiva com 39% no final de 2018, seguido do gás Natural com 22,4%, um
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aumento significativo de 6% face a 2006 (DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia,
2019).
Na Figura 4 podemos constatar que a correspondencia entre as duas variaveis, com um
crescimento no sentido positivo a partir do ano 2012.

Figura 4 PIB e consumo de energia elétrica referido á emissão (ERSE, 2019)

No ano 2017 ocorreu um crescimento da economia de aproximadamente 2,7% em volume,
mais 1,2 pontos percentuias relativamente ao ano anterior. Sendo este o maior crescimento
desde 2000, resoltou num acompanhamento do consumo de energia elétrica na ordem dos
0,7%. As previsões do banco de Portugal para os dois anos seguintes são de crescimento na
ordem dos 2,3% e 1,9% respetivamente. Esta previsão tem como base os indicadores mais
recentes para a evolução da economia Portuguesa que apontam para um crescimentos nos
anos em apreço. Existe uma correlação entre a evolução da atividade economica e do
consumo de energia elétrica, observando-se uma proximidade do consumo de energia
elétrica da variação economica. Assim, à evolução positiva da economica associa-se um
crescimento no consumo de energia elétrica, pricipalmente nos niveis de tensão mais
elevados (ERSE, 2019).
A Figura 5 representa a evolução da intensidade energética para Portugal continental, sendo
um indicador que nos permite analisar a relação entre o consumo de Energia elétrica e a
atividade económica do pais, com ligação do rácio entre o consumo de energia elétrica e o
produto interno bruto a preços constantes. A figura demonstra que houve um crescimento da
intensidade energética até 2013, iniciando aqui uma diminuição até 2017 mantendo-se
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estável até 2019 que nos indica uma estabilidade no consumo de energia elétrica por unidade
de riqueza produzida no país.

Figura 5 Intensidade energética em Portugal Continental (ERSE, 2019)

Segundo a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), a produção de
eletricidade de origem renovável tem vindo a aumentar e, em 2016, representou cerca de
58% contra 42% de origem fóssil, mas também é preciso que o consumidor adote uma atitude
mais eficiente em casa, assim por um lado poupa dinheiro, por outro, poupa-se o ambiente
(ERSE, 2019).
A eficiência energética é um objetivo mundial que também é partilhado pelas maiores
organizações mundiais, onde consta a EDP Distribuição, razão pela qual, a empresa tem
colaborado em campanhas de promoção da eficiência energética, de que é exemplo a
substituição de luminárias de mercúrio e vapor de sódio por Light Emitting Diode (LED) nas
redes de iluminação publica, e cujo o investimento envolveu em 2016 cerca de 4,1 milhões
de euros (EDP Distribuição, 2019).

2.1.3 Auditoria energética
A auditoria energética é um processo em que visa essencialmente, o detalhe das condições
de utilização da energia na instalação em estudo, sendo necessário desenvolver um número
elevado de tarefas que estão ligadas diretamente ao melhoramento do desempenho dos
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equipamentos, assim, constitui uma orientação focada na racionalização de energia e
consequentemente para a redução de custos.
Assim sendo, existem quatro fases importantes numa auditoria energética:
1. Preparação da intervenção;
2. Intervenção no local;
3. Tratamento de dados;
4. Elaboração de relatório da auditoria (Silva, 2013).
Sendo um método muito eficaz, a primeira fase deste processo consiste na preparação de
toda a documentação necessária para o processo; o contacto com os responsáveis da
instalação, a preparação de todos os equipamentos de segurança, nomeadamente os
Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s). Também é necessário a verificação dos
aparelhos e ferramentas indispensáveis para o efeito. A segunda fase tem como objetivo a
análise da instalação bem como a colocação dos registadores de dados e a recolha de toda a
informação documental (faturas de eletricidade, gás água, etc.). A terceira visa o tratamento
de todos os dados recolhidos no decorrer da intervenção no local. A quarta e última fase
destina-se à conclusão do processo, isto é, onde consta de uma forma detalhada todas as
condições de utilização de energia, bem como as irregularidades detetadas. Determinar
propostas de melhoria com Oportunidades de Racionalização de Consumo (ORC) que sejam
medidas técnica-economicamente viáveis.

2.1.4 A eficiência energética do edifício
A primeira vez que o protocolo de Quioto foi assinado foi em 1997 e logo ratificado em
1999, por fim entrou em vigor no ano 2005, tinha como grande objetivo combater as
alterações climáticas e reduzir a destruição da camada do ozono através de medidas
ambientais e de eficiência energética. Apesar do esforço praticado pelos países que
ratificaram o protocolo, não foi possível atingir as metas estabelecidas no mesmo, ou seja,
não houve uma diminuição nas emissões de Dióxido de Carbono (CO2) como estava
previsto. Esta situação deveu-se ao fato dos países mais poluidores como a China, o Canadá
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e os Estados Unidos da América continuarem com o mesmo índice de poluição. Em contra
corrente Portugal baixou em cerca de 4% as suas emissões de CO2 em 2010.
Este movimento deu os seus frutos, ou seja, serviu de impulso para muitas outras ações que
advieram com novas medidas e metas mais promissoras, principalmente com a força dos
países Europeus. Com o objetivo de diminuir as emissões de CO2, a EU pôs em prática metas
e medidas mais ambiciosas, nas quais se incluem a publicação da Diretiva nº2010/31/EU, do
Parlamento Europeu e do conselho, de 19 maio de 2010, relativa ao desempenho energético
dos edifícios, foi reformulado o regime estabelecido pela diretiva Europeia nº 2002/91/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2002. Esta é finalmente
transposta para o direito nacional com o Decreto Lei nº118/2013 de 20 de agosto, que aprova
o Sistema de Certificação de Edifícios (SCE), que integra o Regulamento de Desempenho
Energético dos Edifícios de Habitação (REH), e o Regulamento de Desempenho Energético
dos Edifícios e Serviços (RECS). Tem como objetivo melhorar a sistematização e o âmbito
de aplicação do sistema de certificação energética e respetivos regulamentos, bem como de
alinhar os requisitos nacionais ás imposições explicitamente decorrentes da mesma. Assim,
o presente diploma assegura não só a transposição da diretiva em referência bem como uma
revisão na legislação nacional (Diário da República, nº 159/2013, 2013).
O estádio do Rio Ave FC com 36 anos de utilização, sendo uma construção que não foi
idealizada de raiz para oferecer o conforto necessário que hoje é determinante para a
qualidade e bem-estar dos colaboradores no seu posto de trabalho, e que também está ligado
diretamente á produtividade e à satisfação de todos. É bem visível que este nível de exigência
tem vindo a aumentar cada vez mais ao longo dos últimos anos.
Para suprir as necessidades de arrefecimento ou aquecimento, foi notória uma procura de
diversos aparelhos elétricos, nomeadamente a instalação de equipamentos de ar
condicionado que aumentou significativamente, devido a sua eficácia instantânea em repor
a temperatura de conforto, tanto no inverno a rapidez em aumentar a temperatura como o
abaixamento no verão. Sendo um dos responsáveis pelo aumento exponencial do consumo
de energia elétrica nos dois edifícios do estádio, e mereceu também uma especial atenção.
De notar que durante a auditoria energética foram verificadas algumas situações em que os
aparelhos não estavam devidamente dimensionados para promoverem um desempenho
eficiente e sustentável.
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Apesar de um aconselhamento ao uso da utilização eficiente das técnicas solares passivas, é
sempre necessário recorrer a um complemento de um sistema de climatização para atingir o
conforto térmico. Assim sendo torna-se necessário uma escolha adequada do aparelho ao
tipo de utilização, não descorando os limites do conforto térmico e a eficiência energética.
Sendo o conforto térmico uma definição complexa e difícil de quantificar, devido ao fato
intrínseco da sua subjetividade, dependente da necessidade de cada pessoa, a norma
ISO7730 propõe que o conforto térmico constitui “a satisfação expressa quando se é sujeito
a um determinado ambiente térmico”, Relativamente ao ambiente térmico nos locais de
trabalho a legislação portuguesa, através das Portarias n.º987/93, n.º101/96, n.º53/71 e
n.º702/80 e Decreto-Lei n.º243/86, obriga à manutenção das condições de conforto térmico
nos locais de trabalho, mais precisamente, exige que a temperatura e a humidade sejam
adequadas ao organismo humano (isto é, estejam dentro dos limites convenientes para evitar
prejuízos à saúde dos trabalhadores), levados em conta os métodos de trabalho e os
condicionalismos físicos impostos. A determinação do estado do ambiente térmico e das
medidas a tomar só pode ser feita através da avaliação dos fatores que o determinam (Lopes,
2009).
Sendo o estádio do RAFC localizado em Vila do Conde, é possível calcular as necessidades
de energia térmica para aquecimento, arrefecimento e de Águas Quentes Sanitárias (AQS),
segundo a base da metodologia de cálculo proposta pelo Decreto Lei nº. 118/2013 (SCE)
(Diário da repùblica, 2013).

2.2 Iluminação
Nestes complexos desportivos mais propriamente nos estádios de futebol, a iluminação
assume-se como o principal consumidor de energia elétrica por diversas razões. Destacamos
desde logo, uma especial atenção a todo sistema de iluminação, que é composto por diversos
tipos de luminárias instaladas ao longo de todas as repartições do complexo, havendo
dificuldade em encontrar ações de caracter funcional na manutenção destes equipamentos.
As torres de iluminação do campo principal e de treinos, associadas uma diversidade de
lâmpadas auxiliadas pelos respetivos assessórios, é aquela que mais peso tem na fatura
mensal de energia elétrica.
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2.2.1 Conceitos fundamentais
Todos os sistemas de iluminação, sejam naturais ou artificias devem estar preparados para
responder às necessidades do olho humano e no meio ambiente em que se encontra inserido.
Neste contexto, a perceção do individuo sobre o local é uma característica fundamental para
o estudo e conceção de um projeto de iluminação. Assim sendo é importante que no estudo
do local estejam contemplados todos os fatores que influenciam direta e indiretamente com
os níveis de luminância.
O olho humano é um sistema ótico que capta uma determinada gama de radiação
eletromagnética (luz visível), do meio ambiente. Quando chegam ao olho as ondas luminosas
são focalizadas de forma a passarem pela córnea e pelo cristalino até atingirem a retina
(Figura 6). O olho possui dois tipos diferentes de células que irão interagir através de
impulsos neuronais com o cérebro são: os cones e os bastonetes. Os cones são menos
sensíveis à luz e estão localizados em maior densidade na região central da retina e dividemse em cones sensíveis a faixa espectral verde, azul e vermelho. Já os bastonetes têm uma
maior sensibilidade à quantidade de luz do que os cones, sendo por isso responsáveis pela
indicação dos níveis de luminosidade, porém não são sensíveis às cores. Essas células
apresentam uma maior concentração na região periférica da retina e são adaptadas para
ambientes com níveis de luminosidade reduzida (luminância menor que 0,003 cd/m2). Os
bastonetes são responsáveis pela receção de claro e escuro (SCHREUDER, 2008) (EDP
Distribuição, 2010).

Figura 6 Compreensão da imagem detetada pelo cérebro (EDP Distribuição, 2010)
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2.2.2 Índice de restituição cromática (IRC)
Em termos visuais, os humanos através do seu sistema neuronal ótico complexo, consegue
atribuir cor a um determinado comprimento de onda do espetro eletromagnético, na região
visível (380nm – 780nm) conforme ilustra a Tabela 1. Esta sensação de cor é provocada
pelos estímulos visuais do nosso cérebro à reação das incidências de pacotes de radiação
refletidos pelas moléculas constituintes dos objetos e do meio ambiente, ou seja,
isoladamente os objetos não têm cor (EDP Distribuição, 2010).
Tabela 1 Comprimento de onda (EDP Distribuição, 2010)

A reprodução cromática é o efeito da radiação nos objetos emitida por uma fonte luminosa,
tendo como base a fonte de referência (luz do dia). Assim, o Índice de Restituição Cromática
(IRC) de uma fonte artificial indica a capacidade que estas têm em restituir fielmente as
cores de um objeto ou de uma superfície iluminada. Este índice varia entre 0 e 100%, sendo
o valor mais elevado aquele que têm um melhor equilíbrio nas cores e que reproduzem-nas
o mais aproximadas do padrão.

2.2.3 Temperatura de cor
A temperatura de cor é uma avaliação que classifica a luz emitida, para dissipar as dúvidas
relativamente á sensação da tonalidade de cor dos diversos tipos de fontes de luz. Como era
esperada na classificação está expressa uma escala crescente, em que, quanto mais alta for a
temperatura de cor, mais clara é a sua tonalidade de cor da luz. Quando se diz luz quente ou
luz fria, estamos a fazer referência à tonalidade de cor que se apresenta no meio ambiente.
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Normalmente as fontes luminosas variam entre 2000K e podem passar os 10000K, assim do
ponto de vista técnico a tonalidade da luz que irradia uma fonte de luz pode distinguir-se
pela sua temperatura de cor (EDP Distribuição, 2010).
Um corpo negro de um objeto que em condições ideais, absorve toda radiação
eletromagnética que lhe é fornecida. Este corpo emite um espetro de luz em função da
temperatura, sendo esta radiação térmica o que define um corpo radiante. À temperatura
ambiente, os corpos negros emitem luz infravermelha. À medida que a temperatura aumenta,
acima de algumas centenas de graus, os corpos negros começam a emitir ondas visíveis,
desde o vermelho, passando pelo laranja, amarelo, brando até ao azul, conforme ilustra a
Figura 7.

Figura 7 Tempratura de cor associada à cor emitida pelo corpo negro (EDP Distribuição, 2010)

Pode-se então considerar que a temperatura de cor é uma característica da luz visível,
determinada pela comparação da saturação cromática com a de um corpo negro radiante
ideal.
Diversas fontes de luz existentes no mercado, como as lâmpadas fluorescentes ou mesmo as
de descarga de alta intensidade, emitem luz por outros processos que não o do aumento de
temperatura de um corpo, isto significa que não segue a forma do espetro de um corpo negro.
Este tipo de fontes luminosas que não estão diretamente ligadas ao conceito de temperatura
de cor, mas sim ao de temperatura de cor correlacionada (EDP Distribuição, 2010).
Conforme representado na Figura 8, as temperaturas de cor mais elevadas correspondem a
cores mais frias, logo quanto mais elevada será a temperatura mais fria será a cor. Na
iluminação em geral podemos considerar estas três gamas de temperatura de cor.
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Figura 8 Temperatura de cor das lâmpadas (EDP Distribuição, 2010) (Brandão, 2012)

2.2.4 Fluxo luminoso (ф)
Trata-se de uma grandeza, que expressa a potência de radiação emitida por uma fonte
luminosa em todas as direções do espaço.
A unidade do Sistema Internacional (SI) para o fluxo luminoso é o lúmen (lm). Este define
o fluxo luminoso dentro de um cone de 1 esterorradiano, emitido por um ponto luminoso
com intensidade de uma candela, em todas as direções conforme ilustra a Figura 9. O fluxo
luminoso consegue ser medido através da esfera de Ulbricht, inserindo uma fonte luminosa
no seu interior (EDP Distribuição, 2010).

Figura 9 Fluxo luminoso (EDP Distribuição, 2019)

2.2.5 Eficiência luminosa
Tendo em conta as necessidades da zona a iluminar, existem pelo menos dois fatores
preponderantes para a escolha do tipo de lâmpada a adquirir, em primeiro lugar o fluxo
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luminoso e em segundo a respetiva potência. A eficiência luminosa apresenta-se assim como
o parâmetro principal a ter em conta na escolha do tipo de lâmpada, ou seja, uma fonte é o
fluxo luminoso (ɸ) gerado por potência absorvida (P). Conforme a equação (2.1) a unidade
é lm/W (lúmen por watt) sinónimo de eficiência energética; e representa o rendimento
luminoso (EDP Distribuição, 2010).
Ƞ=

ɸ

(lm/W)

(2.1)

Em que:

Ƞ - Rendimento luminoso;
𝑃 - Potência do sistema (W);
ɸ - Fluxo luminoso (lm).
Todos os equipamentos fotométricos e os medidores de luz são normalmente calibrados
conforme a sensibilidade espectral dos cones, ou seja, na visão fotópica. Assim, o fluxo
luminoso das lâmpadas é avaliado somente em termos da sua resposta fotópica. Na Figura
10 encontra-se representado um exemplo prático da eficiência luminosa.

Figura 10 Eficiência Luminosa (EDP Distribuição, 2010)

2.2.6 Tipos de lâmpadas
A iluminação artificial tem como seu principal componente a lâmpada, que tem como
principal função converter a energia elétrica em luz visível. Hoje em dia existe no mercado
uma enorme variedade de lâmpadas de diversos tipos construtivos, isto para fazer face às
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diversidades das aplicações. Ao longo dos anos ficou bem patente o avanço da tecnologia
no que respeita aos sistemas de iluminação, sendo que os mecanismos de produção de luz
acompanharam esta evolução desenvolvendo lâmpadas cada vez mais eficientes (EDP
Distribuição, 2010).
As lâmpadas podem ser agrupadas da seguinte forma:


Lâmpadas incandescentes;



Lâmpadas de descarga;



Lâmpadas LED`s;



Lâmpadas de Indução (Silva, 2013).

