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PROJETO COLEOPTER  

O projeto COLEOPTER (COncertation LocalE pour l'Optimisation des Politiques Territoriales pour 
l'Energie Rurale) desenvolve uma abordagem integrada à eficiência energética dos edifícios públicos 
interligando os desafios técnicos, sociais e económicos. COLEOPTER aborda dois desafios de eficiência 
energética nos edifícios: dificuldades para os municípios rurais em atuarem e realizarem trabalhos 
apesar do impacto local positivo (ou seja, poupança de energia e emprego local) e a baixa 
consciencialização dos desafios que os edifícios colocam, o que leva a uma utilização irracional da 
energia/água e a baixas taxas de renovação. 

A abordagem COLEOPTER integra três componentes: 

1. Diálogo territorial com atores locais para co-construir planos de trabalho em edifícios públicos. 

2. Utilização da Modelação da Informação sobre Edifícios (BIM) como ferramenta de colaboração 

para apoiar o diálogo. 

3. Consideração das questões de eficiência hídrica juntamente com os desafios energéticos para 

melhor a utilização. 

A abordagem será testada em quatro edifícios públicos, três a serem renovados (na Póvoa do Lanhoso, 
Portugal; Cartagena, Espanha; e Creuse, França) e um novo edifício (em Creuse, França). Será replicado 
em Escaldes-Engordany (Andorra) para validar a sua transferibilidade. 

As principais contribuições do projeto, nomeadamente a abordagem COLEOPTER e o trabalho 
realizado nos locais de experimentação, irão beneficiar municípios, cidadãos e pequenas e médias 
empresas (PMEs), levando a um melhor planeamento das políticas de eficiência energética e hídrica e 
ao aumento das taxas de renovação públicas e privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projecto COLEOPTER (SOE3/P3/F0951) é financiado pelo Programa Interreg Sudoe que apoia o 
desenvolvimento regional na Europa do Sul, financiando projetos transnacionais através do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional. O Programa promove a cooperação transnacional para 
resolver problemas comuns na Europa do Sul, tais como baixo investimento em investigação e 
desenvolvimento, fraca competitividade das pequenas e médias empresas e exposição às 
alterações climáticas e aos riscos ambientais. 

Líder do Projeto Céline Seince – contact@rurener.eu 

Axis 3 Economia de baixo carbon 

Objetivo 4C1 Melhorar as políticas de eficiência energética e a utilização de fontes de energia 
renováveis em edifícios públicos e habitações através da implementação de redes e 
experiências conjuntas 

Investimento total 
eligível  

1 454 944.07 € 

ERDF Grant  1 091 208.06 € 

Duração 36 meses (01/10/2019–30/09/2022) 
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Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Comunidade intermunicipal do Ave 
Ayuntamiento de Cartagena 
Município da Póvoa de Lanhoso 
Syndicat Mixte Ferme est Creuse 
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INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados do estudo do desempenho energético e hídrico do 
Pavilhão Desportivo da Escola Secundária, localizado na Póvoa de Lanhoso, no Lugar Ponte 
Pereiras 9004. 

Os dados recolhidos durante a auditoria energética e hídrica permitiram avaliar o desempenho 
do edifício. O relatório apresenta a caracterização do edifício em estudo e dos seus sistemas, 
os principais resultados da auditoria energética e hídrica e identifica as medidas de melhoria 
da eficiência energética e hídrica que podem ser implementadas. 

Deve-se referir que uma auditoria “walkthrough” não produz tantos dados como a auditoria 
clássica e completa. 
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CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO 

Descrição geral do edifício 

O Pavilhão Desportivo da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso está localizado numa zona 
urbana, e é utilizado para múltiplos jogos como Futsal, Basquetebol, Andebol, Voleibol, e 
Ginástica, bem como todas as aulas de desporto relacionadas com as atividades escolares, 
e algumas atividades da população em geral. 

O edifício tem 2 pisos, 1 bancada lateral e 1 ecrã de pontuação, e uma área adjacente 
composta por vestiários, casas de banho, áreas administrativas, entrada, circulação interna, 
e áreas técnicas. O edifício é executado numa estrutura de betão armado com algumas 
paredes de tijolo e painéis metálicos de cobertura constituídos por chapa metálica com um 
tecto translúcido de policarbonato, baseado em treliças de aço triangulado. 

 

Tabela 1: Identificação do edifício 

Identificação do edifício 

Endereço Lugar Ponte Pereiras 9004 

Código postal 4830-508 Póvoa de Lanhoso 

Coordenadas GPS 41º34’24.16”N, 8º15’49.01”W 

Tipo de edifício Desporto 

Nome de edifício Pavilhão Desportivo da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso  

 

Calendário de utilização do edifício: 

 Período 
da 

manhã 

Período da 
tarde 

Período 
da 

noita 
Notas 

Secunda a Sexta 
8:30 18:10 -- Atividade Escolar 

-- -- 23:00 Atividades de desporto clubes 

 

A fachada principal do edifício está orientada para sul-sudeste. A imagem seguinte mostra a 
área onde se encontra o pavilhão. Também é possível observar o telhado plano cinzento 
escuro onde se encontram os vestiários e as inclinações do telhado (cinzento claro) onde se 
encontra a área de jogo. 
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Figura 1: Foto aérea do pavilhão desportivo 
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AUDITORIA ENERGIA E ÁGUA 

Caracterização energética 

Instalações eléctricas 

Um ramal subterrâneo fornece uma rede de baixa tensão eléctrica para o Pavilhão. A 
distribuição de energia eléctrica é feita em baixa tensão (230/400V) a partir de um Quadro 
Geral de Baixa Tensão (QGBT), que fornece a energia eléctrica a diferentes circuitos. A 
distribuição de circuitos de energia eléctrica é apresentada no seguinte esquema: 

 

 

Figura 2: Circuitos de energia elétrica do pavilhão 

As imagens seguintes mostram o Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), que constitui a 
instalação elétrica. 

