


Sistemas de Monitorização e  Gestão de Energia

“Não é possivel gerir o que não é medido”

A monitorização dos consumos de Energia é um factor chave para …

• Mudar comportamentos (Utilizador)

• Monitorizar a performance energética (Gestor)

• Melhorar a performance energética (Proprietário)



Sistemas de Monitorização e  Gestão de Energia

Como podemos gerir a Energia?

QUANTO?

ONDE?

QUANDO?



• através da fatura de energia

•Os consumos são totais e diferidos de 

pelo menos 1 mês

•Apenas é possivel saber o consumo total 

de energia da instalação em determinado 

período

•Pode-se saber os consumos por 

períodos horários, mas não quando os 

consumos são realmente efectuados

• Pode haver erros de leitura / 

transmissão de dados

(não existe maneira de aferir a medição)

QUANTO?

Como podemos gerir a Energia?
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• através de contadores parciais não comunicantes ou não

interligados

• É possivel  ter os consumos parciais por áreas ou equipamentos utilizadores de energia

• Apenas é possivel ter os valores totalizadores entre períodos de leitura

• Pode haver erros de: 

•Leitura

• digitalização dos valores no programa de registo (por exemplo exel)

• comparação de dados pela imprecisão do horário de leitura

QUANTO & ONDE?

Como podemos gerir a Energia?



QUANTO, ONDE & QUANDO?

Como podemos gerir a Energia?

Nível I

Nível II

Nível III

•Software de Supervisão/Gestão

•Interfaces de Comunicação

•Equipamentos de Medida

O Sistema de Gestão de Energia

deve ser dividido em três níveis

diferentes, de acordo com a sua

função e desempenho.

Cada nível deve ser modular e

independente, de modo a garantir

um ótimo desempenho em termos de

operação, resolução de problemas,

tolerância a falhas e possibilidade de

expansão

• através de um Sistema 

automático de recolha, 

transmissão, armazenamento

e tratamento de dados de 

consumo



Nas Habitações

Nos Edifícios de Serviços

Condomínios

Na Indústria & infraestruturas

Onde instalar os Sistemas de Monitorização e  Gestão de Energia



Onde instalar os Sistemas de Monitorização e  Gestão de Energia

• Sistemas de AVAC

• Sistema de produção Térmica

• Iluminação

• Sistemas de Bombagem

• Sistemas de Ar Comprimido

• Sistema de Rega

• Escritórios

• Armazém

• Datacenter

• Zona Fabril / Área produtiva

• Setores produtivos / Departamento /
Centro de custo / Piso

• Equipamentos
(Frigorifico; fogão; Máquina de lavar; Televisão; Router/Box TV
cabo;…)

• etc …



Onde instalar os Sistemas de Monitorização e  Gestão de Energia

• Sistemas de produção Fotovoltaica (FV)

• Carregamento elétrico de Veículos (VE)

• Condomínios de Energia Renovável (CER)

• ….

NOVAS UTILIZAÇÕES



Onde instalar os Sistemas de Monitorização e  Gestão de Energia

Suporte às Auditorias Energéticas / Auditores Energéticos



Os Sistemas deverão de ser adaptados de acordo com:

• Local a ser instalado

• Complexidade da instalação

• Detalhe e exigência das necessidades dos seus utilizadores

Onde instalar os Sistemas de Monitorização e  Gestão de Energia



Onde instalar os Sistemas de Monitorização e  Gestão de Energia

Exemplos: 

Sistemas simples, fáceis de implementar, plug & play, ferramentas de 

visualização e de análise intuitivas e baseadas em App’s



Sistemas de controlo, regulação e monitorização de Energia
Portaria nº349 D de 2013 (SCE)

7.4. Controlo, regulação e monitorização

7.4.1 - É obrigatório o recurso à repartição da potência térmica de aquecimento em contínuo ou por 

escalões, em função do respetivo sistema, de acordo com o indicado na Tabela I.25, exceto nos casos 

em que, pelos seus baixos consumos, seja demonstrada a não viabilidade económica desta repartição, 

tendo por base os critérios e metodologia definidos para o efeito.