2.2.6.1

Lâmpada Incandescentes

No global as lâmpadas incandescentes são de entre os vários tipos a mais conhecida, por ser
a mais antiga no mercado, sobretudo na iluminação de espaços interiores. Sendo que a sua
tendência é gradualmente para diminuir nas opções de escolha do consumidor. Conforme
ilustra a Figura 11, na sua constituição existe um filamento de tungsténio que devido à sua
resistência elétrica e ao seu elevado ponto de fusão, permite que o filamento possa atingir
altas temperaturas e dessa maneira aumentar o fluxo luminoso. Este encontra-se colocado
dentro de uma ampola envolvido por um gás inerte (árgon, crípton ou azoto) para permitir
uma maior longevidade do filamento e um normal funcionamento mesmo a altas
temperaturas.
Existem diferentes tipos de casquilhos para os diversos tipos de lâmpadas, no entanto os
mais usuais são do tipo Edison ou Baioneta, identificados pelas letras inicias E e B, seguidos
da medida da base em milímetros (Brandão, 2012).
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Figura 11 Exemplo de Lâmpada de incandescência (EDP Distribuição, 2010)

Como é óbvio uma lâmpada com vários anos de comercialização é constituída por uma
tecnologia já desatualizada, ela possui um rendimento luminoso muito baixo
comparativamente com necessidades atuais, assim sendo, não é uma das primeiras opções
para fazer parte de uma solução de projeto ou uma escolha para um gestor de energia (EDP
Distribuição, 2010).
No entanto estas lâmpadas têm a vantagem de garantir um arranque instantâneo e uma
iluminação de qualidade, mas são muito pouco eficientes, apenas 10% da energia consumida
e transformada em luz visível, os restantes 90% da energia é dissipada sobe a forma de calor
e luz não visível, conforme se pode observar na Figura 12 (Silva, 2013).

Figura 12 Fluxo de energia de uma lâmpada incandescente (EDP Distribuição, 2010) (Silva, 2013)
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Este tipo de lâmpada não possui substâncias potencialmente prejudiciais ao meio ambiente,
são constituídas por matérias recicláveis, assim sendo, podem ser descartadas normalmente
no lixo como produto reciclável.
Através da Tabela 2, é possível verificar as principais características das lâmpadas de
incandescência, destaca-se o reduzido tempo de vida útil com de cerca de 1000h, e um baixo
rendimento luminoso que varia entre os 9 e os 25 lm/W, uma temperatura de cor de 2700K
e um IRC muito próximo do 100.
Tabela 2 Características das lâmpadas de incandescência

No seguimento da evolução das lâmpadas de incandescência surgiram as de halogénio que
tem o mesmo princípio de funcionamento, apresentam uma diminuição na ampola de vidro
prensado e refletor em forma de parabólica e através da adição de um halogénio ao gás de
enchimento com isto permite reduzir o tamanho da própria lâmpada. As lâmpadas de
halogénio continuam a ser preenchidas comum gás inerte, mas contêm assim iodo, fluor ou
Brómio adicionado ao gás normal, sendo esta a dinâmica para capturar os átomos de
tungsténio e repô-los de volta ao filamento de uma forma continua e regenerativa (EDP
Distribuição, 2010).
2.2.6.2 Lâmpada de Descarga
As lâmpadas de descarga foram desenvolvidas por volta de 1930, e tiveram um grande
sucesso, graças ao seu desempenho, o que representou na altura um melhoramento
substancial relativamente á tecnologia incandescente. Este tipo de lâmpadas é normalmente
constituído por um tubo onde ocorre uma descarga entre dois elétrodos imersos numa
atmosfera de árgon com uma pequena quantidade de mercúrio. A ionização do gás dá-se
após a descarga ter ocorrido, produzindo uma excitação dos eletrões, a qual dá origem à
emissão de radiação.
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Estas lâmpadas funcionam normalmente com equipamentos auxiliares como os arrancadores
os balastros e os ignitores, a sua classificação depende essencialmente da pressão a que o
gás se encontra no interior do tubo, e são divididas em dois grupos: Lâmpadas de descarga
de alta pressão e Lâmpadas de descarga de baixa pressão, que serão descritas de seguida.
a) Lâmpadas de descarga de alta pressão
Tecnicamente também conhecida por lâmpadas de luz mista, este tipo de lâmpadas de
descarga, utiliza uma forma de ligação em série entre o filamento de tungsténio de uma
lâmpada de incandescência e o tubo de descarga de uma lâmpada de vapor de mercúrio, ou
seja, trata-se de uma junção das duas tecnologias que aumenta a eficiência energética
relativamente às lâmpadas de incandescência.
O filamento de tungsténio dentro do tubo funciona como uma resistência que após a
formação do arco mantem a impedância da lâmpada, com isto não necessitam de qualquer
equipamento auxiliar, como por exemplo o balastro, tornando-a de fácil substituição.
Conforme se pode confirmar na Tabela 3 as lâmpadas de luz mista apresenta-se no mercado
com um tempo de vida útil elevado na ordem das 10000 horas e um rendimento luminoso
que varia entre os 19 e os 28 lm/W, porem o IRC diminui relativamente ás lâmpadas de
incandescência para valores entre os 60 e os 90.
Estes tipos de lâmpadas são muito usuais em locais onde é necessária muita iluminação. A
sua simplicidade na instalação e baixo custo tornam este produto muito apelativo para o
consumidor comum.
Tabela 3 Principais características das lâmpadas de luz mista

i) Lâmpadas de vapor de mercúrio de alta pressão
Esta lâmpada tem como princípio de funcionamento numa descarga elétrica entre dois
elétrodos colocados num pequeno tubo de quartzo envolvidos por um vidro Borossilicato
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que se encontra numa atmosfera de árgon com uma pequena quantidade de mercúrio. Ao
contrário das lâmpadas florescente não necessitam de um pico de corrente para se colocarem
em funcionamento, deve-se ao facto de ter um elétrodo auxiliar no tubo de descarga que
ioniza o gás árgon, dando início á descarga (EDP Distribuição, 2010).
As lâmpadas de vapor de mercúrio (Figura 13) além de apresentam uma duração média
longa, têm uma característica que resultante da junção do Mercúrio com o gás inerte, emitem
uma luz esbranquiçada com tons de azul (EDP Distribuição, 2010).

Figura 13 Lâmpada de vapor de Mercúrio de alta pressão (EDP Distribuição, 2010)

Dada a baixa impedância após o arranque, para que esta funcione em perfeitas condições
deve operar sempre com o balastro em auxiliar, para adequar os valores da corrente às
necessidades do circuito. A Tabela 4 ilustra as principais características deste tipo de
lâmpada, destaca-se a necessidade de utilizar balastro e condensador como auxiliares, e o
arranque com um atraso de 4 a 6 minutos.
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Tabela 4 Principais características da lâmpada de vapor de mercúrio

ii) Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão
As lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão encontram-se disponíveis no mercado numa
enorme gama de formatos, desde a forma elipsoidal à forma parabólica sendo extremamente
uteis para as diversas aplicações, nomeadamente na iluminação pública (EDP Distribuição,
2010).
Estes tipos de lâmpadas assemelham-se às de vapor de Mercúrio de alta pressão, embora o
sódio proporciona uma maior emissão de luz visível. Nestas lâmpadas o tubo de descarga
contém alumínio e sódio, sendo que este último em condições de excesso para criar
condições favoráveis à saturação do vapor, quando a lâmpada está em funcionamento. Para
facilitar o arranque e limitar os arcos de descarga, pode ser utilizado mercúrio em excesso,
juntamente com xénon a baixa pressão. A intensa atividade química do vapor de sódio, que
opera a uma temperatura extremamente elevada, implica o uso de um tubo de descarga capaz
de resistir a estas condições severas, este composto de oxido de alumínio sintetizado, é
sempre colocado num involucro de vidro duro, em vácuo (Silva, 2013).
É importante referir que este tipo de lâmpada só funciona com balastro e ignitor como
auxiliar de arranque, uma vez que necessita de uma tensão mais elevado do que a da rede.
Podemos confirmar na Tabela 5 as características mais importantes da lâmpada de vapor de
sódio, sendo o aumento da vida útil e o rendimento luminoso, os fatores mais relevantes.
Estes atributos são essências para ser uma forte aposta nas luminárias de iluminação pública.
Substituindo assim, as primitivas lâmpadas de vapor de mercúrio, mesmo com o preço
ligeiramente superior.
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Tabela 5 Principais características das lâmpadas de vapor de sódio

A sua radiação apresenta uma cor amarelada característica proveniente do sódio ao qual a
torna mais sensível à nossa vista, provocando uma sensação mais agradável e causando uma
ligeira sensação de mais iluminação envolvente.
iii) Lâmpadas de vapor de mercúrio de iodetos metálicos
Após vários anos de vida das lâmpadas de vapor de mercúrio, surge uma evolução desta
tecnologia, sendo a prova desta evidência a lâmpada de mercúrio com iodetos metálicos,
aparece o principal objetivo de proporcionar um melhoramento no índice de restituição de
cores, garantindo um bom desempenho com levado rendimento. A adição no tubo de
descarga de iodetos de sódio, índio e tálio, origina uma emissão de luz desejada semelhante
á luz natural do dia. Em cerca de sete versões com potências entre o 200-1800W, devido a
estas características grande parte da sua utilização passa pelos recintos desportivos,
nomeadamente os campos de futebol, também nos interiores é muito utilizada nos cinemas
etc. Sempre nos casos onde a exigência de restituição de cor seja uma necessidade.
Na Tabela 6 estão espelhadas as principais características da lâmpada de vapor de Mercúrio
de iodetos metálicos, estas apresentam um elevado IRC devido à adição de iodetos metálicos
de sódio, índio e tálio, tempo de vida útil varia entre as 3000 e as 12000 horas e o rendimento
luminoso vai dos 50 até aos 100 lm/W.
Tabela 6 Características da lâmpada de vapor de Mercúrio de iodetos metálicos
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Tal como mencionado anteriormente, devido ao processo de fabrico deste tipo de lâmpada,
é importante referir que o custo também é mais elevado relativamente a sua congénere.
b) Lâmpadas de descarga de baixa pressão
i) Lâmpadas de vapor de mercúrio de baixa pressão
A lâmpada de mercúrio de baixa pressão também conhecidas por lâmpada florescente
tubular, têm uma forte aplicação nomeadamente na área dos interiores, assim como: nos
espaços comerciais, em escolas, serviços públicos entre outros, e ocupa cerca de 70% da
cota na iluminação artificial devido ao seu elevado rendimento e durabilidade. A sua
constituição assemelha-se a todas as lâmpadas de descarga, ou seja, dentro do tubo existe
um gás inerte com uma pequena quantidade de mercúrio, sendo um gás nobre permite um
arranque controlado no momento da descarga, quando é atravessado por uma corrente
elétrica o vapor de Mercúrio provoca uma emissão de radiação ultravioleta (EDP
Distribuição, 2010).
Segue-se a Tabela 7, representativa das principais caraterísticas das lâmpadas fluorescentes.
Tabela 7 Principais caraterísticas das lâmpadas fluorescentes

Atualmente existem no mercado vários tipos de lâmpadas fluorescentes de acordo com o
diâmetro do tubo de descarga, no entanto as mais comercializadas são as lâmpadas
fluorescentes com um tubo de descarga de 16 e 26 mm de diâmetro, conhecidas por T5 e T8
respetivamente.


Tubo de descarga com 38mm Lâmpada fluorescente T10/T12;



Tubo de descarga com 26mm Lâmpada fluorescente T8;



Tubo de descarga com 16mm Lâmpada fluorescente T5;



Tubo de descarga com 7mm Lâmpada fluorescente T2. (Silva, 2013)
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As lâmpadas T5 utilizam sempre os balastros eletrónicos e beneficiam desta relação.
Apresentam uma eficiência energética superior em cerca de 20% em relação às lâmpadas
T8, e 40% em relação às lâmpadas T10 / T12, com um record nas lâmpadas fluorescentes,
por vezes ultrapassando a barreira mítica dos 100lm /W (Passos, 2015).
ii) Lâmpadas fluorescentes compactas
A Figura 14 representa as lâmpadas fluorescentes compactas também conhecidas por
lâmpadas de baixo consumo têm um princípio de funcionamento muito semelhantes às
lâmpadas de fluorescentes lineares, apesar de a sua construção ser de dimensões mais
reduzidas com tubos de várias formas curvas.

Figura 14 Lâmpadas de compactas (Lighting philips, 2019)

Estas lâmpadas surgiram para substituir as lâmpadas de incandescência devido à sua
eficiência assim como à sua longevidade, garantindo uma poupança na ordem dos 80% (EDP
Distribuição, 2010). Normalmente são divididas em dois tipos compactas integradas e não
integradas: as fluorescentes compactas integradas são do tipo que não necessitam de
acessórios auxiliares como o balastro, ligam diretamente à rede através de um casquilho
Edison E27 e E14. As lâmpadas não integradas utilizam um casquilho de pinos e necessitam
de um balastro eletrónico como dispositivo auxiliar, para limitar o valor da corrente e
estabilizar os valores da tensão. Permitindo uma que o sistema seja mais económico ao nível
da manutenção (EDP Distribuição, 2010).
A Tabela 8 representa as principais características das lâmpadas fluorescentes compactas,
destaca-se o elevado rendimento luminoso.
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Tabela 8 Principais características das lâmpadas fluorescentes compactas

2.2.6.3

Lâmpada LED

Tem-se notado uma tendência de crescimento na tecnologia LED, (light emmitting diode),
que em Português significa: díodo emissor de luz. A tecnologia LED é muito utlizada como
fonte luminosa em habitações, na indústria e até mesmo na iluminação publica.
Comparativamente existem grandes diferenças das lâmpadas de incandescência ou de
descarga, que emitem uma luz através da queima de um filamento ou pela ionização de um
gás específico. O LED emite-me a luz através da libertação de fotões, quando percorridos
por uma intensidade de corrente elétrica num componente, trata-se de uma fonte de luz com
feixe bem direcionado, tem uma longevidade em cerca de 50000h, alta eficiência em média
de 80lm/W e muita flexibilidade no IRC na escolha da temperatura de cor. Há muita
expectativa nos componentes equipados com este tipo de tecnologia, como uma alternativa
mais viável para os sistemas de iluminação (EDP Distribuição, 2010).
Na Figura 15 encontra-se um exemplo de um circuito LED em funcionamento, conforme se
verificar a movimentação dos eletrões da região N, através da junção PN até atingir a região
P, onde se combinam com cargas positivas e vice-versa. Quando estas se encontram, são
libertados fotões cuja energia é igual à largura de banda proibida Eg1
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Figura 15 Funcionamento de um LED (EDP Distribuição, 2019)

As lâmpadas LED que excluem completamente o mercúrio têm uma grande procura, devido
ao seu baixo consumo de energia e ao tempo de vida útil, tiveram um avanço tecnológico
nos últimos anos. A luz emitida pode ser de várias cores dependendo do material
semicondutor utilizado. Quando se pretende uma luz de cor branca quente ou fria é
depositado fosforo no semicondutor de um LED ultravioleta, se o fosforo for vermelho a
conversão é realizada para luz branca quente. Se o fosforo for amarelo a conversão é
realizada para luz branca fria.
As principais características das lâmpadas LED encontram-se representadas da Tabela 9,

onde salientamos o tempo de vida útil que pode atingir as 50000 horas.
Tabela 9 Principais características das lâmpadas LED

Os LED, devido ao seu fluxo direcionado, consegue atingir poupanças de energia na ordem
dos 70% quando comparado com as lâmpadas convencionais de Mercúrio e de sódio. As
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previsões mais otimistas apontam para uma melhoria na eficiência bastante significativa para
os próximos anos.
Vantagens das lâmpadas LED:


Direccionalidade;



Menor suscetibilidade aos atos de vandalismo;



Tempo de vida útil bastante superior;



Melhor efeito visual, diversidade nas cores;



Arranque instantâneo;



Adequado para dimming (EDP Distribuição, 2010).

2.2.6.4

Lâmpada de Indução

As lâmpadas de indução (Figura 16) fazem parte do grupo de inovação na área da
iluminação, designada por lâmpada fluorescente de indução, cujo princípio de
funcionamento é baseado na utilização de uma bobine de indução que cria um campo
magnético oscilante de altíssima frequência para provocar a excitação do gás a baixa pressão
que colidem com os átomos de mercúrio que se encontram localizados no interior do tubo
de descarga. Esta dinâmica provoca a ionização sem recorrer aos habituais elétrodos, desta
maneira é produzida radiação ultra-violeta e convertida em luz visível quando atravessada
pelo devido revestimento das paredes do tubo, tal como acontece nas lâmpadas fluorescentes
(EDP Distribuição, 2010).
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Figura 16 Lâmpada fluorescente de indução (EDP Distribuição, 2010)

Relativamente à característica mais importante das lâmpadas de indução consiste no seu bom
desempenho prescindindo dos elétrodos para a ionização do gás no interior do tubo de vidro,
eliminado o desgaste provocado por este componente e elevando o seu tempo de vida útil.
Pelo fato de ter uma baixa manutenção e vida útil mais elevada do que as suas congéneres,
estas têm uma aplicação muito específica, ou seja, em locais com pouca acessibilidade como
pontes; tuneis e em iluminação de naves industriais. A tecnologia introduzida neste tipo de
lâmpada possibilita uma emissão de luz estável e sem oscilações. O seu arranque é sempre
instantâneo mesmo após um micro corte (EDP Distribuição, 2010).
Estão representadas na Tabela 10 as principais características das lâmpadas de indução.
Tabela 10 Principais características das lâmpadas de indução
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2.2.7 Aparelhos auxiliares
2.2.7.1 Balastros
Designado por balastro ou reactância é um dispositivo necessário para o funcionamento das
lâmpadas de descarga, (lâmpadas fluorescentes; vapor de sódio; iodetos metálicos; etc) que
não podem ser ligadas diretamente à rede, sendo necessário utilização deste equipamento
auxiliar ligado em série com a própria lâmpada. O balastro tem a função limitar o valor da
corrente elétrica e adequar as tensões nos terminais da lâmpada por forma a dar o início à
descarga e assegurar um arranque suave.
A Figura 17 representa o tipo de balastros que se encontram instalados dentro das torres de
iluminação do estádio.