Quadro Geral de Baixa 
Tensão (QGBT)

Iluminação da zona desportiva

Iluminação do ginásio

Iluminação de circulação

Stand lighting

Iluminação do hall de entrada

Iluminação exterior

Iluminação de sanitários

Iluminação de vestiários

Ventilação

Ventiladores convector

Secadores de cabelo

Aquecedor elétrico de água
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Figura 3: Quadro de distribuição geral de baixa tensão do pavilhão 

 

Equipamento elétrico 

A lista seguinte apresenta as principais características dos equipamentos instalados. 

Tabela 2: Equipamento elétrico instalado no pavilhão desportivo 

Local Quantidade Descrição do Equipmento 
Potência 

[kW] 

Gabinete dos 
professores 

1 Microondas 1,10 

1 Aquecedor Eléctrico 2,50 

1 Frigorífico 0,98 

2 PC Desktop 0,31 

1 Router n/a 

Gabinete de assistente 
escolar 1 Aquecedor Eléctrico 2,50 

Vestiários 2 Cortina de ar quente 6,16 

Hall de entrada 1 
Máquina de venda 

automática 0,36 

Área desportiva 2 Colunas 0,15 

n/a: Não disponível 
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Figura 4: Equipamento instalado no gabinete do professor 
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Figura 5: Equipamento instalado no escritório do 
assistente escolar 

Figura 6: Equipamento instalado em vestiários 

  

Figura 7: Equipamento instalado no hall de entrada Figura 8: Equipamento utilizado na área do 
desporto 
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Sistemas de iluminação 

O pavilhão utiliza iluminação artificial e alguma iluminação natural fornecida por um tecto 
translúcido de policarbonato dirigido para a área de jogo.  

A iluminação interior inclui a iluminação de vestiários, sanitários, áreas administrativas, 
entrada, circulação interna, e áreas técnicas. A iluminação destes locais é feita utilizando os 
sistemas de iluminação actuais combinados com a iluminação natural que entra através do 
vidro e do caixote de policarbonato translúcido.  

Os sistemas de iluminação são garantidos essencialmente através de lâmpadas tubulares 
fluorescentes e LED. A potência total de iluminação instalada é de 7,34 kW e as principais 
características da iluminação interior instalada são apresentadas na tabela seguinte. 

 

Tabela 3: Caraterísticas principais da iluminação interior 

Lâmpada 
Tipo de 
lâmpada 

Tipo de lastro 
Potência 

[W] 

Potência 
total 

[kW] 

Fluorescente tubular  T8 Ferromagnético 

18 

2,06 36 

58 

LED 
--- --- 12 

5,28 
--- --- 150 

 

Figura 9: Distribuição iluminação interior por tecnologia (potência instalada) 

 

As figuras seguintes mostram alguns dos tipos de iluminação interior encontrados no pavilhão 
desportivo. 

  

Fluorescentes tubulares
28,1%

Led
71,9%
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Figura 10: Tipos de iluminação interior 

 

O funcionamento dos vários circuitos de iluminação é efetuado localmente nos interruptores, 
os períodos variam de acordo com a ocupação dos espaços. Muitos circuitos são ligados em 
espaços que podem não estar ocupados, num determinado período (exemplo: vestiários), 
representando uma situação de ineficiência energética, e com potencial de intervenção, o que 
resultará em consideráveis benefícios económicos. 
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Ventilação por exaustão 

O pavilhão desportivo tem ventilação mecânica como um sistema de ventilação de exaustão 
que funciona através da despressurização dos espaços. Este sistema remove os poluentes 
do ar (odores, poeira e humidade) dos vestiários e sanitários. O sistema não está actualmente 
em funcionamento devido a problemas de manutenção e/ou reparação e as suas principais 
características são apresentadas abaixo. 

 

Tabela 4: Sistema de ventilação de exaustão 

Fabricante Relopa 

Modelo VKD-6 

Produção Nominal [kW] 1 

 

 

Figura 11: Sistema de ventilação de exaustão 
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Caracterização dos pontos de consumo da água 

A água é utilizada nas casas de banho (torneiras, urinóis e autoclismos) e nos balneários 
(chuveiros). Foram identificados os números de torneiras, urinóis, chuveiros, e autoclismos. 
De acordo com o inquérito realizado, apenas os duches têm água quente disponível. A tabela 
abaixo mostra os dispositivos de consume de água. 

Tabela 5: Dispositivos 

Quantidades Descrição do dispositivo 

12 Torneiras 

5 Urinóis 

17 Chuveiros 

9 Autoclismos 

 

A figura abaixo mostra exemplos de torneiras, urinóis, chuveiros, e autoclismo encontrados 
no pavilhão. 

   

   

Figura 12: Tipos de torneiras (torneiras de pressão de fluxo), urinóis, chuveiros, e autoclismos (descarga única). 
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Produção de água quente sanitária 

A água quente sanitária (AQS) é produzida através da combinação de uma caldeira a gás de 
40 kW e um depósito de armazenamento de 0,5 m3. Olhando para as características técnicas 
do equipamento, verifica-se que os principais componentes têm mais de 13 anos de idade.  