Figura 17 Balastro eletromagnético

Existem no mercado dois tipos de balastros os eletrónios e os eletromagnéticos, estes são
constituídos por uma simples bobine de fio de cobre esmaltado com o seu correspondente
núcleo de ferromagnético laminado, com perdas por efeito de Joule por dissipação térmica
e as perdas por histerese que no total representam um consumo adicional de entre 5% e 25%
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da potência de entrada da lâmpada. Este valor irá depender das dimensões e da construção
dos circuitos elétricos e magnéticos do próprio balastro (EDP Distribuição, 2010).
Pelo que, fazem desta tecnologia menos eficiente relativamente aos balastros eletrónicos.
Embora tenham um custo inicial mais elevado, os balastros eletrónicos dispensam a
utilização no circuito dos condensadores e em alguns casos os ignitores, tornando-os assim
num conjunto mais eficiente e com menos manutenção. Alem de os balastros eletrónicos
terem perdas inferiores aos balastros eletromagnéticos, também devido ao seu modo de
funcionamento com altas frequências aumentam a eficiência do conjunto.
2.2.7.2 Condensador
Os condensadores, são aplicados no circuito das lâmpadas de descarga para compensar o
fator de potência, sempre que estes utilizem os balastros ferromagnéticos.
O funcionamento do circuito sem o condensador aumenta o consumo de energia reativa e
consequentemente aumenta a corrente elétrica no circuito em causa. Com a utilização do
condensador ligado em paralelo com o balastro, o fator de potência é corrigido dos 0,4 para
0,9, valor aceitável que não compromete o bom funcionamento do sistema conforme ilustra
a Figura 18. Compensando a energia reativa absorvida pela indutância do balastro.

Figura 18 Esquema de um Circuito elétrico (EDP Distribuição, 2010)

2.2.7.3 Ignitor
O ignitor é um importante componente auxiliar na iluminação artificial, sendo utilizado nas
lâmpadas de descarga, vapor de Mercúrio, vapor de sódio e iodetos metálicos. Componente
que, para além de assegurar o pré-aquecimento dos elétrodos das lâmpadas, tem como
principal característica efetuar uma descarga inicial, injetando impulsos de tensão, sempre
superiores à tensão de alimentação da lâmpada. Esta ação será repetida ciclicamente até que
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a lâmpada se acenda. Este fenómeno é também conhecido pelo ballast cycling que poderá
ter origem em:


Funcionamento com lâmpadas impróprias;



Lâmpadas em fim de vida;



Elevada temperatura envolvente;



Fase inicial das falhas do balastro.

Uma forma de evitar esta condição cíclica de on-off indesejada é a integração, no balastro,
de um sistema de controlo anti cycling que interrompe esta ação assim que deteta o fim de
vida da lâmpada (EDP Distribuição, 2010).
Por sua vez, após o seu arranque, a lâmpada já se encontra em funcionamento o ignitor
desliga-se automaticamente, é possível visualizá-lo na Figura 19.

Figura 19 Ignitor
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2.2.7.4 Luminária
A luminária é um aparelho constituído por um corpo ou carcaça, que pode ser simples ou
formado por vários elementos dissociáveis, conforme representado na Figura 20. A sua
forma, dimensão e disposição construtiva deve ter em atenção o tipo e as potências das
lâmpadas, a estética e as condições de funcionamento (EDP Distribuição, 2010). Além de
agregar todos os componentes auxiliares, tem que cumprir vários requisitos, um deles é
garantir um fluxo luminoso e uniforme, assim como uma direção desejada.
O seu sistema ótico que pode incluir os seguintes componentes:


Refletor;



Difusor;



Refrator;



Ótica primária (LED);



Ótica secundária (LED) (EDP Distribuição, 2010).

Figura 20 Luminária (EDP Distribuição, 2019)

Face ao exposto, mesmo que a lâmpada seja bastante eficiente, é de uma enorme importância
a escolha da luminária mais adequada na fase do projeto, para garantir a segurança na
instalação, bem como o máximo rendimento do conjunto.
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2.2.7.5 Célula fotoelétrica
A célula fotoelétrica, Figura 21, surgiu no mercado com o objetivo de melhorar o
automatismo dos sistemas de iluminação. Este aparelho reage à mudança de luminosidade,
ligando desligado e o circuito conforme a sua regulação, permitindo desta forma gerir de
uma forma automática e sem erros os circuitos de iluminação interiores e exteriores que
poderão ser um ou vários pontos de luz. Para um bom funcionamento da célula fotoelétrica,
esta é normalmente instalada no exterior do edifício. O sensor tem uma regulação manual,
pela qual se pode optar por direcionar para nascente com o propósito de desligar e ligar mais
cedo, ou para poente com o objetivo de desligar e ligar mais tarde.

Figura 21 Célula fotoelétrica

2.2.7.6 Relógio Astronómico
O relógio astronómico Figura 22, é uma solução que tem como objetivo ligar a iluminação
quando escurece e desligar ao amanhecer com muita precisão, este movimento é continuo
ao longo do ano. Para tal existe um ciclo horário que está enquadrado com as coordenadas
geográficas, sem que para o efeito seja necessário a intervenção de um operador.
Relativamente à célula fotoelétrica apresenta uma grande vantagem, que tem haver com a
facilidade de montagem. Sendo um aparelho pequeno pode ser instalado no quadro geral de
alimentação, sem que para isso, seja necessário a instalação de cabos para o exterior.
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Figura 22 Relógio astronómico

Estes aparelhos são normalmente utilizados para comandar zonas com iluminação exterior
com grandes áreas e necessidades de visualização. No caso do complexo desportivo a
vantagem deste relógio tem haver com a iluminação exterior dos campos de treino, que
embora mantenha a presença de um vigilante a iluminação desliga-se automaticamente assim
que o programa der o imput para o efeito, e restabelece a iluminação do mesmo modo.

2.3 Sistema tarifário Português
O sistema tarifário Português e a metodologia de cálculo das tarifas para 2019, foram
calculados com base nos custos e investimentos dos dois anos anteriores e definidas no
Regulamento Tarifário. Promove de forma clara e transparente toda a estrutura do próprio
sistema, desde da produção até ao comercializador de mercado, bem como a eficiência na
afetação de recursos e a equidade e justiça nas tarifas, sem esquecer a necessidade de manter
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o equilibrio económico e financeiro das empresas reguladas, e sustentabilidade do SEN a
qualidade do fornecimento de energia elétrica e a estabilidade da evolução tarifária. (ERSE,
2019). O valor final tarifa dependente do mercado internacional dos preços dos combustiveis
e a produção de electricidade no Mercado Elétrico de Elétricidade MIBEL, sempre baseado
numa previsão de consumo. A Figura 23 apresenta de forma esquematica o eixo tarifário.

Figura 23 Ciclo tarifário (ERSE, 2019)

Os períodos horários de entrega de energia elétrica a clientes finais, em Portugal continental,
previstos no artigo 31.º do Regulamento Tarifário são aplicados de forma diferenciada, em
função do nível de tensão. Para as tarifas de acesso às redes dos clientes em MAT, AT e MT
em Portugal continental aplica-se o ciclo semanal e o ciclo semanal opcional. Para as tarifas
de acesso às redes dos clientes em BTE e BTN aplica-se o ciclo semanal e o ciclo diário.
Ciclo semanal para todos os níveis de tensão e tipos de fornecimento (ERSE, 2019).
Encontra-se representada na Figura 24 o ciclo diário, uma de duas possibilidades existentes
no mercado, sendo também, a mais pretendida pela maioria dos clientes, dado se tratar de
um horário muito favorável á utilização diária. A cada imagem corresponde um horário no
período de inverno e verão respetivamente, tendo incluído os quatro períodos horários:
Pontas; Cheias; Vazio; e Super Vazio.
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Figura 24 Ciclo diário (EDP Distribuição, 2019)

Nos termos definidos pelo artigo 31.º, n.os 4, 5 e 6 do Regulamento Tarifário, o período
horário de vazio aplicável nas tarifas com dois e três períodos horários engloba os períodos
horários de vazio normal e de super vazio. O período horário de fora de vazio aplicável nas
tarifas com dois períodos horários engloba os períodos horários de ponta e cheias. Para os
clientes em MAT, AT ou MT com ciclo semanal, consideram-se os feriados nacionais como
domingos (ERSE, 2019).
De acordo com o Plano Nacional de ação para a eficiência energética no que respeita à
redução de perdas nas redes de transporte e distribuição de Energia Elétrica (EE), surge
então, a oportunidade de atuar de uma forma mais eficaz com o despacho nº 7253/2010, que
aprovou o regime jurídico aplicável à faturação de energia reativa indutiva e capacitiva. Esta
nova regra de faturação tem como principal objetivo incentivar o cliente a ter um uso mais
adequado da energia elétrica, ou seja, corrigir automaticamente o fator de potência através
de baterias de condensadores, caso contrário existem penalizações nos consumos de energia
reativa indutiva. O pagamento da energia reativa encontra-se dividido em três escalões de
faturação para a energia reativa de caracter indutivo, nos períodos fora de vazio, conforme
ilustrado na Tabela 11.
Tabela 11 Escalões de energia reativa

Tipo de escalão

Fator de potência (ϕ)

Fator multiplicativo

Escalão 1
Escalão 2
Escalão 3

0,3 ≤ tg ϕ ˂ 0,4
0,4 ≤ tg ϕ ˂ 0,5
tg ϕ ≥ 0,5

0,33
1
3

No que respeita à energia reativa capacitiva é sempre faturada nos períodos de vazio, tendo
como valor de referência a tanϕ igual ou superior a 0,4.
Página 42

Auditoria Energética – Instalações do Estádio Rio Ave FC

Para efeitos de calculo da faturação de energia reativa, é necessário ter em conta com o
período de integração, que corresponde ao tempo de 15 minutos. Os atuais contadores
disponibilizam este intervalo de tempo onde a energia reativa é medida e contabilizada em
sintonia com os sistemas de controlo dos equipamentos mais avançados de compensação de
energia reativa (ERSE, 2019).
Os valores faturados mensalmente são baseados numa média com a seguinte formula: (Valor
Diário) × (365 dias /12 meses) ao preço de referência com um fator multiplicativo. Porém a
faturação tem em conta o montante em excesso nesse escalão e não no desvio agregado, ou
seja, esse valor em excesso será distribuído pelos três escalões ao respetivo preço do escalão
(EDP Distribuição, 2019).
O tarifário em vigor desde janeiro de 2019, Diretiva ERSE 13/2018, são:


Preço da energia reativa fornecida pela rede (indutiva) 0,0296 €/kVArh;



Preço da energia reativa recebida pela rede (capacitiva) 0,0226 €/kVArh.

kVArh = Energia reativa indutiva consumida por um período de faturação.
A faturação apresentada pelos comercializadores e comercializadores de último recurso aos
seus clientes tem por base a informação sobre os dados de consumo disponibilizada pelos
operadores das redes, RRC art.119º (Diário da República, 2014).

2.4 Fator de potência
O estudo pormenorizado da energia reativa no processo energético é fulcral para um bom
aproveitamento energético, sendo aquela que representa um custo para o produtor, para o
distribuidor de energia e possivelmente para o consumidor, que vê a sua fatura mais elevada
com uma energia que não produz trabalho. Existe, portanto, um interesse comum de todos
os intervenientes do processo, no sentido de reduzir a zero esta energia, contribuindo para
que a potência ativa seja a mais próxima da potência aparente. Assim, enquanto a potência
ativa é sempre consumida a produzir trabalho a energia reativa além de não produzir trabalho
circula nas redes de distribuição entre a fonte e o recetor ocupando espaço, obrigando o
aumento das secções dos condutores, aumentando as perdas no transporte e distribuição.
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Podemos concluir que desejavelmente a razão entre a potência ativa e a potência aparente
seja o mais próximo de 1.
Os sistemas elétricos de corrente alternada consomem energia ativa e energia reativa. A
energia ativa é responsável pela realização de trabalho, enquanto a energia reativa não realiza
trabalho, mas é da mesma forma necessária para alimentar os circuitos magnéticos dos
dispositivos elétricos. A relação entre a potência ativa e a potência reativa pode ser definida
pelo triângulo das potências, na Figura 25 é possível visualizar a sua relação.

Figura 25 Triângulo das potências (ISEP, 2017)

A potência aparente (S) representa a carga efetiva do sistema de produção e transporte de
energia elétrica. O fator de potência pode ser obtido através da equação seguinte:
(2.2)

𝑃=𝑆∗𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑐𝑜𝑠𝜑= =

(

)

(2.3)

A relação entre P/S é designada por fator de potência (cos 𝜑) que significada o peso da
potência reativa relativamente à potência ativa.
Onde:
P – Potência ativa,
S – Potência aparente.
Cos 𝜑 – Fator de potência
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Todos os equipamentos elétricos constituídos por bobines necessitam de uma energia reativa
para magnetização dos seus enrolamentos sejam: motores; transformadores, balastros, entre
outros, sendo que essa energia pode ser produzida localmente na instalação do cliente,
existem várias soluções no mercado para a compensação do fator de potência, sendo que
para cada uma delas dependem da localização dos equipamentos a instalar.

2.5 Modos de Compensação em Baixa Tensão
A compensação de energia reativa pode ser efetuada de diversas formas, variando estas
soluções com respetiva localização dos equipamentos numa instalação de utilização da
energia elétrica, tendo como objetivo assegurar o valor do fator de potência dentro da
legislação em vigor, sem que haja faturação.
Os modos de compensação mais comuns de se optar são:


Compensação local ou individual;



Compensação setorial;



Compensação global.

Para a escolha do modo de compensação, as caraterísticas das cargas existentes na instalação
têm um papel fundamental, sendo que existe ainda o aspeto económico, pois este será
também um influenciador da escolha (Santos J. N., 2011).

2.5.1 Compensação Individual
A Figura 26 representa um esquema de ligação de compensação individual. Esta é efetuada
com a instalação dos condensadores junto ao equipamento no qual se pretende uma melhoria
do fator de potência.
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Figura 26 Compensação individual (Andrade, 2009)

Do ponto de vista técnico esta é a melhor solução, apresentando as seguintes vantagens:


Minora as perdas de energia em toda a instalação;



Minimiza a carga nos circuitos de alimentação dos equipamentos compensados;



Melhora os níveis de tensão em toda a instalação;



Gera energia reativa apenas onde esta é necessária.

Este modelo de compensação tem como principal desvantagem a vertente económica, isto
deve-se ao custo superior da colocação de muitos condensadores de pequena potência em
cada recetor. Este sistema torna-se assim pouco rentável devido ainda à pouca utilização dos
condensadores, isto no caso de equipamentos compensados não ser de uso constante, torna
este sistema pouco rentável (Santos J. N., 2011).

2.5.2 Compensação setorial
Neste tipo de implementação dos condensadores de compensação é minorada a potência
reativa nos cabos de alimentação de interligação dos vários quadros parciais, contribuindo
assim para uma total redução das perdas e quedas de tensão da respetiva instalação (Santos
J. N., 2011).
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Neste método de compensação as baterias de condensadores são instaladas de forma a
compensar um determinado conjunto de cargas, sendo assim instalado nos quadros parciais
da respetiva instalação, conforme demonstra o esquema da Figura 27.
Este modelo de compensação verifica-se aliciante quando os diversos setores da instalação
apresentam regimes de carga distintos nos vários setores.

Figura 27 Compensação setorial (Andrade, 2009)

Neste modo de compensação é reduzida a potência reativa nos cabos de alimentação de
interligação dos vários quadros parciais, contribuindo para a redução total das perdas e
quedas de tensão da instalação (Santos J. N., 2011).

2.5.3 Compensação Global
Este método de compensação torna-se interessante quando os vários setores da instalação
apresentam regimes de carga diferentes nos vários setores.
De acordo com a Figura 28, o modo de compensação global tem as seguintes vantagens:


As baterias de condensadores instaladas são mais utilizadas, permitindo uma maior
rentabilidade do investimento;



Facilidade de supervisão e manutenção;
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Possibilidade de controlo automático;



Alterações à instalação para implementação do sistema é relativamente simples.

Figura 28 Compensação global (Andrade, 2009)

O principal inconveniente consiste nas maiores perdas e quedas de tensão nos cabos de
alimentação dos vários quadros parciais, em comparação com a compensação individual,
pois não existe supressão dessa potência (Santos J. N., 2011).
Este tipo de compensação consiste em baterias de condensadores ligadas na entrada da
instalação, ou seja, no barramento do quadro geral, garantindo assim a compensação para o
conjunto da instalação.

2.6 Sistema de monotorização de energia
Sendo a monotorização de energia elétrica, uma mais-valia para os gestores de energia,
permitindo a otimização dos perfis de consumo da instalação em causa, com isto identificar
as ORC´s, e antecipando preventivamente alguns problemas.
A norma europeia NP EN 50150: 2001 com termo de homologação nº 128/2001, de
2001.05.16, com o título de “Características da tensão fornecida pelas redes de distribuição
pública de energia elétrica”, é composta por três partes (Santos D. S., 2014):
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1.

Generalidades;

2.

Características de alimentação em baixa tensão;

3.

Características de alimentação em média tensão.

A segunda parte é aquela que está diretamente relacionada com a auditoria em causa, que
descreve as características de alimentação em baixa tensão, tais como: a frequência; a
amplitude; a forma de onda e a simetria das tensões trifásicas.
Nos sistemas trifásicos é de extrema importância o equilíbrio das correntes pelas três fases,
sobe pena de a instalação estar sujeita a disparos intempestivos dos disjuntores de proteção.
Na Figura 29 encontra-se representado um circuito equilibrado.

Figura 29 Circuito trifásico equilibrado (EDP Distribuição, 2019)

No mercado existem vários tipos de equipamentos portáteis para a monotorização da
qualidade da energia, com capacidade de armazenamento de dados sendo os mais conhecidos
o: Fluke o Chauvin Arnoux e o HT ITALIA. No entanto, por disponibilidade será usado o
METREL MI 2892, um analisador de rede portátil que foi concebido essencialmente para
medições na rede publica e também em ambientes industriais, com classe de proteção IP 65
permite uma aplicação muito abrangente, encontra-se dotado de uma memória interna para
ler e ao mesmo tempo armazenar os dados mais relevantes, sendo monitorizada a qualidade
da energia elétrica da instalação, com os seguintes valores detalhados:


Valores de tensão e corrente por fase;



Potência ativa, reativa, aparente;
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Energia ativa, reativa;



Fator de potência;



Ponta máxima;



Distorção harmónica; Cavas de tensão;



Sobretensões de curta duração;



Transitórios de tensão;



Desequilíbrios de tensão e de corrente;



Micro-cortes;



Flutuações de tensão.

Os monitorizadores permitem fazer uma análise instantânea dos vários distúrbios associados
tanto ao fornecimento de energia elétrica, como também o consumo de energia elétrica,
avaliando-os segundo normas específicas. Desta maneira pode-se sintetizar os diagramas de
carga e atuar de uma forma mais assertiva, na forma e no modelo de atuação.
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Na Figura 30 encontra-se um exemplo do METREL MI 2892, equipamento de
monotorização da qualidade da energia elétrica, utilizado na auditoria.

Figura 30 Metrel equipamento de monitorização da qualidade da energia elétrica

Sendo um aparelho de dimensões reduzidas permite a montagem em espaços muito
reduzidos, tornando possível dar resposta a quase todos as solicitações. Uma das medidas
que deve ser adotada para uma leitura eficaz de todos os parâmetros de energia elétrica, é a
aplicação do analisador a montante do corte geral, este procedimento permite ter a certeza
de que todo sistema está a ser monitorizado.
Outra medida importante, consiste na colocação do aparelho num local fechado sem acesso
a estranhos ao processo, ou seja, como fica instalado no mínimo uma semana, evita-se
alguma atuação inesperada que põe em causa a credibilidade do trabalho perante o
adjudicador. Esta medida permite reduzir significativamente as dúvidas em relação a atos
inesperados.
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3. Análise das Instalações do Rio Ave FC

O progresso tecnológico veio colocar a Energia Elétrica na vanguarda da tecnologia, sendo
cada vez mais importante e no âmbito do seu fornecimento a União Europeia tem uma
influência muito limitada, dado que depende em grande parte da energia fóssil para satisfazer
as suas necessidades.
A procura de energia é o ponto onde a União Europeia (EU) pode intervir, promovendo a
eficiência energética na área dos edifícios e dos transportes, sendo fulcral o estudo dos
edifícios visto ser uma componente imprescindível de um correto planeamento energético
urbano.
De acordo com a International Energy Agency (IEA) existe um potencial de redução do
consumo de energia em 34% no setor dos edifícios até 2030 se as políticas de eficiência
energética, proposto por esta agência, foram adotadas pelos países pertencentes ao G8
(International Energy Agency "Energy Efficiency Policy Recommendations”, 2008).
Neste capítulo será analisada a envolvente do estádio, bem como os consumos energéticos
associados a todas as instalações. Será ainda efetuada uma análise detalhada sobre os
principais gastos energéticos com potencial para serem diminuídos.

3.1 Identificação e caracterização da infraestrutura
O presente capítulo, destina-se a caracterizar as infraestruturas do recinto desportivo do Rio
Ave FC, mais propriamente uma abordagem pormenorizada das áreas e dos locais que as
constituem, bem como a sua ocupação e os períodos de funcionamento. O estádio está
implantado num terreno bem localizado na periferia da cidade de Vila do Conde, com espaço
exterior suficientemente generoso e seguro para a circulação do público e também para a
manobra de veículos de serviço e operações. Situado na Rua D. Sancho I, Lugar de Casal do
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Monte, em Vila do Conde, destina-se á prática desportiva, mais propriamente ao Futebol.
Sendo esta a zona mais elevada da cidade, está a uma proximidade marítima de cerca 1,5
Km o que influencia diretamente na manutenção e conservação da infraestrutura.
Com um posicionamento muito próxima do centro da cidade, normalmente os espectadores
do Rio Ave FC chegam a pé ao estádio, em grupos espaçadamente durante um longo período
de tempo para evitar filas desnecessárias nas bilheteiras, porem, no final do jogo a tendência
é sair do estádio ao mesmo tempo, sendo por isso, necessário um espaço externo adequado
ao fluxo deste aglomerado de pessoas. Com as ruas largas e um bom espaço externo, muito
dele é utilizado para jardins e parque de estacionamento. A proximidade do transporte
público (Metro do Porto) e das vias rodoviárias (A28), fazem desta uma boa localização, um
fator importante para facilitar a circulação segura dos espectadores.
O objeto de estudo é o complexo desportivo do Rio ave FC. Toda a construção do edifico é
constituída por estrutura de betão armado com as paredes exteriores em alvenaria de tijolo
furado simples, com reboco a cimento num total de 0,3m de espessura, o que o torna
ineficiente no que diz respeito às necessidades de aquecimento e arrefecimento do interior
do mesmo.
Na conceção dos estádios é necessário ter em conta a orientação, esse cuidado tem haver
com o angulo do campo em relação ao sol, devido à sombra que possa projetar no terreno de
jogo. Estas são recomendações técnicas da FIFA, e requisitos do Manual dos estádios de
Futebol, conforme demonstra a Figura 31.

Figura 31 Orientação do campo Rio Ave. (Rio Ave FC., 2016)
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A orientação do campo norte-sul é considerada a ideal para a prática desportiva, porem uma
análise mais elaborada levou os projetistas a optarem por um angulo igual à direção média
do sol no meio tempo de jogos no meio da tarde (FIFA, 2011).
Ao longo de 36 anos de vida, o estádio sofreu pequenas obras de recuperação realizadas no
exterior, no entanto, não foram planeadas por forma a melhorar a eficiência energética do
edifício, ou seja, foram apenas realizadas obras de pintura e reparação de fissuras. Umas das
causas mais evidentes encontra-se nos envidraçados que na sua grande maioria são os
originais, de vidro simples, laminado, que não fecham de uma forma estanque, conforme se
pode constatar na Figura 33 .
Através de uma análise mais pormenorizada da infraestrutura, podemos concluir que toda a
infraestrutura está inserida numa área de 81000 m2, composta por dois setores, o primeiro o
relvado do estádio principal, palco dos jogos da equipa do Rio Ave FC. Este está separado
por duas bancadas onde se encontra os dois blocos habitacionais independentes, cobertos
pelas próprias bancadas, aqui numerados por 1 e 3 ou seja bancada nascente e bancada poente
respetivamente.
O segundo setor numerado por 4, 5, 6 designado por academia e campo de treinos, é o setor
mais utilizado do complexo, cuja atividade se inicia pelas 09h e termina por volta das 23h
com o último treino da equipa de juniores.
A Figura 32 ilustra as instalações do Rio Ave FC, esta apresenta-se com a seguinte
distribuição de espaços:
1. Bancada poente;
2. Relvado principal de jogos;
3. Bancada nascente;
4. Campo sintético nº1;
5. Campo sintético nº2;
6. Campo treinos relvado;
7. Reservatório de água.
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Figura 32 Complexo Desportivo do RAFC



Dois blocos habitacionais cobertos pelas bancadas nascente e poente, referenciadas
na planta pelos nº 3 e nº 1 respetivamente;



Relvado principal de jogos oficiais, identificado com o nº 2;



Dois relvados sintéticos, ocupados diariamente pelas camadas jovens, identificados
com os nº 4 e nº 5;



Relvado natural para treinos da equipa sénior principal, nº 6;



Com o número 7, está identificado o sistema de bombagem e reservatório de água
que abastece todo sistema de rega o complexo desportivo.
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Figura 33 Envidraçado alçado principal

No decorrer da auditoria, foi constatado que o edifício apresentava uma necessidade extrema
de intervenção com investimento ao nível da sua requalificação, como por exemplo a
substituição das janelas, portas, colocação de tetos falsos, e um isolamento térmico no
interior das paredes, pois a degradação do mesmo, influencia a eficiência energética de todo
seu conjunto.
De realçar que a fatura de energia elétrica, tem tido um crescimento anual constante, devido
a vários fatores. Um deles prende-se com todo sistema de aquecimento e arrefecimento estar
desadequado das necessidades, e por outro lado, o crescimento desordenado de salas,
escritórios, e outras repartições. No que diz respeito à iluminação interior, esta é composta
essencialmente pelas tradicionais lâmpadas fluorescentes T8 com balastros ferromagnéticos.
A iluminação está normalmente ligada durante todo dia, existindo a necessidade urgente de
equacionar soluções atuais que o mercado proporciona, para se poder efetuar uma
substituição compatível com as luminárias existentes.
Todo o complexo desportivo é alimentado de energia elétrica a partir de uma ligação
subterrânea entubada entre as duas repartições, com cabos LXV 3x(2x380)+380 mm2,
diretamente do Posto de Transformação de Distribuição Pública (PTD). Este encontra-se
implantado no próprio estádio, contiguo à sala onde o Quadro Geral de Baixa Tensão
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(QGBT) está instalado, Figura 34. Este tem uma ligação em Baixa Tensão Especial (BTE)
com um contador de tripla tarifa instalado no interior do quadro, este é constituído por cinco
saídas, quatro delas abastecem diretamente as torres de iluminação do relvado principal. O
outro circuito liga diretamente ao quadro parcial nº1, que se encontra instalado no centro do
edifício, sendo também o centro de cargas. Este é constituído por vários circuitos de potência
que fazem a distribuição de toda a energia elétrica pelo complexo desportivo.

Figura 34 Quadro geral BT

Nesse mesmo espaço existe um grupo gerador de 60kVA / 48kW, Figura 35, com um motor
que utiliza como combustível o gasóleo. A sua principal função é entrar automaticamente
em funcionamento quando existe uma falha de energia da rede pública, e abastecer de
energia elétrica todos os circuitos de iluminação de emergência instalados no estádio,
garantindo uma luminosidade adequada para a circulação em segurança de todos os adeptos,
tendo como referência a indicação dos locais de saída.
A manutenção do gerador é feita com a regularidade exigida pelo fabricante, nomeadamente
o acionamento do mesmo em vazio durante quinze minutos e em carga durante uma hora.
Esta operação e executada mensalmente ao longo do ano para garantir o bom funcionamento
do grupo.
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Figura 35 Grupo Gerador

3.2 Zonas climáticas e localização do estádio
No estudo das necessidades térmicas do edifício é importante ter em conta a localização bem
como a sua orientação. Segundo o RCCTE, o zonamento climático do país baseia-se na
nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatístico (NUTS) de Nível III, cuja
composição por municípios tem por base o decreto-Lei nº85/2009 de 3 de abril de 2009 e a
Lei nº21/2010 de 23 de agosto de 2010 que agrupa todos os conselhos do continente em
trinta zonas. O edifício em estudo pertence à NUTS III, ou seja, ao Grande Porto (Diário da
Repùblica, 2009) (Diário da República, 2010).
De acordo com o Despacho (extrato) nº 15793-F/2013 esta legislação sobre a certificação
energética e qualidade de ar nos edifícios, exige que todos os profissionais do setor entrem
em linha de conta com a eficiência energética e consequentemente a redução de consumos,
orientando para uma nova realidade do projeto, tanto na construção como orientação do
edifício, bem como na inspeção dos novos sem esquecer os requalificados. O zoneamento
do nosso país está dividido por concelhos, através de três zonas climáticas de inverno (I1,
I2, I3) e em três zonas climáticas de verão (V1, V2, V3).
Página 59

Auditoria Energética – Instalações do Estádio Rio Ave FC

Na Tabela 12 estão representadas as zonas climáticas de inverno calculadas a partir do
número de graus-dias (GD) na base de 18°C.
Tabela 12 Critérios para a definição da zona climática de inverno

Na Tabela 13 estão representadas as zonas climáticas de verão, que são definidas a partir da
média exterior correspondente á estação convencional de arrefecimento (Ɵ

,

).

Tabela 13 Critérios para a determinação da zona climática de verão

Os principiais parâmetros climáticos para a estação de aquecimento são:


GD - Graus-dias na base 18°C;



M - Duração da estação de aquecimento;



Ɵ



𝐺

,

– Temperatura média exterior no mês mais frio da estação de aquecimento.
– Energia solar média durante a estação. [kW/m2.mês]

Os principiais parâmetros climáticos para o arrefecimento no Verão são:


𝐼 – Duração da estação = Quatro meses = 2928 horas;



Ɵ

,



𝐼

– Energia solar acumulada durante a estação.

- Temperatura exterior média

A cada região NUTS III definem-se um conjunto de dados climáticos característicos,
sendo que alguns variam com a altitude, a que se faz corresponder um zonamento
climático constituído por três zonas climáticas de inverno e três zonas climáticas de
verão, conforme se constata na Figura 36.
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Figura 36 Zonas climáticas de inverno (I) e verão (V) (Diário da repùblica, 2013)

A zona em causa I1-V2 Litoral Norte e centro, sendo uma zona com a influência marítima
que ameniza o verão e o inverno mais exigente o que deverá motivar uma maior capacidade
de o edifício para captar os ganhos solares. Os Graus dias de aquecimento variam entre 2090
em (Penalva do Castelo) e 1530 no (Cadaval). No verão devido á preponderância da
influência marítima, verifica-se junto á costa menores amplitudes térmicas diárias,
relativamente às regiões interiores de maior influência continental.
Este estudo refere-se a análise do comportamento térmico relativo a um Edifício com 36 anos
de vida, que se encontra localizado no distrito de Porto, em Vila do Conde, com uma altitude
de 10 m em relação ao nível médio da água do mar.
Através da consulta do Despacho nº 15793-F/2013 é possível determinar as zonas climáticas
para as estações de arrefecimento (Verão) e aquecimento (Inverno).
Para a estação de aquecimento, consultando os valores de referência de Graus Dias
(GD=1250) e altitude (h=94 m), no Porto (segundo a Tabela 05 do despacho), é possível
determinar o valor de GD para a altitude a 10 m, através da fórmula:
𝐺𝐷 = 𝐺𝐷𝑟𝑒𝑓 + 𝑎 (𝑍 − 𝑍𝑟𝑒𝑓)

(3.1)

𝐺𝐷 = 1250 + 1,6(10 − 94) = 1115,6 °𝐶
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Obtendo-se os GD para os 10 m, pode-se agora comparar com os critérios para determinação
da zona climática de Inverno, obtendo-se assim a zona I1.
Para além dos GD, neste despacho consultamos também o valor da duração, em meses, desta
estação e os ganhos a Sul por mês dessa região, obtendo-se assim 6,2 meses e 130
kWh/m2.mês, respetivamente.
Em relação à estação de arrefecimento, obteve-se a temperatura exterior de verão (𝜃ext, v =
20,9ºC) e considera-se uma duração de 4 meses (2928 horas). Consultando também a tabela
03 obtemos a zona climática para a estação de arrefecimento, sendo esta V2.
Para esta região também foi necessário consultar a tabela 05, para se obter o valor da energia
solar acumulada durante esta estação (Isol). Obtendo-se assim os valores:


Isol a E e W = 490 kWh/m2



Isol a N = 220 kWh/m2



Isol a H = 800 kWh/m2

3.2.1 Características exteriores do edifício
Atualmente o setor dos edifícios é responsável por cerca de 40% do consumo de energia
final na Europa e 30% em Portugal. Prevê-se a possibilidade de reduzir cerca de 50% deste
consumo com medidas de eficiência energética. Esta redução poderá ter um efeito positivo
no ambiente, com diminuição de cerca de 400 milhões de toneladas de CO2 por ano (DGEG
- Direção Geral de Energia e Geologia, 2019).
A construção da maioria dos edifícios em Portugal não tem um bom isolamento térmico,
dando origem a perdas de energia pelas paredes, janelas e demais. O aumento excessivo na
fatura energética deu início a um novo paradigma na construção civil, a criação de várias
empresas de remodelação e reabilitação de edifícios com o objetivo de melhorar a eficiência
diminuir os consumos de eletricidade e gás e obter ganhos económicos que podem chegar
ao 30%.
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Para que a eficiência energética de um edifício seja otimizada é essencial que este possua
um bom isolamento térmico, essa otimização pode ser conseguida com a implementação de
algumas das medidas sequentes (ADENE-Agência para a Energia, 2019):


Um bom isolamento das paredes interiores, exteriores, coberturas e pavimentos;



Uma boa escolha da caixilharia, envidraçados com gás árgon que permite melhorar
o comportamento energético;



O sombreador exterior é eficaz no período do verão, permite reduzir a forte
incidência do sol nos vidros;



Uma melhoria na caixilharia das portas, janelas, tratamento das fissuras e juntas de
dilatação, reduzir a entrada de ar da zona envolvente;



Uma ventilação eficiente, com entradas e saídas de ar controladas para evitar perdas
de energia.