 

Tabela 6: Características principais da caldeira de AQS 

Fabricante Baxi Roca Calefaccion 

Modelo G200/40 

Pressão Máx. Serviço [bar] 3 

Temperature Máx. [ºC] 90 

Ano 2007 

Tipo de combustível Gas natural  

Potência Nominal [kW] 40,6 

Eficiência Líquida [%] 89,8 

Número de queimadores 2 

  

Figura 13: Imagem da caldeira 

 

Tabela 7: Principais características do reservatório de AQS 

Fabricante Roca 

Modelo 500 l 

Pressão Máx. [bar] 8 

Temperatura Máx. [ºC] 110 

Ano 2007 

Capacidade [l] 500 
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Figura 14: Imagem do reservatório de AQS 

 

Esquema simplificado do sistema produção de água quente 

A água quente é produzida na caldeira (setpoint a 65ºC) e, através de um circuito primário, é 
encaminhada para o depósito de armazenamento. Interligado com este reservatório é um 
circuito secundário que distribui a água quente para os pontos de consumo (chuveiros). Na 
saída do circuito secundário de distribuição, existe uma válvula termostática regulada para 
entregar água a45ºC. 

Um circuito de recirculação também completa a distribuição, assegurando a colocação de 
AQS em todos os pontos de consumo, incluindo os mais distantes, minimizando o desperdício 
de água. Todas as tubagens são de aço carbono e galvanizadas. A imagem seguinte mostra 
o esquema simplificado de água quente. 
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Figura 15: Esquema simplificado de água quente 

 

As tubagens, flanges e válvulas foram contabilizadas, pelo que o resumo deste inquérito é 
apresentado na tabela seguinte. 

 

Tabela 8: Quantificação da tubagem 

Dimensão Tipo Quantidade 
Metros lineares equivalentes 

[m] 

DN20 

Flange e curvas 65 33 

Válvulas 12 12 

Tubagem 151 151 

TOTAL 196 

  

Depósito de acumulação 

 

 

Vaso de 
expansão 

 

Bomba de 
recirculação 

Chuveir
os 

 

 

 

Caldeira 

 

Vaso de 
expansão 

Rede de 
abastecimento 
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Consumo de Energia e Água 

A evolução anual do consumo de energia e água do pavilhão desportivo é apresentada a 
seguir, que é considerada uma referência na análise da energia e da água do edifício. 

Consumo de energia 

Electricidade 

Atualmente, o edifício tem um contrato para o fornecimento de energia elétrica em Baixa 
Tensão Normal (BTN), sendo a potência contratada de 34,5 kW. O quadro seguinte mostra o 
consumo de eletricidade do pavilhão desportivo para o ano de 2019, bem como outros custos 
associados. 

 

Tabela 9: Evolução mensal do consumo e do custo da eletricidade para o ano 2019 

 
Total da energia activa 

 

Custo 

[kWh] [€] [€/kWh] 

Janeiro 3 334 602 0,181 

Fevereiro 2 376 417 0,175 

Março 2 257 400 0,177 

Abril 3 511 654 0,186 

Maio 2 487 453 0,182 

Junho 2 455 455 0,185 

Julho 2 455 456 0,186 

Agosto 961 198 0,206 

Setembro -76 10 -0,133 

Outubro 2 589 487 0,188 

November 1 987 373 0,188 

Dezembro 1 987 371 0,187 

Total 26 323 4 876  

 

O valor negativo do consumo de energia em Setembro deve-se a ajustamentos nas facturas 
de energia. 
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Gas Natural 

O gás natural consumido no pavilhão desportivo é utilizado na caldeira para a produção de 
água quente sanitária, sendo o consumo para o ano de 2019 indicado no quadro seguinte. 

 

Tabela 10: Evolução mensal do consumo e do custo do gás natural para o ano 2019 

 
Consumo de gás natural 

 

Custo 

[kWh] [€] [€/kWh] 

Janeiro 4 004 210 0,052 

Fevereiro 4 009 210 0,052 

Março 1 762 96 0,055 

Abril 639 39 0,061 

Maio 415 28 0,067 

Junho 317 23 0,072 

Julho 139 14 0,100 

Agosto 52 9 0,179 

Setembro 181 15 0,085 

Outubro 344 23 0,068 

November 2 167 108 0,050 

Dezembro 3 448 168 0,049 

Total 17 477 944  

 

Nota: A análise das faturas de gás natural, disponibilizadas pelo município, revelou que este 
recurso tem sido utilizado noutros contextos escolares, o que não faz parte da auditoria. 
Portanto, o valor do consumo de gás natural utilizado no relatório, como referência, baseou-
se nas estimativas do valor da energia necessária para produzir água quente. 
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Consumo total de energia 

A tabela seguinte mostra a evolução mensal do consumo total de energia. 

Tabela 11: Consumo total de energia no ano 2019. 

Mês 

Consumo de energia 

TOTAL Elétricidade 

[kWh] 

Gás Natural 

[kWh] 

Janeiro 3 334 4 004 7 338 

Fevereiro 2 376 4 009 6 385 

Março 2 257 1 762 4 019 

Abril 3 511 639 4 150 

Maio 2 487 415 2 902 

Junho 2 455 317 2 772 

Julho 2 455 139 2 594 

Agosto 961 52 1 013 

Setembro -76 181 105 

Outubro 2 589 344 2 933 

November 1 987 2 167 4 154 

Dezembro 1 987 3 448 5 435 

TOTAL 26 323 17 477 43 800 

 

Figura 16 mostra a distribuição do consumo de energia no pavilhão desportivo. 

 

Figura 16: Distribuição por tipo de energia. 

A análise do gráfico anterior mostra que a energia elétrica representa maior consumo, cerca 
de (60%) no pavilhão desportivo.  

Energia elétrica
60,10%

Gás Natural
39,90%
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Comsumo Total de Água 

Água 

A tabela seguinte mostra o consumo mensal de água. 

 

Tabela 12: Consumo total de água em 2019. 

Mês 
Consumo de água 

[m3] 

Janeiro 69 

Fevereiro  -- 

Março 77 

Abril 36 

Maio 52 

Junho 51 

Julho 52 

Agosto 46 

Setembro 6 

Outubro 38 

November 45 

Dezembro  -- 

TOTAL 472 

 

A ausência de consumo nos meses de fevereiro e dezembro pode dever-se a faturas que não 
foram emitidas nesses meses ou que não estiveram disponíveis durante o período da 
auditoria. 
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Resultados de auditorias energéticas e hídricas 

Para analisar o consumo de energia e água do pavilhão desportivo, foram efetuados dois dias 
de estudo da instalação e os resultados são apresentados nos pontos seguintes. Como não 
foi possível realizar uma auditoria completa, foi utilizado um conjunto de equipamentos, 
enumerados abaixo, para caracterizar o consumo de energia e de água no pavilhão 
desportivo: 

• Analisador de gases de combustão, para determinar a eficiência da caldeira; 

• Fita métrica, para medir o tamanho das janelas, considerando a sua possível 

substituição; 

• Câmara termográfica, para identificar perdas térmicas na rede de distribuição de água 

quente; 

• Medidor de caudal, para medir o caudal numa instalação; 

• Dispositivo de volume calibrado, para medir a capacidade de um autoclismo; 

• Temporizador, para medir o tempo e avaliar o caudal em conjunto com as medições 

de volume. 

 

Resultados da Auditoria Energética 

Medições de energia 

Através da auditoria, foi possível recolher elementos que ajudaram na construção do modelo 
de consumo dos sistemas de iluminação, onde têm um consumo anual estimado de 17,3 
MWh. 

Os elementos recolhidos durante o trabalho de campo foram utilizados para fornecer o modelo 
de consumo energético dos vários equipamentos elétricos e o consumo anual estimado de 
7,9 MWh. 

O gás natural é utilizado exclusivamente na caldeira para produzir AQS. O gás natural é 
utilizado exclusivamente na caldeira para produzir a AQS. 

Os outros consumos referem-se ao equipamento que não pôde ser caracterizado durante o 
trabalho de campo (do ponto de vista do consumo de energia), por exemplo, o painel de 
avaliação. 

 

Discriminação do consumo de energia 

As medições físicas efetuadas durante o trabalho de campo permitiram construir um modelo 
de consumo de energia para este edifício de acordo com o uso. A Figura e Tabela seguinte 
mostram a repartição do consumo anual de energia pelo uso do pavilhão desportivo. 
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Tabela 13: Consumo de energia por serviço 

Equipamento/Sector 
Consumo de energia  

[kWh] 

Desagregação 

[%] 

Sistemas de iluminação 17 265 39,4 

Equipamentos elétricos 7 850 17,9 

Produção de AQS 17 477 39,9 

Outros 1 208 2,8 

Total 43 800 100 

 

Figura 17: Discriminação do consumo de energia por utilidade 

 

Analisando o número anterior, é possível concluir que a maior parte da energia consumida se 
destina à AQS e aos sistemas de iluminação, o que representa 80% do consumo total de 
energia.  

Sistemas de 
iluminação

39,4%

Equipamentos 
elétricos

17,9%

Outros
2,8%

Produção de AQS
39,9%
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Resultados da auditoria hídrica 

Medições do caudal de água 

A água é utilizada principalmente nas casas de banho e nos chuveiros. A descarga de todos 
os pontos de consumo de água (torneiras, urinóis, chuveiros e autoclismos) foi medida para 
permitir a desagregação por tipo de dispositivo. Os principais resultados das medições de 
caudal de cada ponto são apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 14: Medições do caudal de água 

Localização 
Descrição do 
equipamento 

Quantidade 
Caudal 

[l/min] 

Capacidade 

[l] 
Observações 

Gabinete dos 
professores 

Torneiras 2 11,0 -- Torneira manual 

Chuveiros 1 15,0 -- Torneira manual 

Autoclismo 
1 -- 

9,5 Autoclismo de descarga 
única 

General 
toilete 

Torneiras 1 8,5 -- Fluxo carregar no botão 

Urinol 1 -- 4,5 Fluxo carregar no botão 

Autoclismo 
1 -- 

9,0 Autoclismo de descarga 
única 

Auxilary office 

Torneiras 1 12,0 -- Fluxo carregar no botão 

Autoclismo 

1 -- 

-- Autoclismo de descarga 
única (actualmente não 

está a ser utilizado) 

Changing 
rooms 

Torneiras 8 4,0 -- Fluxo carregar no botão 

Urinol 4 -- 3,0 Fluxo carregar no botão 

Chuveiros 16 9,0 -- Fluxo carregar no botão 

Autoclismo 
6 -- 

9,0 Autoclismo de descarga 
única 

 

Repartição do consumo de água  

As medições físicas efectuadas durante o trabalho de campo permitiram construir um modelo 
de consumo de água para este edifício de acordo com a repartição por tipo de equipamento 
existente. A figura e o quadro seguintes indicam a repartição do consumo anual de água por 
tipo de utilização. 
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Tabela 15: Consumo de água por uso final 

Equipamento/Setor 
Consumo de água 

[m3] 

Desagregação  

[%] 

Torneira 27 5,8 

Urinol 11 2,3 

Chuveiros 342 72,4 

Autoclismo 92 19,5 

Total 472 100 

 