3.3 Iluminação do Estádio
Nos últimos anos, as tecnologias utilizadas na iluminação dos estádios de futebol têm sofrido
uma forte evolução, no sentido de acompanhar os requisitos exigidos pela transmissão
televisiva, tornando-os melhor equipados e com maior eficiência energética.
É de uma extrema importância que todo sistema de iluminação funcione na sua plenitude,
tendo em conta a função relevante que este processo tem na exibição do espetáculo, mais
propriamente nos jogos de futebol que ocorrem no período noturno. Para além da sua
principal função que é iluminar o recinto desportivo com a garantia mínima de 1400 lux
exigida pelo regulamento de competições da Liga Portuguesa de Futebol, é também
necessário garantir uma boa visibilidade em toda zona envolvente criando um ambiente de
satisfação e de segurança ao adepto do jogo. A falha total ou parcial da iluminação, põe em
causa o atraso ou mesmo o cancelamento do evento devido à falta de segurança e condições
mínimas exigidas pelo regulador para o efeito, com resultados negativos no publico e
consequências financeiras para o clube. Portanto, é fundamental que horas antes do início
do jogo sejam feitos todos os testes necessários para detetar atempadamente avarias nos
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sistemas de iluminação permanente e de emergência, bem como o Grupo Móvel de Socorro
(GMS).
É importante referir que ao abrigo do Decreto Lei nº 10/2001, artigo IV os estádios foram
construídos e readaptados no que respeita a classificação consoante a lotação do mesmo.
Com base nos critérios definidos no artigo 3.º, os estádios são classificados com a lotação
máxima N, que lhes for fixada, nas seguintes classes:
a) Classe A: N igual ou superior a 35000 espectadores;
b) Classe B: N igual ou superior a 15000 e inferior a 35000 espectadores;
c) Classe C: N igual ou superior a 5000 e inferior a 15000 espectadores;
d) Classe D: N inferior a 5000 espectadores. (Regulamento das condições técnicas e de
segurança dos estádios, 2001)
No capítulo VIII, artigo 24º instalações técnicas do (Regulamento das condições técnicas e
de segurança dos estádios, 2001) é referido que:
1 - As instalações para a iluminação artificial do terreno desportivo, dos estádios que delas
disponham, devem ser concebidas segundo as normas de qualidade nacionais e
internacionais aplicáveis a recintos desportivos desta natureza e tendo em consideração os
seguintes fatores:
a) As especificidades das diversas modalidades desportivas previstas e os seus vários
níveis de prática;
b) A possibilidade de recolha de imagens fotográficas e de televisão a cores;
c) A contribuição da iluminação para a criação de ambiente agradável e atrativo;
d) A realização de objetivos de economia e rendimento luminoso constantes;
e) A facilidade e segurança nas operações de exploração e manutenção;
f) A ausência de encandeamento ou de condições de perturbação luminosa, no campo
visual dos praticantes desportivos e dos espectadores;
g) O recurso a soluções tais como postes, suportes e armaduras cujos materiais e formas
se integrem com os valores arquitetónicos e paisagísticos envolventes e não
constituam fatores de perturbação ou de poluição luminosa nas construções vizinhas;
h) A segurança dos praticantes desportivos e espectadores à luz da regulamentação
aplicável, designadamente sobre a segurança das instalações elétricas (Regulamento
das condições técnicas e de segurança dos estádios, 2001).
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2 - Sem prejuízo da necessidade de adequação dos estádios às exigências requeridas pelas
organizações desportivas para a realização de eventos de alto nível, as instalações de
iluminação do terreno desportivo, quando existam, deverão satisfazer todos os parâmetros
de referência.
Nível de iluminação vertical - Ev: 1000 lux, a 1400 lux, medidos a 1,5 m do solo, na direção
das câmaras de TV principais; em estádios com pista de atletismo, Ev será no mínimo de
2000 lux, medidos na direção da câmara de photo-finish;
Uniformidade - Emin/Emed: superior a 0,7;
Diversidade - Emáx/Emin: inferior a 2.
Nível de iluminação horizontal - relação Eh/Ev: entre 0,5 e 2 (UEFA, 2018).
A principal função do sistema de iluminação do estádio é iluminar todo ambiente por forma
a colmatar as necessidades e garantir uma boa qualidade de vídeo digital exigida pelos
média, sem criar incomodo aos jogadores e adeptos, nem que haja um excedente de luz no
meio ambiente para evitar incómodos na comunidade local.
Foram determinados novos requisitos de iluminação pela FIFA, onde se enquadram os novos
estádios. Estes devem possuir sistemas de iluminação distribuídos em cinco classes de I a V,
duas delas preparadas para com exigência de jogos televisionados e os outros três para
eventos sem a presença da televisão, conforme Tabela 14.
Tabela 14 Classes de Iluminação do campo de jogo (FIFA, 2011)

classe V

Televisionado internacional

O campo livre de sombras

classe IV

Televisionado nacional

O campo livre de sombras

Televisionado nacional não
Televisionado
Liga e Clubes não
Televisionado
Treino e recreação não
televisionado

O campo deve ser iluminado com pelo
menos oito postes (recomendado)
O campo deve ser iluminado com pelo
menos seis postes (recomendado)
O campo deve ser iluminado com pelo
menos quatro postes (recomendado)

classe III
classe II
classe I

Não sendo um fator menos importante, a altura das torres é fundamental para uma boa
qualidade de todo o sistema de iluminação, respeitando os ângulos de visão do jogador e das
camaras de filmar. Não é aconselhável posicionarem-se equipamentos de iluminação a
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menos de 25 graus com a base da fonte de luz mais baixa e a menos de 75 graus acima da
horizontal, conforme demonstra a Figura 37.

Figura 37 Angulo de montagem dos Projetores. (FIFA, 2011)

Os ângulos de inclinação são importantes para diminuir os problemas relacionados com as
sombras e os encadeamentos, esse tem sido um dos grandes desafios dos responsáveis pelo
projeto luminotécnico. Nestes casos, onde a instalação é existente a dificuldade em
minimizar as linhas de sombra é particularmente mais difícil, sobretudo quando o jogo é
televisionado com imagem de alta definição e alta qualidade. O direcionamento a partir
unicamente das quatro torres não é a melhor solução, no entanto, é repetitivo nas diversas
posições sobre locais similares do campo, esse direcionamento repetitivo das quatro posições
limita as sombras marcantes criadas pelos jogadores tornando-o num ambiente praticamente
isento de sombras (FIFA, 2011).
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Na Figura 38 é perfeitamente visível a importância da relação entre a altura e o campo de
jogo, onde estão montados os projetores que devem ter uma inclinação com um ângulo
sempre superior a 25 graus em relação à base mais baixa acima do horizonte, ou seja a partir
da linha central do centro do campo.

Figura 38 Angulo mínimo de inclinação (Regulamento das condições técnicas e de segurança dos estádios, 2001)
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4. Análise e Implementação de Medidas para a
Eficiência Energética no Caso de Estudo
O presente capítulo caracteriza todo o complexo e aborda o estudo realizado sobre o
consumo de energia, bem como os equipamentos de maior relevo.

4.1 Auditoria á Infraestrutura
A auditoria foi realizada ao longo do tempo, no entanto foi possível ir implementando passo
a passo, um sistema de gestão de energia e monotorização, que tem sido importante para a
verificação e controlo dos consumos de toda a instalação, simultaneamente analisar as
informações recolhidas na auditoria energética para equacionar futuras medidas ORC, que
podem ser com ou sem investimento, sendo que ambas têm o objetivo de diminuir a fatura
energética no final de cada mês.
Neste capítulo encontram-se também refletidas as ORC sem investimento, que são de grande
importância e referem-se essencialmente aos comportamentos e hábitos pouco eficientes dos
colaboradores, no que diz respeito à utilização dos equipamentos elétricos. Também serão
referidas as ORC com investimento inicial, estas devem ter um planeamento eficaz que
permita otimizar os equipamentos por forma a que o resultado do período de retorno
(payback), seja o mais curto possível.

4.1.1 Iluminação do relvado principal
O sistema de iluminação do estádio principal do Rio Ave FC, representa cerca de 40% do
consumo energético de todo complexo desportivo, é constituído por um projeto que está
desenvolvido para disponibilizar quatro tipos de iluminação destintas, possibilitando uma
utilização gradual, acompanhando as necessidades de iluminação do espetáculo em causa,
ou seja, possibilita a escolha mediante cada tipo de evento a iluminação é disponibilizada
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para fazer face às necessidades regulamentares, no caso das transmissões televisivas, estas
têm um maior grau de exigência, a iluminação estará sempre no máximo do seu desempenho.
Com este sistema é obviamente reconhecida uma poupança significativa nos consumos e na
também vida útil das lâmpadas, os diversos tipos de acessórios que fazem parte integrante
do sistema são normalmente adaptados às condicionantes do local para evitar avarias
desnecessárias, neste caso no interior das torres (Figura 39).

Figura 39 Torre de iluminação

Dado que o sistema de iluminação tem cerca de 24 anos, implantado de raiz com quatro
torres de 43 metros de altura colocadas nos vértices do campo de jogo para restringir as
sombras, é um problema que afeta os jogos televisionados. Devido ao elevado estado de
degradação, foram recentemente substituídos todos os projetores pelos modernos e
eficientes, SiCompact R3 Maxi Figura 40, que tornou a iluminação numa atmosfera mais
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iluminada e uma sensação de bem-estar e segurança, mesmo nas áreas dos espectadores.
Uma grande vantagem é a eficiência energética deste projetor menor consumo de energia
elétrica, e menor investimento em custos operacionais devido aos intervalos mais longos de
manutenção. Estas são as principais razões desta grande aposta.

Figura 40 Projetor Sicompact R3 Maxi (Lighting Philips, 2015)

As torres estão distribuídas da seguinte forma:


Torre 1 - 37 Projetores R3 Maxi, 2000W;



Torre 2 - 37 Projetores R3 Maxi, 2000W;



Torre 3 - 35 Projetores R3 Maxi, 2000W;



Torre 4 - 35 Projetores R3 Maxi, 2000W.

Conforme o descrito, não sendo uma iluminação perfeita, atinge os mínimos exigidos por
lei, que são os 1400 lux medidos a 1,5 metros de altura na horizontal no terreno de jogo.
Conforme se pode verificar na Tabela 15, o sistema de iluminação artificial do campo
principal de jogos permite a divisão em quatro níveis diferentes de iluminação, sendo o
primeiro nível aquele que tem menos projetores e o quatro está preparado para jogos
televisionados onde a exigência é máxima.
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Tabela 15 Classes de iluminação do sistema implantado no Rio Ave FC

Classe
classe IV
classe III
classe II
classe I

Tipo de jogo

Iluminância Horizontal (lux)

Jogos televisionado nacional
Jogos da liga e clubes não
televisionados
Jogos da liga e Clubes não
televisionado
Treino e recreação

1400
800
500
200

Foi possível acompanhar durante uma semana os treinos da equipa principal no período
noturno. Após essa observação e uma análise ao processo foi detetada uma ORC, onde se
constatou que os jogadores e treinadores entravam para o campo com a iluminação
totalmente ligada no nível IV, sendo que o Briefing e o primeiro aquecimento não necessitam
de luminosidade. Foi possível efetuar uma ação de sensibilização com os colaboradores
(Roupeiros) que atuam na preparação do campo de jogo para os treinos, no sentido de iniciar
a ligação pelo nível mais baixo e só subir gradualmente até ao nível III, que na maioria das
vezes é suficiente para o treino.
Na Tabela 16 está refletida uma poupança de 1036,8 €, fruto da medida que foi
implementada pelo método da sensibilização do operador do sistema de iluminação, sem
custos adicionais para o Rio Ave FC.
Tabela 16 Proposta de treinos no Nível III

Treinos no Nível III
Potência Total (kW)

288

Número de Projetores

144

Consumo eléctrico nivel IV (kWh)

432

Consumo erétrico nivel III (kWh)

252

Poupança (%)

58

Benefício energético ano (kWh)
Benefício económico ano (€)

6480
1.036,80
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4.1.2 Iluminação Interior
Nas áreas de trabalho logístico, ou seja, na secretaria, corredores e nos restantes escritórios
dos dois edifícios, a iluminação artificial é garantida essencialmente por armaduras com
lâmpadas fluorescentes T8 com auxiliar de balastro ferromagnético muito pouco eficientes.
Este tipo de iluminação de lâmpadas tubulares de 18, 36 e 58W é usada em todos os
compartimentos: salas de reunião, lavandaria, casas de banho e até mesmo na sala de
imprensa, esta medida foi também implementada no recente gabinete médico para manter a
uniformidade do sistema original, apenas com uma exceção no hall de entrada que as
lâmpadas são de halogénio de 50W bem como o gabinete do presidente.
Devido à antiguidade do edifício e a uma manutenção constante e uniforme, a iluminação
foi-se mantendo com as suas caraterísticas iniciais, as armaduras estanques de lâmpadas
fluorescentes em todo complexo desportivo conforme Figura 41.

Figura 41 Lâmpada fluorescente T8

Na análise resultante da auditoria energética, conclui-se é possível equacionar várias
medidas de racionalização, nomeadamente a substituição de toda tecnologia de iluminação
aqui apresentada, por ser pouco eficiente.
Devido à dimensão dos edifícios, pode-se propor a proposta de substituição dos
equipamentos de uma forma faseada, tendo em conta o investimento inicial e os recursos
financeiros do clube.
Na Tabela 17 estão descritos os equipamentos e a distribuição pelas respetivas divisões, bem
como o tipo de lâmpadas por potência individual.
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Tabela 17 Diversos sistemas de iluminação do interior

Tipo de
Armadura

Corredor
Edifício 1
Corredor
Edifício 2
Escritório
Secretaria

Armadura
Armadura
Armadura

Gabinete 1

Projetor

Gabinete 2

Armadura

Gabinete 3

Armadura

Sala de
Reuniões
WC
edifício 1
WC
Edifício 2
Bar
Edifício 1
Bar
Edifício 2
Balneários
Edifício 1
Balneários
Edifício 2
Sala de
Imprensa
Hall de
entrada

Armadura
Armadura
Armadura
Armadura
Armadura
Armadura
Armadura
Armadura
Projetor

Lavandaria Armadura
Roupeiro

Armadura

Ginásio

Armadura

Tipo de
Lâmpada

Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Halogénio
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Halogénio
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8
Fluorescente
Tubular T8

Potência
da
Lâmpada
(W)

Potência
Número de Potência
Total
Luminárias
(W)
(W)

58

16

928

58

14

812

18

20

360

50

12

600

58

3

174

58

3

174

58

5

290

58

5

290

58

5

290

58

5

290

58

5

290

58

5

290

58

6

348

36

22

792

50

18

900

58

5

290

58

4

232

58

6

348

7698
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4.1.2.1 Substituição de lâmpadas e acessórios.

Para se manter a iluminância média por metro quadrado, ou mesmo efetuar uma melhoria
nos setores onde se pretende intervir, é necessário efetuar uma escolha adequada em projeto.
Atualmente a diversidade de equipamentos eficientes disponíveis no mercado, é de tal forma
inúmera, que é sempre possível adequar a melhor a luminária ao local com o menor custo
possível.
Para ser possível realizar o estudo económico é necessário o registo de todas as lâmpadas
instaladas bem como a sua potência, só assim será possível efetuar uma comparação real
com uma nova solução. Neste estudo estão contemplados o mesmo número de horas de
trabalho e o número de dias e em média por ano.
Na Tabela 18 está representada a potência total do conjunto lâmpada fluorescente mais
balastro, sendo que, para o conjunto a potência tende a ser superior. Na classe especificada
como A1, podemos verificar que os dois valores possíveis do conjunto correspondem a dois
níveis de regulação.
Tabela 18 Potência absorbida pelo conjunto Lâmpada e Balastro (EDP Distribuição, 2010)

Para exemplo, a lâmpada fluorescente com 36W que em pleno funcionamento sem regulação
de fluxo, tem no seu conjunto uma potencia total absorvida de 38W, ou seja, um valor
superior ao da lâmpada em cerca de 5%, sendo estes os valores que integram os cálculos dos
consumos.
Na Tabela 19, encontram-se descrito o número de horas ano por regime de funcionamento.

Página 74

Auditoria Energética – Instalações do Estádio Rio Ave FC

Tabela 19 Número de horas ano por regime de funcionamento

Regime de Funcionamento

horas / ano

Contínuo

8760

Toda noite (crepúsculo até ao amanhecer)

4200

Crepúsculo até à meia noite (24)

2600

Crepúsculo até às 22h (5 noite/semana)

1300

40 horas / semana

2016

4 horas / semana

208

4.1.2.2 Custo do investimento
No custo total do investimento deve estar sempre mencionado os seguintes valores:


Custos operacionais;



Custo de aquisição do material.

Inicialmente o estudo inicia-se com o cálculo da potência total da iluminação interior dos
dois edifícios, considerando todas as lâmpadas e respetiva potência, sugeridas para a
substituição.
Potência Total (kW)=

Potência Total (kW) =

º

ê

(4.1)

= 7,698kW

De modo a calcular o consumo mensal destes equipamentos foi necessário ter em conta o
numero de horas que se encontra acesas por dia e o numero de dias que se encontram acesas
por mês, para o caso foram consideradas 8h diárias, e 21 dias por mês, através da seguinte
expressão:
Consumo mensal (kWh) = Potência Total × nº Horas mês

(4.2)

Consumo mensal (kWh) = 7,698 kW × 168 h = 1293,26 kWh/mês
Para se obter o custo mensal somente das lâmpadas instaladas, foi utilizada a potência total
calculada na alínea anterior, assim como, o preço médio de 0,16 €/kWh para a instalação
obtido no ano 2016.
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Custo mensal (euros) = Consumo mensal × Preço do kWh

(4.3)

Custo mensal (euros) = 1293,26 kWh/mês × 0.16 €/kWh
Custo mensal (euros) = 206,9 €
A análise do período de retorno ou Payback, é o método para calcular a rentabilidade do
investimento tendo em conta os dados relativos á poupança mensal e ao investimento inicial
do projeto.
Payback (anos) =

ç (

(4.4)

)

Neste caso específico, onde o investimento tem um peso significativo, tendo em conta a
substituição de um número elevado de lâmpadas, é importante um estudo preliminar que
avalie a situação proposta, pois existe sempre a possibilidade de se efetuar um investimento
faseado.
Mantendo os níveis de conforto, para tal, é importante um registo dos níveis de iluminância
em cada setor, consoante a sua atividade, poderá haver uma margem para melhoria. Na
Tabela 20 está contemplada a implementação de uma solução que visa a substituição das
lâmpadas T8 58W, sendo necessário incluir o valor da mão-de-obra de 157,47€ valor que
resultou da divisão do custo por todas as lâmpadas. Com esta implementação obtemos uma
redução 484,53€ e uma prevista amortização em 0,52 anos.
Tabela 20 Substituição de lâmpadas T8 58W

Substituição de Lâmpadas Fluorescentes T8 58 W
Tipo de Balastros
Potência Total (Lâmpada + Balastro) (W)
Número de Lâmpadas
Consumo elétrico T8 58W (kWh/ano)
Consumo eléctrico LED Tub. 25 W (kWh/ano)
Poupança (%)
Benefício energético ano (kWh/ano)
Benefício económico ano (€)
Custos operacionais com a substituição (€)
Custo das lâmpadas LED Tubular T8 1,5 m (€)
Retorno do investimento substituição (por ano)

Ferromagnéticos
60,9
87
10681,4
4384,8
58,90
6296,6
1.007,40
157,47
365,40
0,52
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A Tabela 21 demonstra uma poupança energética de 872,2 kWh com a substituição das
lâmpadas fluorescentes T8 36 W, uma poupança de 52,4%, e o período de retorno da
substituição é de 0,8 anos.
Tabela 21 Substituição de lâmpadas T8 36 W

Substituição de Lâmpadas Fluorescentes T8 36 W
Potência Total (Lâmpada + Balastro) (W)
Número de Lâmpadas

37,8
22

Consumo elétrico T8 36W (kWh/ano)

1676,5

Consumo eléctrico LED Tub. 18 W (kWh/ano)

798,3

Poupança (%)

52,4

Benefício energético ano (kWh/ano)

878,2

Benefício económico ano (€)

140,51

Custos operacionais com a substituição (€)

39,82

Custo das lâmpadas LED Tubular T8 1,5 m (€)

72,60

Retorno do investimento substituição (por ano)

0,80

A Tabela 22 espelha uma poupança energética anual de 399,2 kWh com a substituição das
lâmpadas fluorescentes T8 18 W, uma poupança de 52,4 %, o período de retorno do
investimento é de 1,5 anos.
Tabela 22 Substituição de lâmpadas T8 18 W

Substituição de Lâmpadas Fluorescentes T8 18 W
Potência Total (Lâmpada + Balastro) (W)

18,9

Número de Lâmpadas

20

Consumo elétrico T8 18 W (kWh/ano)

762

Consumo elétrico LED Tub. 18 W (kWh/ano)

362,9

Poupança (%)

52,4

Benefício energético ano (kWh)

399,2

Benefício económico ano (€)

63,86

Custos operacionais com a substituição (€)

36,20

Custo das lâmpadas LED Tubular T8 0,6 m

60,00

Retorno do investimento substituição (por ano)

1,50
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A Tabela 23 demonstra uma poupança energética anual muito significativa de 2872,8 Kwh,
com a substituição das lâmpadas halogénio de 50 W, uma poupança de 90,4 %, sendo o
período de retorno do investimento em 0,38 anos.
Tabela 23 Substituição de lâmpadas Halogénio 50 W

Substituição de Lâmpadas Halogénio 50 W
Potência Total (Lâmpada + Balastro) (W)
Número de Lâmpadas

52,5
30

Consumo elétrico 50 W (kWh/ano)

3175,2

Consumo elétrico LED Spot GU10 5 W (kWh/ano)

302,4

Poupança (%)

90,5

Benefício energético ano (kWh)

2872,8

Benefício económico ano (€)

459,54

Custos operacionais com a substituição (€)

54,3

Custo das lâmpadas LED Spot GU10 5W (€)

120

Retorno do investimento substituição (por ano)

0,38

Para se obter a eficiência total do sistema a proposta apresentada passa pela substituição de
todas as lâmpadas T8, por lâmpadas de tecnologia LED, eliminado assim, a reactância
ferromagnética e o condensador da luminária, com a vantagem futura numa perspetiva de
manutenção, também não aquecem o ambiente mantendo a temperatura normal do próprio
espaço. Esta ORC traduz-se numa forma eficaz de obter grandes poupanças na fatura
energética, tendo uma consequente redução nas emissões de CO2 e obviamente impactes
positivos no ambiente.

4.1.3 Consumos Globais de Energia
Nesta importante fase da auditoria procede-se ao balanço energético das instalações, com
isto permitir que seja possível uma análise pormenorizada e desagregada dos diversos
consumos, tendo como foco principal na redução de custos. Esta operação do estudo
energético é um processo de extrema importância, uma vez que permite uma caracterização
estruturada dos consumos, sendo possível traçar os seus perfis e extrair os diagramas de
carga, diários, semanais, mensais ou anuais, bem como identificar os locais e equipamentos
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de maior utilização, também reduzir uso dos mais desnecessários e propor desvios de
consumos para horas onde o valor da energia elétrica seja mais económica.
Com o intuito de analisar o comportamento da energia elétrica do complexo, na Figura 42 é
possível verificar o período do ano onde o consumo é mais elevado, sendo o pico em janeiro
com 33151 kWh, também contata-se no gráfico uma queda no consumo de energia nos meses
de verão nomeadamente em junho e Julho, com 10766 kWh e 15296 kWh respetivamente,
tal situação deve-se ao fato de ser época de férias dos jogadores consequentemente, uma
menor utilização dos equipamentos consumidores de energia, nomeadamente a iluminação
artificial.
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Figura 42 Consumo EE durante o ano 2017

Através da Figura 43 é possível verificar que os meses de inverno são aqueles que têm o
maior consumo de gás atingindo o pico máximo em janeiro, no entanto, é perfeitamente
visível que existe um decréscimo de Março até ao o mês de julho, onde o consumo atinge o
valor mais baixo do ano. Esta a redução está ligada intrinsecamente à diminuição do número
de atletas pelas mesmas razões apresentadas anteriormente, é notória a diminuição do
consumo neste período do ano. Iniciando novamente a curva crescente á medida que as
temperaturas baixam e a necessidade de consumo é maior.
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Figura 43 Consumo de gás Propano durante o ano 2017

Desta forma, estão representadas as duas fontes de energia mais utilizadas no complexo
desportivo, sendo possível determinar o diagrama de cargas médio anual, bem como o
desempenho energético durante o ano 2017. Revela-se um instrumento fundamental para o
processo de gestão de energia, uma vez que o conhecimento da situação energética da
instalação deverá ser o primeiro passo para analisar os principais setores e equipamentos
onde é prioritário intervir.

4.1.4 Análise das faturas de energia elétrica
A análise das faturas de energia elétrica, é um dos principais fatores para o gestor de energia,
sendo que tem uma maior importância, num grande consumidor de EE, como é o caso deste
estudo. Foi possível perceber qual o consumo anual e as suas variações consoante a
importância dos jogos. Serve também para verificar as variações no diagrama de carga e a
indesejada energia reativa, tendo em conta o tarifário contratado.
A instalação em causa, é abastecida por uma ligação em BTE (Baixa Tensão Especial), neste
tipo de ligação é importante uma análise aprofundada das faturas de energia elétrica,
principalmente pelo facto da infraestrutura não ter um sistema eficaz de gestão de energia.
Esta tem como principal objetivo verificar se o tarifário está adequado às necessidades do
complexo.
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Atualmente, a EE é faturada no mercado livre pela EDP Comercial, no ciclo diário com uma
tarifa tetra horária, sendo a potência contratada em 2016 de 386 kW. A análise da fatura teve
em conta os quatro períodos existentes: HP; HC; HVN; HSV. Sendo que numa primeira fase
o estudo baseia-se na concordância entre a potência contratada e o consumo nas horas de
ponta, dever-se-á estudar a possibilidade de medidas a tomar a curto e a longo prazo, como
o controlo da ponta e o deslastre de cargas. Posteriormente será analisado o consumo de
energia reativa, que pelos valores da fatura terá um bom resultado, tendo em conta que os
valores pouco significativos.
Na Figura 44 é possível observar a variação do consumo de energia elétrica entre o ano 2013
e 2016.

Figura 44 Variação anual do consumo de energia elétrica

Constata-se que o ano 2016 foi aquele que registou o maior consumo de energia dos últimos
quatro anos, contudo a tendência é claramente de crescimento, apenas no ano 2015 houve
um decréscimo relativamente ao ano anterior, pelo simples facto ter-se dado ao início da
execução de algumas medidas da auditoria energética previstas para o complexo,
antecipadamente ao ano desportivo. Foi oportuno colocar em prática alguns conceitos de
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gestão de energia, nomeadamente ao nível comportamental dos utilizadores mais frequentes
(funcionários, diretores e simpatizantes).
Tabela 24 Valores totais anuais de energia elétrica

Mês

2013

Ano
2014

2015

2016

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

5 891,89 €
6 286,78 €
5 128,56 €
4 074,60 €
3 382,22 €
2 306,37 €
2 294,62 €
3 026,33 €
2 817,05 €
4 228,77 €
4 389,27 €
6 371,81 €

6 205,22 €
7 107,16 €
5 624,86 €
5 052,98 €
3 653,63 €
2 306,37 €
2 244,73 €
3 945,39 €
4 642,66 €
4 247,45 €
6 494,69 €
6 749,49 €

6 605,75 €
6 640,42 €
5 711,24 €
4 429,76 €
3 901,22 €
3 090,49 €
2 449,51 €
3 487,02 €
4 064,01 €
4 538,52 €
4 585,94 €
6 061,21 €

6 375,83 €
7 128,88 €
6 267,91 €
5 507,29 €
4 333,22 €
2 990,74 €
4 585,89 €
5 518,95 €
4 464,68 €
4 864,69 €
5 958,15 €
5 887,08 €

Totais Gerais

50 198,27 €

58 274,63 €

55 565,09 €

63 883,31 €

Passando á leitura dos dados referentes ao consumo mensal, é visível que os meses de janeiro
e fevereiro são aqueles se realçam pelo facto de terem um valor mais significativo
relativamente aos restantes meses. As diferenças entre o período de verão e inverno deve-se
ao facto de uma maior utilização dos sistemas de iluminação artificial e também uma
utilização mais permanente da climatização.
Pela observação dos valores, pode-se concluir que existem algumas flutuações, sendo que
para tal, é necessária uma análise mais aprofundada, para assim se verificar quais as
principais razões para uma diferença tão acentuada nos consumos, entre o período de verão
e os restantes meses.
Na Tabela 25, pode-se verificar e analisar a variação em percentagem o consumo de EE entre
os anos 2013 e 2016. Nota-se um aumento generalizado desde 2013, sendo que em
determinados meses existem valores anormais para a época do ano, como a subida de 87%
julho de 2015 para 2016, pese embora os dias são maiores e com mais luz natural. A maior
descida no consumo de energia deu-se no mês de novembro de 2015 com 29%. As restantes
variações estão de acordo com um quadro espectável para o panorama do complexo.
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Tabela 25 Variação dos custos com a energia (%)

Mês

Variação de Dados (%)
2013 vs 2014
2014 vs 2015

2015 vs 2016

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

5%
13%
10%
24%
8%
0%
-2%
30%
65%
0%
48%
6%

6%
-7%
2%
-12%
7%
34%
9%
-12%
-12%
7%
-29%
-10%

-3%
7%
10%
24%
11%
-3%
87%
58%
10%
7%
30%
-3%

Totais Gerais

16%

-5%

15%

4.1.5 Análise da ponta tomada
Uma das medidas mais importante resultante desta auditoria é sem dúvida baixar o consumo
nas horas de ponta. É importante referir que as secções anteriores não comtemplavam a
economia feita na potência contratada e nas horas de ponta. Sabendo que a potência das
horas de ponta é calculada pelo quociente entre a energia ativa fornecida em horas de ponta
e o número de horas de ponta do período em questão, obtém-se uma energia de 67,25 kWh
para liquidar. A aplicação destas três medidas vai permitir no próximo ciclo uma redução de
potência contratada, que no decorrer deste ano encontra-se no valor de 348 kW, este cálculo
é referente sempre ao valor mais alto do mês anterior, sendo que o objetivo imediato é
diminuir os consumos nas horas de ponta e passar a potência contratada para 300 kW.
4horas × 30dias = 120horas

(4.5)

8070 𝑃 ÷ 120 = 67.25 kW

(4.6)
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Aqui a Figura 45, ilustra o valor consumido nas horas de ponta, bem como o preço unitário
por kWh.

Figura 45 Fatura de energia elétrica com referência ás horas de ponta

O consumo nas horas de ponta é:
67.25𝑘𝑊ℎ × 17.7980€ × 0.9836 = 1177.34€
Objetivo passar 7000 kWh de ponta, fica:
7000 𝑃 ÷ 120 = 58.33 kW
58.33𝑘𝑊 × 17.7980€ × 0.9836 = 1021.19€
Uma poupança de:
1177.34€ − 1021.19€ = 156.15€/𝑚ê𝑠
Conforme se pode constatar na Figura 46 a potência contratada é de 348 kW, sendo um valor
elevado para um cliente BTE, o que merece uma especial atenção. Com perspetivas futuras
do aumento do complexo, é de extrema importância iniciar o estudo comparativo do
fornecimento de EE em MT.
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Figura 46 Fatura de energia elétrica com referência á potência contratada

A potência contratada é:
348 𝑘𝑊 × 0.9540€ × 0.9836 = 326.547€
Se a ponta baixar para 300kW fica:
300 𝑘𝑊 × 0.9540€ × 0.9836 = 281.506€
Será uma poupança de 45.041€/mês

4.1.6 Energia reativa
Normalmente os quadros parciais instalados no interior das torres de iluminação encontramse apetrechado de todos os componentes auxiliares, junto aos restantes equipamentos. Este
conjunto foi projetado de maneira a que seja possível manter os componentes auxiliares o
mais próximo da lâmpada para que impere o bom funcionamento do sistema e manter o fator
de potência o mais próximo da unidade possível.
Na Figura 47 é possível visualizar mais à esquerda o condensador, este equipamento deve
está sempre bem visível e em boas condições de funcionamento, pois é muito sensível às
descargas atmosféricas. Tem como principal função diminuir o consumo de energia reativa
indutiva.
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Figura 47 Balastro ferromagnético

Após uma análise à fatura da energia elétrica verificou-se que esta instalação tem um fator
de potência de 0.99 no período de faturação analisado, por isso concluiu-se que não existem
encargos com energia reativa neste período. No caso do complexo desportivo do Rio Ave
FC, é necessária uma manutenção periódica e eficaz, com a verificação de todos os
equipamentos nomeadamente os condensadores que fazem parte do sistema de iluminação,
isto para que seja possível manter o fator de potência desejavelmente entre os valores de
0,93 e 1.

4.1.7 Gás Propano
O gás de garrafa é um combustível derivado do petróleo, no caso, Gás de Petróleo Liquefeito
(GPL), formado por vários hidrocarbonetos, sendo o Propano (C3H8) um gás que congela a
uma temperatura de -42Cº inferior ao do Butano 0Cº. Este tem como vantagem ser um
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combustível com elevado poder calorifico, pelo fato é o mais utilizado nos grandes clientes
e indústrias na ausência do gás natural (GN).
Durante a auditoria constatou-se que a fonte de energia utilizada no sistema de AQS nos
balneários dos campos de treino da equipa principal e camadas jovens, é o gás propano de
garrafa de 45kg. Sendo um produto embalado, facilita aos consumidores o acesso a uma
energia mais económica, com pouca manutenção. Para isso, contribui ainda a forma rápida
e eficaz como chega ao destinatário e facilidade da troca de garrafas. No Rio Ave FC, mais
propriamente nos campos de treino, existem oito garrafas instaladas num compartimento
exterior, distribuídas por quatro balneários com duas garrafas por balneário conforme a
Figura 48. Apesar de ser impossível a ligação do gás natural devido à distância entre o
estádio e a fonte de abastecimento, foi possível equacionar a possibilidade de tornar todo
sistema mais eficiente com a mesma fonte de energia.

Figura 48 Garrafas de gás propano existentes nas instalações do Rio Ave FC
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A empresa RPTOP Lda, foi contratada por um período de dois anos, para o fornecimento do
gás propano em garrafas de 45 Kg ficando com a obrigatoriedade de montar um contador
em cada local de instalação (Figura 49), para contabilizar apenas o gás consumido, sem
investimento inicial para o Rio Ave FC.

Figura 49 Contador de gás propano

Com base no estudo apresentado pela empresa RPTOP Lda, aos consumos de gás no setor
denominado por camadas jovens. Nesta situação a análise realizada teve em atenção ao
remanescente que fica na garrafa no ato da substituição, e que são devolvidos à marca. Foram
contabilizados no estudo uma média equivalente a duas garrafas de desperdício anual. Com
uma perda aproximada de 192 Kg correspondente a um valor de 337,07€/ano.
Os resultados apurados na Tabela 26 ilustram as poupanças energéticas resultantes da
implementação desta medida.
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Tabela 26 Gás propano com contador

Situação anterior sem contador
Garrafas gás Propano(mês)
Preço por Kg (€)
Preço Garrafa (€)
Consumo anual (Kg)
Custo anual (€)

8
1,76
79
4320
7.584

Situação melhorada com contador
Consumo mensal (m3)
m3 / garrafa
Preço por m3 (€)
Consumo anual (m3)
Custo anual (€)
Benefício económico (€)

174
21,72
3,18
2085
6634,29
949,71

As condições de operação do sistema estão associadas à conjugação da concentração elevada
da oferta deste tipo de energia em vasilhame, neste caso, eliminando o remanescente na
garrafa que contabiliza um valor de 337,07€/ano. Obtém-se uma poupança económica total
de 1286,78€ /ano, sem necessidades de investimento resultando assim, em ORC com tempos
de retorno imediatos, tornando a medida muito eficaz.

Figura 50 Esquentadores eficientes

Depois de substituir os esquentadores menos eficientes por uma tecnologia mais eficiente,
foi possível obter grandes poupanças anuais e a consequente redução na fatura energética.
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No entanto, a proposta incide na mudança do gás propano para o gás natural, que reduz o
valor a pagar mensalmente em cerca de 30%, em todo caso, devido à distância entre a
conduta principal e o estádio, não é possível realizar esta obra no imediato, devido ao custo
inicial elevado que é suportado pelo requisitante, sendo neste caso é Rio Ave FC.

4.2 Procedimentos de recolha de dados
Na Figura 51, está representado o analisador METREL corretamente aplicado no barramento
do quadro geral de alimentação, é também possível verificar que todas as ligações do
equipamento estão montadas a jusante dos triblocos de saída para os quadros parciais.