 

Figura 18: Repartição do consumo de água por utilização final 

 

Analisando o número anterior, é possível concluir que a maior parte da água consumida é nos 
chuveiros, representando cerca de 72% do consumo total. 
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Medidas para melhorar a Eficiência Energética e Hídrica 

A análise efectuada neste documento, baseada essencialmente nos dados obtidos durante o 
trabalho de campo e em algumas informações previamente recolhidas, identifica um conjunto 
de medidas que podem ser aplicadas à instalação para melhorar a sua eficiência e o seu 
desempenho energético e hídrico. As principais medidas para reduzir o consumo de energia 
e melhorar a eficiência são as seguintes: 

• Substituir o isolamento da tubagem de água quente; 

• Optimização dos sistemas de iluminação: 

o Controlo automático da iluminação; 

o Redução da potência de iluminação instalada. 

• Substituição de caldeiras; 

• Implementação de um sistema fotovoltaico; 

• Substituição de janelas; 

• Instalação de um sistema de gestão de energia; 

• Optimização dos dispositivos de água. 

Apresenta-se de seguida a descrição de cada uma das medidas propostas, incluindo a sua 
viabilidade económica. Para além desta apresentação, foram preparadas fichas de projectos 
individuais, apenas em língua portuguesa, para apoiar o diálogo territorial e fornecer a base 
para os projectos técnicos que serão posteriormente preparados para apoiar a execução. 

Substituição do isolamento da tubagem de água quente 

Aplicando a câmara termográfica, foi possível revelar que o isolamento colocado na maioria 
das secções da rede de distribuição de água quente sanitária está degradado, conforme 
imagens obtidas através da câmaras termográficas, apresentados do lado direito das 
diferentes redes de água quente. 
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Figura 19: Rede de distribuição de água quente (sala da caldeira) 

  

  

  

Figura 20: Rede de distribuição de água quente 
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Concluiu-se que o isolamento existente já não tem as propriedades para reduzir as perdas de 
calor e que a medida de eficiência energética mais adequada é a sua substituição por um 
novo material de isolamento em todas as tubagens, válvulas, flanges e outros acessórios 
considerados relevantes. 

Foram utilizadas as seguintes suposições para o cálculo das perdas térmicas nas condutas. 

Tabela 16: Estudo técnico e enérgico 

Dimensão da 
tubagem 

Compriment
o 

[m] 

Temp
. do 

Fluid
o 

[ºC] 

Temp. 
ambient

e 

[ºC] 

Perdas 
térmicas 

reais 
[kWh/ano

] 

Perdas 
térmicas 

com novo 
isolament

o 

[kWh/ano] 

Horas de 
funcionament

o 

[hours] 

Consum
o de gás 
natural 

[kWh/ano
] 

DN20 196 45 18 3 324 2 843 648 2 659 

 

Nota: Uma análise do estado de incrustação da rede de água quente deve ser considerada 
para avaliar plenamente e atender à necessidade de substituição. 

 

Viabilidade da medida proposta 

A substituição do isolamento do tubo terá impacto no consumo de gás natural. O quadro 
seguinte mostra o estudo de viabilidade económica para implementar esta medida. 

Tabela 17: Estudo de viabilidade económica 

Poupanças Investimento 

[€] 

Retorno 

[anos] [kWh] [%] [€] 

2 659 6 144,00 250,00 1,74 

  



 

33 

 

Otimização dos sistemas de iluminação 

O consumo de energia em iluminação representa aproximadamente 66% do consumo de 
eletricidade no edifício, e a tecnologia de iluminação fluorescente representa 28% dos 
sistemas de iluminação instalados, o que foi prontamente identificado como prioritário para a 
racionalização da energia. Para controlar os custos de energia associados à iluminação, a 
tecnologia de iluminação instalada tem de ser totalmente identificada. No caso de estudo, 
iluminação fluorescente, esta deve ser desligada quando o edifício não está a ser utilizado ou 
quando a luz natural é suficiente. Este controlo deve ser efetuado automaticamente através 
de sensores de controlo de ocupação e/ou níveis de iluminação. A utilização de iluminação 
natural deve ser sempre maximizada, considerando que um controlo eficaz da iluminação 
pode poupar energia considerável. 

Será também uma boa opção instalar um sistema de controlo de ocupação para evitar 100% 
de ativação da iluminação durante períodos de não ocupação ou em locais com curtos 
períodos de utilização. Além da instalação do sistema de controlo de iluminação, a medida 
proposta inclui a substituição das lâmpadas fluorescentes atuais por outras mais eficientes. 
Após quantificação das poupanças associadas às medidas relacionadas com a iluminação. 

 

Controlo automático da iluminação 

Tendo em conta os dados anteriormente mencionados, a solução mais vantajosa será adaptar 
os períodos de funcionamento da iluminação de acordo com os níveis de iluminação natural 
e a ocupação dos espaços. A medida proposta consiste na instalação de um sistema de 
controlo de iluminação que permita a sua adaptação de acordo com as condições acima 
mencionadas, evitando o desperdício de energia. 

Os circuitos de iluminação existentes são individualizados por zona, pelo que é possível 
segmentar os circuitos. Foi possível verificar que existem espaços que não têm qualquer tipo 
de ocupação mas nos quais a iluminação foi deixada ligada aos utilizadores. 

O sistema proposto é a instalação de sensores de ocupação em espaços de circulação, 
sanitários e vestiários, permitindo o controlo da iluminação de acordo com a ocupação destes 
espaços. Embora o sistema funcione de forma autónoma, é também possível que seja 
controlado manualmente utilizando sistemas de controlo locais. 
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Redução da potência de iluminação instalada. 