Figura 51 Analisador no Corte Geral

As ligações das tensões fazem-se através de pinças de garra e de igual modo a terra de cor
verde e o neutro de cor azul, a leitura das intensidades é feita com Transformador de Corrente
(TI) amovíveis de cor azul que abraçam o barramento na sua totalidade. Para realizar este
tipo de ligações é necessário a utilização de todos os Equipamentos de Proteção Individual
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(EPI), assim: Luvas isolantes classe 0; luvas de proteção mecânica; capacete com viseira e
casaco 100% algodão ou ignífugo; bota isolante com biqueira de aço. Estas ligações não
devem ser realizadas por pessoas que não estejam devidamente credenciadas para o efeito,
correndo o risco de eletrização.
A Figura 52 representa uma das possibilidades de recolha de dados, baseado num
computador portátil com o software livre desenvolvido pela marca, para fazer a interface
direta da gráfica do utilizador com o METREL. Após a ligação física, é necessário fazer o
download dos mesmos para o computador. Com esta solução presencial, qualquer
computador comum pode ser utilizado. Desta forma, fica assegurada a recolha dos dados
previamente programados. O METREL também permite o seu manuseamento (leitura de
dados) de uma forma fácil e intuitiva pelo técnico no ecrã tátil do próprio equipamento, que
é bastante generoso.

Figura 52 Recolha e armazenamento dos dados

Na Figura 53 está representado um gráfico extraído do analisador METREL, que ao longo
de sete dias esteve instalado no QGBT do estádio do Rio Ave FC, nele podemos verificar
que as três fases estão corretamente em linha com a norma NP 50160, ou seja, dentro dos
parâmetros regulamentares para os valores máximos e mínimos da tensão simples e
composta. Estas medidas foram realizadas com intervalos de medições de 10 minutos.
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Figura 53 Gráfico das Tensões

Na recolha de dados, foi possível obter uma informação detalhada das cargas e os seus
desvios, também podemos determinar com exatidão o período de funcionamento dos
equipamentos e as variações ao longo do dia, ou seja, podemos definir o diagrama de cargas
da instalação. Face ao exposto é recomendado que estes valores sejam divididos em duas
fases de consumo, uma no verão com menor carga e outra no inverno com maior carga,
sendo medições com muito rigor podem ser extrapoladas para um horizonte mais alargado
pelo menos de um ano, para que seja possível criar um diagrama de cargas mais abrangente.

4.3 Analise dos consumos de energia
Tratando-se de um complexo desportivo de grandes dimensões destinado à prática de
Futebol, a eficiência energética assume um papel importante na gestão de energia. Em
virtude da avaliação térmica do edifício e de uma análise aos consumos dos últimos quatro
anos, ficou bem patente que a energia elétrica é aquela que tem o maior peso na fatura anual
com 94,7 %, por isso, merece uma especial atenção, o gás propano é a segunda fonte de
energia com pequena parcela de 5,3 %.
Conforme ilustrado na Figura 54, é por demais evidente que a eletricidade assume uma maior
dimensão relativamente à segunda fonte de energia o gás propano.
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Ano 2017
5,30%

94,70%

Figura 54 Custo com energia Ano 2017

4.3.1 Circuito de água potável
O abastecimento de água potável a todo complexo constitui um serviço de vital importância
para o desenvolvimento de toda a atividade desportiva. Este é efetuado através de uma
ligação à rede pública, conduzida para um reservatório de equilíbrio com uma capacidade
de armazenamento de 20m3. Sendo desse depósito bombeada para a canalização principal
de 2 polegadas, permitindo obter os valores dos caudais em toda a tubagem, assim como a
pressão mínima de 3bar no recetor mais distante. Desta maneira abastece principalmente as
águas sanitárias, os diversos balneários, e por fim a lavandaria, sendo que excecionalmente
parte dela pode ser desviada para a rega. Para o efeito estão a ser utilizadas duas bombas de
marca Grundfos com motor Efacec de 2,2kW cada, com elevado estado de degradação.
Conforme se pode confirmar na Figura 55, o sistema é constituído por dois motores um
depósito de ar e um quadro de comando. O modelo representa uma parte de todo este
processo, pelo que se pretende fazer uma primeira abordagem a esta fase mais antiga. Estes
equipamentos apresentam alguns sinais de corrosão que impedem o acesso visível à chapa
de características. Fator essencial para o objeto de estudo.
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Figura 55 Grupo Efacec

A Figura 56 representa a chapa de características do motor de marca Efacec. nela são bem
evidentes a falta de manutenção que o sistema teve ao longo dos anos. Porem, ainda é visível
parte dessas características que foram importantes para os cálculos dos consumos de energia.
No que respeita ao funcionamento das bombas para efeito de contabilização dos gastos de
energia elétrica é importante uma adequada definição de critérios operacionais, como, a
programação dos arranques e paragens do motor mediante a regulação dos caudais, o que
consequentemente resulta num menor gasto de energia.
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Figura 56 Características Grupo I

O grupo motor MG usado (em muito bom estado) representado na Figura 57, foi oferecido
por uma empresa do concelho ao Rio Ave FC, porem, pelas suas características impunha-se
a sua instalação no imediato, tendo em conta que esta implementação incrementa uma
otimização e eficiência na gestão de energia de todo processo.

Figura 57 Grupo MG
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Foram montados os dois grupos em paralelo com os existentes de marca Grundfos com
motor MG de 1,5 kW e uma eficiência de 85,5% conforme se pode verificar na Figura 58.
Estes foram montados para trabalharem permanentemente em substituição do grupo mais
antigo, tendo em conta a sua eficiência, o grupo mais antigo só arranca em casos de muita
necessidade, ou seja, avaria ou manutenção.

Figura 58 Características do grupo II

Com a ligação deste grupo foi obtida uma considerável poupança na energia elétrica.

(4.7)

η1= Rendimento do primeiro Motor Efacec.
η₂= Rendimento do segundo Motor MG.
P = Potência nominal do Motor.
N = de Horas de funcionamento por mês(h).
pe = preço da eletricidade (€/kWh).
Como:
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(4.8)
1º CASO

.

× 2.2 × 88 × 0.1164 = 28,17 €/mês

2º CASO

.

× 1.5 × 88 × 0.1164 = 17,97 €/mês.

Conforme se pode verificar na Tabela 27 a medida trouxe uma economia de energia de 1056
Kwh/ano que se traduz-se numa poupança económica de 122,4 € ano, dado que o Rio Ave
FC não teve custos com este processo, o retorno é imediato.
Tabela 27 Motor de água potável

Situação atual Motor Efacec
Potencia do Motor (kW)
Nº Horas de Funcionamento (H)
Rendimento do Motor (η)
Energia consumida (kWh)
Custo anual (€)
Benefício económico (€)

Situação proposta Motor MG
2,2
88
80
242
338
0

Potencia do Motor (kW)
Nº Horas de Funcionamento (H)
Rendimento do Motor (η)
Energia consumida (kWh)
Custo anual (€)
Benefício económico (€)

1,5
88
85,5
154
215,64
122,4

4.3.2 Captação de água através de furo
Com o objetivo principal de reduzir o elevado custo com o abastecimento de água, deu-se
início em 2011 à obra de construção do subsistema de captação e armazenamento de água,
foi alvo de um investimento que rondou os 15 mil euros, considerada estratégica para
redução da fatura. É constituído por um furo de 190 metros de profundidade, apetrechado de
uma bomba submersível de 7,5 kW de potência, para a captação da água sendo o objetivo
de encher um conjunto de seis reservatórios de cinco m3 cada, que se encontravam todos
interligados e ao nível do solo (Figura 59). Do último a água segue por gravidade para uma
cisterna de 50m3 enterrada e estrategicamente instalada. Refira-se ainda, que este sistema
tem a alternativa de ser abastecido pela rede publica, que no período de verão é muitas vezes
utilizada para compensar a falta de água advinda do furo.
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Os relvados do estádio principal assim como os campos de jogos das camadas jovens, são
regados através da bomba 2 de 22kW, que aspira a água da cisterna de 50m3 passando por
um filtro integra o sistema de rega numa rede toda automatizada, ou seja, por setores e por
tempo determinado, consoante o grau de humidade existente no solo.

Figura 59 Esquema elétrico do furo 2

Em 2016 iniciou-se um reforço de todo este sistema para responder às necessidades efetivas
do aumento das infraestruturas do complexo desportivo, mais propriamente um novo campo
de futebol relvado, para treinos da equipa principal e dois sintéticos para fazer face às
necessidades das camadas jovens. Pelos dados apresentados foi inevitável um aumento da
capacidade de captação e armazenamento de água, com mais um furo e uma eletrobomba
ligados diretamente a um novo depósito de 70m3. Desta forma, os dois grupos de
eletrobombas submersíveis situadas a uma cota de 190 m de profundidade elevam a água
com um caudal de 10 m3/h cada para o reservatório com uma capacidade total de 70m3, e os
seis de 5m3 onde se encontra armazenada toda a água capturada que por sua vez abastece a
cisterna de 50m3. Com este novo paradigma houve a necessidade de introduzir um autómato
para efetuar toda a gestão de toda a água existente nos reservatórios através de várias
electroválvulas, conforme mencionado na figura 61.
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Figura 60 Electroválvula

Os variadores de velocidade também conhecidos pelos conversores de frequência foram
introduzidos no sistema, com vários objetivos: os arranques suaves; menor desgaste nos
equipamentos. O principal objetivo será impor uma redução da fatura energética, pelo
simples facto de controlar a velocidade do motor conforme as necessidades, podendo
abrandar a velocidade conforme a carga em cada momento (Figura 61).

Figura 61 Esquema elétrico do sistema de armazenamento de água com dois furos
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Como já foi referido anteriormente, racionalizar é o principal objetivo deste trabalho, para
tal a monotorização e controlo do consumo de energia elétrica. Desta forma, um dos grandes
focos preconizados pela auditoria é a poupança de energia. No que se refere em particular à
gestão da energia, destacam-se em particular os resultados obtidos com a transferência das
cargas das horas de ponta e cheias para as horas de vazio ou super vazio, que decorrem da
ação da implementação de um sistema automatizado com o comando direcionado para
interação com as horas de super vazio na captação e armazenamento e na rega durante o
período noturno. Sendo que, o funcionamento das bombas de captação de água do sistema,
encontra-se condicionado aos níveis de água existente nos reservatórios (Figura 62).
Refira-se ainda, que, a introdução da bomba1 de 18,5 kW com variador de velocidade no
sistema veio preconizar um aumento da eficiência energética. Pelo facto de realizar o mesmo
trabalho com uma menor potência instalada e uma maior eficiência, pode-se concluir que a
partir da data da sua instalação a bomba 2, só entra em serviço quando a solicitação é
demasiadamente superior ao debitado pela bomba 1.
Após entrada em exploração deste novo complemento ao sistema de captação e
armazenamento, verificou-se uma redução na fatura da água em aproximadamente
2.000€/mês nos períodos mais críticos, que são os cinco meses com temperaturas mais
elevadas.

Figura 62 Reservatórios de água
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4.3.3 Sistema de produção de AQS
O complexo dispõe para aquecimento de AQS de quatro termoacumuladores com um
deposito de 1000L cada, de marca Videira. O aquecimento da água é feito por três
resistências elétricas de 10kW cada por depósito, num total de 120kW de potência instalada.
Este sistema permite um aquecimento rápido e eficaz da água, no entanto deve ser o processo
menos eficiente do mercado no que diz respeito ao consumo de energia. Esta capacidade de
4000L de água serve a zona dos balneários, sauna e massagens.
Na Figura 63 estão representados dois termoacumuladores de marca videira.

Figura 63 Termoacumuladores Videira

Pela análise verifica-se que os dois termoacumuladores de marca Videira encontram-se
instalados na mesma repartição, tendo a função de fornecer AQS aos dois balneários
principais e um terceiro que é utilizado pela equipa de arbitragens. Durante a época
desportiva tem uma utilização diária, com exceção da segunda-feira que normalmente é dia
de folga para a maiorias dos jogadores e treinadores. Em todo caso, poderá ser eventualmente
utilizado por pequeno grupo de jogadores que estão em recuperação física. Concluindo, em
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todos os jogos ou mesmo apenas em dia de treino, os cilindros funcionam sempre durante o
horário laboral, ou seja, nos horários que menos favorecem, conforme se pode confirmar na
Figura 64 o depósito de 1000 L alimentado por uma tensão trifásica de 400V e uma potência
de 30 kW.

Figura 64 Características dos termoacumuladores

Observou-se durante a auditoria que os sistemas de aquecimento de AQS eram na realidade
um dos maiores consumidores de energia elétrica, sendo que houve uma necessidade de
procurar uma redução imediata de energia consumida por este recetor. Após um estudo
realizado, foi notório que uma implementação de um mecanismo automático que efetuasse
a transferência de cargas para um período noturno, onde a energia é mais económica, ou seja,
para as Horas (HVN, HSV), era uma solução rentável a curto prazo, para tal foi colocado o
analisador para perceber o diagrama de cargas dos cilindros e optar por uma ORC á medida.
A primeira das medidas a ser colocada em prática, foi a criação de um sistema automático
criado no próprio quadro elétrico por disponibilidade de espaço, onde é constituído por um
contactor para cada termoacumulador, um interruptor horário e um disjuntor de proteção ao
sistema de comando. Devido á necessidade imediata de baixar os custos com todo este
processo, a instalação foi executada junto aos disjuntores de proteção de ligação aos
cilindros, permitindo um menor custo do sistema.
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O sistema implantado, através da montagem dos automatismos representados na Figura 65,
leva a uma alteração do diagrama de cargas do cliente e gera uma redução mensal na fatura
energética.

Figura 65 Automatismo dos Cilindros

Conforme se pode constatar na Figura 66, o período de monotorização entre os dias 19 e 25,
as resistências ligam às 00h00, e atingem nesse instante o máximo de carga de 60A. A
intensidade de corrente vai diminuindo conforme a temperatura do deposito sobe
gradualmente até atingir os 60 ºC desejados.

Figura 66 Gráfico dos consumos EE dos cilindros

Através da análise ao gráfico, podemos concluir que a implementação da medida surtiu
efeitos imediatos, verifica-se que durante a monitorização de sete dias, as cargas dos
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cilindros foram transportadas para o período noturno com exceção Sábado dia 25-03-2017,
onde houve um jogo oficial e a necessidade de ligar manualmente devido à temperatura estar
abaixo dos limites mínimos aconselhados.
Nos estudos apresentados estão contemplados todos os custos da alteração ao quadro elétrico
para que o mecanismo automático tenha o resultado pretendido, sendo que para o efeito,
foram consultadas várias casas da especialidade em montagens elétricas. Foi a firma Inasilpe
a que apresentou o preço mais vantajoso de 328,28€ por quadro, conforme orçamento no
anexo 6.
As vantagens proporcionadas por esta solução são mais do que evidentes. Na Tabela 28
encontram-se ilustradas as poupanças alcançadas durante um ano, que são de 1043,28€,
sendo o retorno do investimento atingido em menos de quatro meses.
Tabela 28 Resultado do automatismo com interruptor horário

Cilindros

Tecnologia 30 kW

Energia Consumida Investimento Poupança

Retorno

€/ano

€ /ano

ano

1043,28

0,37

4905,36

atual
Tecnologia 30 kW

3862,08

328,28

Proposta
Nota: Período de utilização é das 18:00h às 24:00h

Na Tabela 29, está representado o horário de funcionamento dos termoacumuladores, assim
como o valor do kW de cada ciclo.
As resistências dos cilindros iniciam a sua atividade logo após os jogos, sempre que os
utilizadores abrem as torneiras de água quente, ou em qualquer horário do dia.
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Tabela 29 Horários de utilização dos termoacumuladores

HORÁRIO
Das 18:00h ás 19:00h
Das 19:00h ás 21:00h
Das 21:00h ás 22:00h
Das 22:00h ás 08:00h
Das 02:00h ás 06:00h

UTILIZAÇÃO CICLO
1 hora
CH
2 horas
P
1 hora
CH
2 horas
VN
4 horas
SV

PREÇO (€)
0,1107
0,1164
0,1107
0,0929
0,0894

POTÊNCIA
30 kW
30 kW
30 kW
30 kW
30 kW

VALOR (€)
3,321
6,984
3,321
5,574
5,364

Para limitar a ligação nas horas de maior custo energético, foi instalado este automatismo
sendo possível transportarmos as cargas das horas de ponta e horas cheias para o horário de
vazio e super vazio, com esta implementação obtemos uma redução no valor de:
Horas de ponta

6,984-5,364 = 1,62€

Horas de cheias 6,642 - 5,364 = 1,278 €
Concluindo uma poupança de 2,898 € diários, ou seja, uma redução mensal na fatura de:
22 𝑑𝑖𝑎𝑠 × 2,898€ = 63.756€/𝑚ê𝑠
Na Figura 67 estão representados os termoacumuladores, que abastecem de AQS os
balneários do ginásio, banho turco e sauna, com a capacidade de armazenamento de dois mil
litros cada. Existe uma interligação com os cilindros dos balneários principais para uma
eventual falha de água quente, num ou noutro setor. O objetivo é repor de imediato a
normalidade por esta via, esta electroválvula encontra-se normalmente fechada.
O sistema de automatismo aplicado nestes cilindros foi semelhante ao dos balneários da
equipa principal para jogos oficiais Este quadro permite de uma forma 100% automática
ligar as resistências totais ou parciais somente nos períodos noturnos. Mesmo assim, é
necessário periodicamente verificar se os horários estão de acordo com o pretendido para
que este sistema tenha o efeito pretendido.
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Figura 67 Termoacumuladores ginásio

Como esta poupança é relativa apenas a um termoacumulador temos que:
63.756 × 3 = 191.2€/𝑚ê𝑠

4.3.4 Lavandaria
A lavandaria é um dos setores de atividade que mais consome energia elétrica, daí uma
especial atenção aos procedimentos e aos horários de utilização. As máquinas de lavar e
secar são industriais, trabalham todos os dias incluindo os sábados, num horário das 08:30h
às 19:00h. Foram adquiridas duas máquinas novas semi-industriais de 12kg de carga
máxima. Com estas duas novas máquinas foi possível efetuar pequenas paragens nas horas
de ponta, e retomar as lavagens com mais capacidade e com um menor custo energético
noutro horário. Esta medida também proporcionou a possibilidade de programar diariamente
uma lavagem e secagem nas horas de super vazio devido ao programador das novas
máquinas. Na Figura 68, estão representadas as duas maquinas de lavar existentes na
lavandaria do estádio do Rio Ave FC.
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Figura 68 Máquinas de lavar