Algumas das luminárias instaladas no edifício são do tipo tubular fluorescente T8 com 
balastros ferromagnéticos bem como LED. Do ponto de vista tecnológico, existem soluções 
no mercado com bom desempenho energético e baixo consumo de energia. 

A medida proposta passa pela substituição das lâmpadas tubulares fluorescentes por 
lâmpadas T8 com balastros ferromagnéticos por uma solução do tipo Led com menor 
consumo de energia. As grandes vantagens dos LED's são: 

• Baixo consumo com uma longa vida útil (cerca de 50 000 horas) e 

consequentemente baixa manutenção; 

• Baixa produção de calor, reduzindo o envelhecimento dos seus materiais 

(difusores acrílicos, cabos, suportes, etc.), bem como dos materiais circundantes, 

aumentando a sua vida útil; 

• Não emite radiação infravermelha ou ultravioleta e funciona a muito baixa tensão, 

o que torna a sua implementação segura e fiável; 

• O tempo de resposta, quando ligado ou desligado, é quase instantâneo. 

 

As hipóteses de funcionamento foram utilizadas para calcular a poupança nos sistemas de 
iluminação. 

Tabela 18: Pressupostos de funcionamento nos sistemas de iluminação 

Local 

Potência 
instalada 

por espaço 

[W] 

Horas de funcionamento 
Consumo anual 

[kWh] 
Semana 

[horas] 

Sábado 

[horas] 

Domingo 

[horas] 

Gabinete dos professores 207 4 -- -- 215 

Escritório auxiliar 90 10 4 -- 253 

Sanita geral 90 2 0,5 0,5 52 

Áreas técnicas 90 1 -- -- 23 

Vestiários masculinos  204 10 4 2 594 

Vestiários Femininos  204 10 4 2 594 

Armazenamento 12 0,5 0,1 0,1 2 

Área de desporto 5 448 9 4 2 14 448 

Circulação 222 10 4 2 647 

Armazenamento/Ginásio 360 0,1 -- -- 9 

Escadas 412 4 -- -- 429 

 

Viabilidade da medida proposta  
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O quadro seguinte mostra o estudo de viabilidade económica da implementação desta 
medida. 

 

Tabela 19: Estudo de viabilidade económica 

Poupanças Investimento 

[€] 

Retorno 

[anos] [kWh] [%] [€] 

2 220 5,0 411,00 420,00 1,02 

 

Substituição de caldeiras 

Durante a auditoria, foi realizado o ensaio de rendimento de combustão da caldeira e os 
resultados obtidos são apresentados abaixo. Considerando que a caldeira utiliza gás natural 
como combustível, foram aplicados os seguintes parâmetros de referência: 

Parâmetro Valor de Referência 

O2 concentração [%] 1,5 a 2,5 

CO2 concentração [%] 9 a 11 

Excesso de ar de combustão [%] 5 a 15 

 

A tabela seguinte mostra os resultados do ensaio de eficiência de combustão realizado na 
caldeira 

 

Tabela 20: resultados do ensaio de eficiência de combustão 

Combustível Gás natural 

% O2 18,2 

% CO2 1,1 

CO [ppm] 2 

Temperatura Ambiente [ºC] 11,4 

Temperature dos gases de combustão [ºC] 92 

Excesso de ar de combustão [%] 1 508 

Eficiência [%] 81,0 

 

A análise revelou que a caldeira tem baixa eficiência, cerca de 81%, e foi feita uma 
recomendação para a sua substituição por uma caldeira de condensação, que pode funcionar 
com uma eficiência mais elevada. As caldeiras de condensação utilizam um segundo 
permutador de calor para recolher o calor perdido através de chaminés e tubos de escape, 
com um potencial de poupança de até 40%.  
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As caldeiras de condensação precisam de funcionar a temperaturas mais baixas para que o 
calor se transforme novamente em água no ponto em que sai da conduta. Quando a 
temperatura da água, ao voltar à caldeira, for inferior a 54 ºC, a caldeira funcionará no que é 
conhecido como "modo de condensação". Isto é quando a caldeira recupera o seu calor 
perdido. No entanto, mesmo isto é uma escala deslizante. A 54 ºC, a caldeira é 87% eficiente. 
A caldeira não atinge 90% de eficiência até as temperaturas de retorno serem de cerca de 45 
ºC. 

Para que uma caldeira de condensação obtenha 90% de eficiência, a água deve sair da 
caldeira a um máximo de 65 ºC e retornar a cerca de 45 ºC. 

 

Viabilidade da medida proposta 

A substituição da caldeira irá aumentar a eficiência global em 10%, o que representa uma 
redução no consumo de energia. A tabela seguinte mostra o estudo de viabilidade económica 
para implementar esta medida com o depósito de acumulação. 

 

Tabela 21: Estudo de viabilidade económica 

Poupanças Investimento 

[€] 

Retorno 

[anos] [kWh] [%] [€] 

3 495 8,0 189,00 4 120,00 21,80 
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Implementação de um sistema fotovoltaico 

O edifício apresenta um consumo razoável de energia, e uma boa exposição solar no telhado, 
ambos requisitos necessários para um sistema solar fotovoltaico viável. Esta medida exige 
um estudo mais detalhado e uma consulta ao mercado para a validação final desta proposta, 
embora o sistema fotovoltaico seja a opção mais fiável na produção descentralizada de 
energia elétrica para auto-consumo. 

Para esta implementação, considerou-se que o sistema fotovoltaico estaria localizado no 
telhado do edifício, como mostra a figura seguinte (em amarelo). A fachada principal do 
pavilhão desportivo situa-se na orientação sul-sudoeste. 

 

 

Figura 21: Uma área considerada para a implementação de painéis 

 

Para o estudo técnico, para evitar um sobredimensionamento do sistema fotovoltaico, foi 
utilizado o perfil de carga mensal da instalação. A figura seguinte mostra a comparação entre 
o consumo total de electricidade do pavilhão desportivo e a produção do sistema fotovoltaico. 
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Figura 22: Comparação entre a produção e o consumo de eletricidade na instalação 

 

Do ponto de vista energético, a produção de eletricidade a partir do sistema fotovoltaico é 
estimada em 20 237 kWh / ano, 77% do consumo de energia elétrica do edifício. 

 

Viabilidade da medida proposta 

Segue-se a análise económica da medida. 

 

Tabela 22: Estudo de viabilidade económica 

Poupanças Investimento 

[€] 

Retorno 

[anos] [kWh] [%] [€] 

20 237 46,0 3 748,00 17 725,00 4,73 

 

Substituição de janelas 

O Pavilhão Desportivo tem ainda janelas de alumínio com vidro simples que originam 
infiltrações e, consequentemente, perdas de calor significativas, contribuindo para a redução 
do conforto térmico dos ocupantes. 

Após uma avaliação detalhada, considera-se que a intervenção mais adequada para superar 
a situação atual envolve a substituição dos atuais caixilhos das janelas e a instalação de uma 
nova com uma solução mais eficiente em termos energéticos, com proteção térmica e vidro 
duplo. Em alguns casos, o controlo dos ganhos de radiação através das janelas é considerado 
e deve ser instalado no interior das persianas de enrolar. 

O quadro seguinte resume as dimensões das janelas do pavilhão desportivo, que foram 
utilizadas para determinar os custos de investimento. 
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Tabela 23: Dimensões das janelas 

Largura 

[m] 

Comprimento 

[m] 

Quantidade 

[uni.] 

1,00 1,65 14 

0,80 4,00 2 

0,50 0,85 42 

1,10 0,5 3 

2,00 2,5 1 

2,50 2,5 1 

1,70 2,5 1 

0,50 1,00 4 

 

Viabilidade da medida proposta 

A implementação desta medida permite uma redução do consumo de energia. O quadro 
seguinte apresenta a análise económica desenvolvida. 

 

Tabela 24: Estudo de viabilidade económica 

Poupanças Investimento 

[€] 

Retorno 

[anos] [kWh] [%] [€] 

356 0,8 66,00 35 721,00 541,23 

 

 

 

Instalação de um sistema de gestão de energia 

Actualmente, o pavilhão desportivo não dispõe de nenhum sistema que permita a 
monitorização e gestão do consumo de energia. Após a análise realizada sobre o consumo 
de energia, concluiu-se que a gestão da energia pode beneficiar com a ajuda de ferramentas 
apropriadas. Isto implica a introdução de um sistema de monitorização e gestão do consumo 
de energia. 

Dada a dimensão da instalação, a quantidade de dados que é necessário recolher e analisar 
para a contabilidade energética pode ser considerada baixa. As funções de monitorização 
incluem o seguinte: 

• Monitorização do consumo de energia por setor ou equipamento, como: 

o Consumo total de energia do pavilhão desportivo; 

o Caldeira; 

o Sistemas de iluminação 

o Sistemas de ventilação. 
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Com as informações obtidas será possível: 

• Preparar relatórios anuais, mensais, semanais e diários para responder aos interesses 

nas áreas de contabilidade, gestão de energia, manutenção, ou outras; 

• Conhecer o consumo dos sectores mais importantes e estabelecer prioridades de 

intervenção e implementação de medidas de racionalização; 

• Avaliar e quantificar o impacto das medidas que estão a ser introduzidas, comparando 

os resultados com as métricas iniciais das medidas; 

• Identificar situações anormais de funcionamento (consumo anormal, consumo em 

períodos de não funcionamento, etc.). 

A medida proposta centra-se na instalação de um sistema de monitorização e contabilização 
do consumo de eletricidade. De acordo com os dados estatísticos existentes e algumas 
referências, a instalação de um sistema de gestão de energia com estas características 
permite uma redução do consumo total de energia até 8%, embora este estudo considere uma 
redução de 5%. 

 

Viabilidade da medida proposta 

O potencial de poupança permite reduzir o consumo de eletricidade e gás natural em 5%. 
Apresenta-se no quadro seguinte a análise económica desta medida. 

Tabela 25: Estudo de viabilidade económica 

Poupanças Investimento 

[€] 

Retorno 

[anos] [kWh] [%] [€] 

2 190 3,0 291,00 6 300,00 21,65 
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Optimização dos dispositivos 

Durante a auditoria, foi identificado e registado o número de torneiras, urinóis, chuveiros e 
autoclismos, para determinar se poderia ser instalado um limitador de caudal ou se deveria 
proceder-se à substituição de um aparelho, para reduzir o caudal e calcular o consumo 
utilizado por funcionários e estudantes. 

A sanita é de descarga única, descarregando 9 litros para cada utilização, pelo que a medida 
proposta é a substituição por dispositivo de descarga dupla através da adaptação da válvula 
de descarga existente ou a instalação de um sistema completo.A adaptação pode reduzir o 
volume de descarga através da conversão de um sifão de descarga simples num sifão de 
descarga dupla com opção de descarga completa/média descarga e pode reduzir o volume 
de descarga até 50% quando o utilizador optar por uma descarga de meia descarga, 
libertando a alavanca (descarga completa com 6 litros e 3.5 litros para meia descarga). 