Tendo em conta a sua economia, esta medida foi implementada de imediato, teve um
investimento inicial superior quando comparado à sugestão anterior, mas para além de uma
grande poupança de energia, este sistema permite que a lavandaria permaneça sempre com
uma atividade mesmo com a falha de uma das máquinas, transmitindo alguma comodidade
para o utilizador, uma vez que a medida também se traduz nesta segurança. A campanha de
sensibilização tem o compromisso de todos, principalmente os colaboradores que trabalham
nos locais de maior consumo energético, neste caso houve uma maior consciencialização
que tem como objetivo transmitir a poupança das medidas implementadas, como é o caso da
lavandaria, que tem sempre a possibilidade de transferir cargas dos períodos mais critico
para outros de menor importância na tabela tarifária. Foi então que se optou por aplicar um
quadro junto das máquinas com os horários onde os preços do kWh é mais elevado devendose neste caso evitar colocar as máquinas a trabalhar. Neste período as funcionárias da
lavandaria podem efetuar outros tipos tarefas, como a limpeza dos balneários e do bar,
conforme lhe estão atribuídas.
Pode-se verificar as características da máquina de lavar Miele na Figura 69, e realçar a
potência total de 15,4 kW.
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Figura 69 Características das máquinas de lavar

A lavandaria é composta por duas máquinas de marca Miele uma de lavar e outra de secar,
ambas com uma alimentação Trifásica 3N AC 380-415V, com uma potência de 15,4kW e
de 19,4kW, respetivamente. As duas novas aquisições de marca Samsung, são máquinas
com uma capacidade máxima de carga até 12kg.
Na Tabela 30 estão representados o tempo de utilização das máquinas de lavar bem como o
ciclo horário, o que nos permite analisar qual o consumo energético anual.
Tendo em conta que as funcionárias quando chegam à lavandaria colocam as máquinas de
lavar e secar em funcionamento sem qualquer restrição de horários, obtêm-se uma utilização
diária de pelo menos duas horas de trabalho nas horas de ponta. Com a paragem neste ciclo
e a passagem deste tempo para o período noturno temos um ganho anual de 496€, o que
torna esta operação bastante rentável.
Tabela 30 Tempo de utilização das máquinas Miele

Situação atual máquina Miele
Potencia da máquina (kW)
Nº Horas de Funcionamento (H)
Valor kWh horas de Ponta
Energia consumida (kWh)
Custo anual (€)
Benefício económico (€)

Situação proposta máquina Miele
34,8
2
0,1164
18374,4
2138,70
0

Potencia da máquina (kW)
34,8
Nº Horas de Funcionamento (H)
2
Valor kWh horas super vazio
0,0894
Energia consumida (kWh)
18374,4
Custo anual (€)
1642,7
Benefício económico (€)
496
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É visível na Figura 70, que a lavandaria não tem limitações de espaço podendo de futuro
equacionar a aquisição de uma nova de secar máquina para melhorar os índices de trabalho,
bem como a eficiência energética, através de um equipamento tecnologicamente mais
evoluído.

Figura 70 Máquinas de secar roupa

Na Figura 71, estão representadas as caraterísticas da máquina de secar, e pode-se constatar
que a potência deste equipamento pode atingir um máximo de 20,5 kW.

Figura 71 Características das máquinas de secar
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Na lavandaria, com a programação das máquinas realizou-se uma poupança anual de 496€,
no entanto, a poupança não fica por aqui. Foi a partir destas medidas que se verificou outros
comportamentos que também tiveram efeito positivo na fatura final de energia elétrica,
nomeadamente a paragem dos ferros de passar a roupa nas horas de ponta, passando esta
utilização para as horas cheias, sem afetar a produtividade, conforme espelhado na Tabela
31.
Tabela 31 Ferro de engomar

Situação atual ferro de engomar
Potencia do Ferro (kW)
Nº Horas de Funcionamento (H)
Valor kWh horas de Ponta
Energia consumida (kWh)
Custo anual (€)
Benefício económico (€)

Situação proposta ferro de engomar
2,4
2
0,1164
1267,2
147,50
0

Potencia do Ferro (kW)
Nº Horas de Funcionamento (H)
Valor kWh horas cheias
Energia consumida (kWh)
Custo anual (€)
Benefício económico (€)

2,4
2
0,1107
1267,2
140,2
7,3

A solução aplicada tem um benefício económico de 7,3€/ano, embora um pequeno ganho,
porem, está refletido na potência contratada. Todos estes pequenos gestos refletem-se no
valor final da potência contratada que tem um valor acima daquilo que é espectável para este
complexo.

4.4 PTC - Posto de transformação de Cliente
Com realização de um estudo energético foi possível concluir que a EE tem um peso muito
significativo na fatura energética. Este levantamento permitiu também, definir os setores e
os equipamentos (obsoletos) que consomem mais energia e apontar alguns eventuais
excessos. Pelo exposto, a possibilidade de alimentar esta instalação em MT, é uma
alternativa que pode baixar a fatura energética de uma forma considerável. Face ao historial
de consumos, e uma forte previsão de crescimento a médio prazo, a solução de passar para
cliente MT é cada vez mais uma forte possibilidade, no entanto, é necessário um estudo
económico rigoroso e determinar o momento certo, tendo em conta a própria instalação
elétrica do estádio.
Uma dificuldade recorrente deste tipo de instalações, é escolher e preparar um local, onde
seja possível instalar todo o equipamento necessário sem esquecer as acessibilidades
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regulamentares para o exterior. Com base em dois cenários previamente estudados para
instalação e montagem do PT, a primeira escolha passa por alocar o equipamento na sala do
gerador, com a substituição do mesmo para o exterior da bancada sul. O outro cenário, o
mais comum, passa pela instalação de um pré-fabricado junto à bancada sul poente Figura
72. Esta solução tem um custo mais elevado em todo processo pelo facto de ficar mais longe
da rede MT e também do centro de cargas, sendo necessário deslocar todas as ligações para
esta nova instalação.

Figura 72 Posto de Transformação pré-Fabricado

Após uma minuciosa análise dos consumos de EE e da situação futura do complexo
desportivo e tendo em conta os objetivos a cumprir com a implementação do programa de
redução de energia, foi solicitada à EDP Comercial uma proposta para a instalação de um
posto de Transformação no edifício do estádio com o devido estudo económico.
Na Figura 73 é apresentada a proposta da EDP Comercial para o projeto de aumento do nível
de tensão. Na situação atual com uma potência contratada de 386 kVA, os custos com a
energia elétrica perfazem 53.805 €/ano, enquanto na proposta exposta em média tensão, o
estudo apresenta uma significativa redução no valor de 36.888 €/ano, sendo o retorno do
investimento em aproximadamente 4,8 anos.
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Figura 73 Resumo do projeto de aumento do nível de tensão.

Como se pode verificar pela proposta apresentada é evidente a necessidade de se instalar um
transformador de potência com 630 KVA, esta necessidade tem haver com a ligação dos
projetores num jogo transmitido em direito pelos canais televisivos, que durante o arranque
e o aquecimento das próprias lâmpadas, as intensidades instantâneas podem atingir valores
muito próximo dos 800A por fase.
Conforme se pode verificar na Figura 74, o projeto atual do edifício confere-nos a
possibilidade de instalar o PTC na sala do gerador devido ás generosas dimensões ali
existentes, sendo também de salientar a particularidade de se poder executar todas as
acessibilidades necessárias e regulamentares. Nos termos legais deve ser garantido o direito
de acesso à EDP Distribuição aos locais das instalações ligadas à rede, onde estão instalados
equipamentos de contagem, medição e registo e transmissão de dados, assim como
elementos de rede estabelecida em propriedade particular e que por razões de serviço ou de
segurança seja necessário operar (EDP Distribuição, Outubro 2018).
A proximidade também é um fator a ter em conta, pois o orçamento final desta medida,
depende da distância entre a nova instalação e o ponto de alimentação, que neste caso tratase de um PTD geminado com a sala do gerador.
A ligação proposta foi alvo de um estudo preliminar pela EDP Distribuição, a rede será em
executada anel numa componente subterrânea embebida em tubo com um diâmetro de 160
mm2 com a possibilidade de bi-alimentação, sendo que, nestes casos existe a eventualidade
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do requerente executar esta ligação, proporcionando uma pequena redução nos custos totais
do projeto.

Figura 74 Projeto existente da bancada poente sul

Este plano está suportado em ações e estudos realizados na situação energética atual, dado
que a perspetiva do complexo é de aumentar na zona referenciada por campo de treinos,
sendo o PT um elemento fundamental para garantir a estabilidade energética do complexo.
Na Figura 75 é percetível na proposta da EDP Comercial a vantagem do objetivo no aumento
do nível de tensão. No entanto existem variáveis que necessitam de uma melhor análise.
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Figura 75 Dados financeiros EDP Comercial

Também é importante referir, que no decorrer dos contactos deram início as negociações
relativamente ás tarifas com os atuais comercializadores do Sistema Elétrico do Serviço
Publico (SEP). Num primeiro contacto pode-se afirmar que a EDP Comercial está disponível
para reduzir o valor das tarifas atualmente em vigor.
Por fim, são apresentados na Tabela 32, os cálculos obtidos de uma estimativa de custos para
as duas opções disponíveis no mercado com tarifas em vigor. Conforme se pode constatar
pela simulação, o valor total a pagar pela mesma energia consumida é muito inferior no caso
do cliente MT comparativamente com a situação atual. Para a energia consumida no ano
2018, esta operação permite uma redução de 17.982,15€.
Tabela 32 Comparação Preços, para clientes BTE e MT ano 2018

Ano

Cliente

2018
2018

BTE
MT

Preço energia consumida (€/kWh)
Total
Ponta
Cheia
Vazio Normal Super Vazio
10 149,86 € 20 456,50 €
4 266,04 €
2 416,79 € 37 289,20 €
4 757,95 € 10 321,04 €
2 671,93 €
1 556,13 € 19 307,05 €
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Após análise da tabela é importante uma comparação ao restante processo para perceber o
tipo de redução de consumos que é possível obter, para se viabilizar o projeto.
A Figura 76 representa o projeto elétrico já concluído, que foi dimensionado com todas as
condições de acessibilidades de ligação à rede impostas pelo regulador.
Face ao estudo já realizado é importante submeter o projeto à DGEG para aprovação e
licenciamento, só depois é possível orçamentar os restantes custos com a interligação da rede
MT.

Figura 76 Projeto elétrico do novo PTC

Tendo como base a proposta da EDP Comercial no valor de 83.013,00 € para instalação e
ligação do PTC no edifício do estádio, mesmo sabendo que este valor encontra-se
inflacionado o retorno deste investimento é inferior a 4,6 anos tendo em conta os valores
apresentados na tabela 33, portanto considera-se um investimento muito rentável.
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4.5 Emissões de CO2
A nível ambiental, um dos fatores fundamentais na estratégia de combate às alterações
climáticas é uma forte aposta na eficiência energética e no incremento de produção de
eletricidade de origem renovável no SEN. O gás envolvido nesta análise é o dióxido de
carbono resultante da combustão de combustíveis fosseis para a produção de eletricidade. A
constante utilizada para determinar o valor final, encontra-se mencionado nas faturas do
operador EDP Comercial, cujo o fator de emissão dos Gases Efeito de Estufa (GEE) para a
eletricidade é 408,8 g/kWh, conforme a Figura 77.

Figura 77 Emissões de CO2 (EDP Distribuição, 2019)

Após análise dos resultados anteriores, pode-se afirmar que as medidas implementadas
contribuíram também para uma redução das emissões de CO2 associada ao setor da
eletricidade. A Tabela 33, espelha as emissões de CO2 associadas às poupanças de energia
elétrica cujo valor evitado é de 7.351 kgCO2 no pior dos cenários. Este tipo de medidas
contribui assim, para atingir as metas propostas por Portugal no programa 20-20-20.
Tabela 33 Total de emissões evitadas

Medidas realizadas

Poupança de energia (kWh) Emissões de CO2 (kg)

Proposta de treinos Nível III

6.480

2.649

Substituição de Lâmpadas T8 58W

6.297

2.574

Substituição de Lâmpadas T8 36W

878

359

Substituição de Lâmpadas T8 18W

399

163

Substituição de Lâmpadas 50W

2.873

1.174

Substituição do motor água potável
Total

1.056
17.983

432
7.351
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5. Conclusões e Propostas futuras
5.1 Conclusões
Neste capítulo apresenta-se as principais conclusões relativas ao trabalho desenvolvido,
tendo em conta os objetivos propostos, nomeadamente a realização de uma auditoria
energética sob a forma de um caso prático. Durante a respetiva auditoria foi possível propor
e acompanhar a execução de alguns trabalhos de reconstrução e melhorias do edifício,
sempre com o objetivo de corrigir e substituir materiais aplicados, nomeadamente a
substituição de algumas janelas, que passaram a ter vidro duplo a partir desta intervenção,
bem como aplicação de teto falso com isolamento de lã de rocha nas repartições mais
frequentadas, para permitir um melhor conforto térmico.
Um dos principais focos, foi o estudo do consumo de energia elétrica dado se tratar da fonte
de energia com a maior importância para o complexo. Foi percetível com a análise das
faturas que a eletricidade representa mais de 90% do consumo de energia, relativamente ao
gás propano, que é a segunda fonte. Verificou-se que durante os meses de verão existe um
decréscimo no consumo de eletricidade e de gás propano, sendo uma época mais quente e
com o dia mais longo. Esta redução tem muito haver com a utilização da energia no sistema
de AQS, que nesta época é sempre de menor utilização. De igual forma a iluminação dos
campos de treino utilizada diariamente tem uma significativa diminuição, a qual coincide
com as férias dos jogadores e consequentemente uma menor ocupação do complexo.
Em relação às melhorias efetuadas, conclui-se, que se trata de um fator a ter em conta, pois
permite sempre de uma forma vantajosa recuperar o investimento inicial em muito pouco
tempo. Com as medidas já executadas a poupança nos custos atinge os 10% anuais. Após a
conclusão da iniciativa já aprovada da mudança do contrato para cliente em média tensão, a
redução nos custos energéticos poderá atingir um valor superior a 30%, sendo o retorno
bastante atrativo.
A instalação fica mais eficiente e com capacidade para aumentar o número de atletas
mantendo o custo energético.
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É importante realçar que hoje em dia os problemas associados às alterações climáticas
afetam todos os continentes. Uma das soluções com resultados imediatos, passa por
implementar estratégias de eficiência e racionalização de energia nas organizações. Com
este estudo foi possível proporcionar uma redução de aproximadamente 7,4 toneladas de
CO2 num ano, com as devidas vantagens económicas para o Rio Ave FC.

Em suma, considerando a formulação do problema de otimização dos recursos e metodologia
proposta, bem como as várias análises realizadas relativamente aos projetos futuros, podese afirmar que as soluções apresentadas podem constituir uma proposta efetiva para a
redução de custos inerentes à energia consumida pela instalação do Rio Ave FC, permitindo
assim, que todo este trabalho tenha o sucesso desejado.
É de notar o esforço e a visão de futuro dos gestores do RAFC, no desenvolvimento das suas
infraestruturas, associado a um crescimento sustentado, não descorando a análise técnicoeconómica das medidas de eficiência energética.

5.2 Propostas futuras
Neste capítulo, como propostas futuras são apresentadas diversas sugestões, que foram alvo
de estudo prévio, com o objetivo real de implementação a curto prazo.

5.2.1 Bomba de Calor
Foi natural e conclusivo a necessidade desta instalação introduzir uma forma mais
económica de produzir (AQS). Como neste processo já incluía os termoacumuladores
propusemos uma bomba de calor com um COP aproximado de 3.5 (Figura 78) para uma
redução efetiva nos custos associados ao aquecimento das águas, dado que a estrutura da
pala não suporta painéis solares.
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Figura 78 Bomba de Calor

5.2.2 Reguladores de fluxo Luminoso
Num complexo desportivo desta dimensão com três campos de treino, um deles equipado
com relva natural e os outros dois com sintética, estes últimos com iluminação artificial
implantada em seis apoios de betão de dezasseis metros de altura, três em cada face mais
cumprida do retângulo de jogo, conforme Figura 79. Normalmente é utilizado pelas camadas
jovens com uma utilização diária muito significativa, este setor incrementa um consumo de
energia bastante relevante na fatura mensal de eletricidade.
Face ao exposto, foi proposto um regulador de fluxo por circuito, ou seja, para cada campo
de treino. Com esta medida pretende-se efetuar uma melhoria na eficiência e uma poupança
na ordem dos 20% relativamente à situação atual.

Figura 79 Iluminação do campo de Treinos
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Anexo 1 Tabela Radiação solar global na horizontal,
Gh, por zona climática, em kWh/m² por ano
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Anexo 2 Tabela NUTS III
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Anexo 3 Consumos de gás e Eletricidade

Rio Ave FC
Situação atual

Preço por
Garrafa

Preço por
Kg

Garrafas
s/contador
Situação
Futura
Garrafas c/
contador

79 € /
garrafa
Preço por
m3
3,18 €

1,76 €
m3/ Garrafa
21,72

Consumo
mensal
(Garrafas)
8

Consumo
anual (Kg)

Custo Anual

4.320

7.585,00 €

Consumo
mensal (m3)
174

Consumo
anual (m3)
2.085

Custo Anual
6.634,29 €

As figuras abaixo representam a análise dos consumos de energia elétrica no ano 2012.
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Anexo 4 Quadro de Bombas I
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Anexo 5 Curva de caratristicas da Bomba
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Anexo 6 Orçamento para Quadro Auxiliar AQS
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Anexo 7 Proposta da EDP Comercial para PS/PTC
Proposta da EDP Comercial
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Anexo 8 Complexo desportivo Rio Ave FC.
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Anexo 9 Campo principal de jogos Rio Ave FC
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Anexo 10 Projeto de PS/PTC
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Anexo 11 Tabela de equivalências Watts / Lumens
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Anexo 12 Tabela de valores BTE e MT ano 2018
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