As torneiras existentes (mãos, chuveiros, e urinóis) já dispõem de temporizador incorporado, 
mas o tempo de descarga deve ser ajustado, por isso recomenda-se a sua substituição por 
unidades em que o tempo de abertura possa ser ajustado. A tabela seguinte mostra os 
pressupostos de cálculo para os dispositivos de água.  

Tabela 26: Pressupostos de cálculo para os dispositivos 

Lacalização Equipmento  Quantidade 
Caudal 

[l/min] 

Capacidade 

[l] 

Duração 

[minutes] 

Consumo 
por  

utilização 

[l] 

  

Número de 
utilizações 

por dia 

Consumo 
diário 

[m3] 

Número 
de dias 

Consumo 
anual 

[m3] 

Gabinete 
dos 

professores 
 

Torneiras 1 11 0 0,13 1,39 12 0,017 216,00 3,60 

Chuveiros 1 15 0 3,30 49,50 2 0,0099 216,00 21,38 

Autoclismo 1 -- 9,5 -- -- 8 0,076 216,00 16,42 

Sanita 
geral 

 

Torneiras 1 8,5 0 0,10 0,85 18 0,015 216,00 3,30 

Urinol 1 -- 4,5 0,15 0,68 10 0,007 216,00 1,46 

Autoclismo 1 -- 9 -- -- 8 0,072 216,00 15,55 

Escritório 
auxiliar 

 

Torneiras 1 12 0 0,14 1,71 8 0,014 216,00 2,95 

Autoclismo 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

Vestiários 

Torneiras 8 4 -- 0,04 1,33 60 0,080 216,00 17,29 

Urinol 4 -- 3 0,12 1,49 30 0,045 216,00 9,63 

Chuveiros 16 9 -- 6,10 54,90 27 1,482 216,00 320,18 

Autoclismo 6 -- 9 -- -- 31 0,279 216,00 60,26 

Total 111,84 
 

2,185 
 

472,03 
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Viabilidade da medida proposta 

O potencial de poupança permite uma redução substancial do consumo de água em 22%, a 
análise económica que se segue é apresentada no quadro seguinte. 

 

Tabela 27: Estudo de viabilidade económica 

Poupanças Investimento 

[€] 

Retorno 

[anos] [m3] [%] [€] 

105 22,20 441,00 1 193,00 2,71 

 

Para melhorar a gestão da água, é aconselhável incluir no sistema de gestão técnica 
centralizada contadores de água fria e quente para que a sua utilização possa ser 
monitorizada em tempo real. 
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Resultados esperados da implementação das medidas 

As tabelas seguintes ajudam a compreender melhor o âmbito das medidas, apresentando um 
resumo dos resultados associados à implementação das medidas em termos de poupança de 
energia e água, investimentos associados, e períodos de retorno do investimento. 

 

Medidas de energia 

Tabela 28: Tabela de resumo com medidas de energia 

N.º 
Descrição da 

medida 

Economia de Energia 

Investimento 

[€] 

Retorno 
[anos] 

Energia 
elétrica 

[kWh] 

Gás natural 

[kWh] 

Total 

[€] [%] 

I 

Substituição do 
isolamento das 
tubagens de 
água quente 

-- 2 659 144 6 250 1,74 

II 

Optimização dos 
sistemas de 
iluminação 

2 220 -- 411 5 420 1,02 

III 
Substituição da 
caldeira 

-- 3 495 189 8 4 120 21,80 

IV 

Implementação 
de um sistema 
fotovoltaico 

20 237 -- 3 748 46 17 725 4,73 

V 
Substituição de 
janelas 

356 -- 66 0,8 35 721 541,23 

VI 

Instalação de um 
sistema de 
gestão de 
energia 

1 316 874 291 3 6 300 21,65 

Total 24 129 7 028 4 849 69 64 536 13,31 

 

Medidas de água 

Tabela 29: Tabela de resumo de medidas de água 

N.º Descrição 

Poupança resultante 
Investimento 

[€] 

Retorno 
[anos] 

Água 

[m3] 

Total 

[€] [%] 

I Optimização dos dispositivos 105 441 22,2 1 193,00 2,71 

Total 105 441 22,2 1 193,00 2,71 
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Considerações finais 

A auditoria descrita no relatório foi concebida para contribuir para a redução do consumo de 
energia e água no pavilhão desportivo. As prioridades de implementação das medidas 
propostas serão discutidas durante o desenvolvimento das sessões de diálogo territorial. 

As principais medidas para reduzir o consumo de energia foram: 

• Substituir o isolamento da rede de distribuição de água quente 

• Optimização dos sistemas de iluminação: 

o Controlo automático da iluminação; 

o Redução da potência de iluminação instalada. 

• Substituição de caldeiras; 

• Implementação de um sistema fotovoltaico; 

• Substituição de janelas; 

• Instalação de um sistema de gestão de energia; 

• Optimização das instalações de água. 

 

A implementação destas medidas permite reduzir o consumo de energia do edifício em 69% 
e 22% do consumo de água. 

Para além das medidas propostas, são recomendadas as seguintes medidas, que poderão 
necessitar de estudo adicional: 

• Instalação de um sistema solar térmico; 

• Substituição do celo translúcido de policarbonato; 

• Colocação de isolamento no envelope opaco (paredes); 

• Avaliação do estado de incrustação dos tubos; 

• Reutilização da água do duche para a descarga dos sanitários; 

• Monitorização do consumo de água através do sistema de gestão do edifício. 

 