Tabela I.25 - Número de escalões a considerar em função da potência térmica nominal (P)

7. SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO



Tabela I.26 - Pontos a monitorizar/medir nos sistemas de 

climatização e requisitos em termos de acessórios e equipamentos

Sistemas de controlo, regulação e monitorização de Energia
Portaria nº349 D de 2013 (SCE)



Sistemas de controlo, regulação e monitorização de Energia
Portaria nº349 D de 2013 (SCE)





Como construir um Sistema de Monitorização e  Gestão de Energia

Determinar as métricas de 

Desempenho

Definir os pontos de Medição:
- O que medir e com que frequência

- Onde e como medir

Utilizar os contadores dos 

fornecedores de energia

para a recolha de dados:

- Electricidade

- Gás & Água

Adicionar Sub-medição:

-Electricidade

- Gás, Água, Aquecimento

e Arrefecimento

- Ar comprimido

Definir Objetivos



Definição do Sistema de Monitorização e Gestão de Energia



Os métodos de medição devem ser escolhidos de acordo com os objetivos do projeto, como o nível 

desejado de precisão, o orçamento estimado, e condições de operação. 

Sistema de Monitorização e Gestão de Energia
• Métodos de Medição

Medição direta: 

Medição do consumo, efetuada diretamente através de contadores de 

energia de eletricidade, gás, gasóleo, calor, vapor,... 

Medição direta é adequada em  :

- Grandes cargas ou o consumo geral de edifício.

- Quando a medição é utilizada para sub- faturação/Alocação de custos

- Quando é necessária a medição de outros dados…

Duração de funcionamento: 

Para cargas constantes de consumo de energia , onde se mede o número 

de horas de funcionamento, e calcula-se o consumo através da placa de 

caracteristicas do equipamento (nem sempre é suficiente) ou pelo factor de 

carga que se pretende estimar o consumo com uma maior precisão . 

Para os edifícios existentes, o fator de carga pode ser medido utilizando um 

equipamento de medida portátil . 

Se houver um controlo de cargas (por exemplo , se a iluminação for 

controlada  por sensores de presença ), torna-se muito difícil estimar o fator 

de carga, e este método não é mais apropriado .



Medição indireta: 

Leituras de medidores indiretos podem ser usados para medir o consumo de energia, como ilustrado 

abaixo: pode ser medido utilizando um medidor portátil. 

Geralmente, a precisão da estimativa depende do equipamento de dados (tais como o grau de 

eficiência da caldeira mostrada acima), que podem alterar ou evoluir ao longo do tempo. 

Portanto, esses dados devem ser verificados regularmente.

Sistema de Monitorização e Gestão de Energia
• Métodos de Medição



Cálculo por meio de análise de dados: 

Com base em informações sobre a forma como o edifício opera, uma medição pode ser utilizada para 

desagregar diferentes utilizações de energia ou para determinar o consumo em diferentes áreas. 

Num hotel, por exemplo, sabendo que à noite a maior parte do consumo de energia elétrica nos pisos 

é de áreas comuns (iluminação corredor), o consumo elétrico do piso durante este intervalo de tempo 

é igual ao consumo da área comum. 

Deste modo, a medição do quadro de piso é suficiente; não sendo necessário instalar  contadores 

adicionais. 

O gráfico abaixo mostra como o consumo  no período noturno da caldeira elétrica é determinada  

apenas pela medição global da carga do Edifício

Sistema de Monitorização e Gestão de Energia
• Métodos de Medição



Cálculo por diferença: 

Dois medidores diretos podem ser usados para determinar uma terceira medição por diferença. 

Este método só deve ser usado se as duas outras medidas são adquiridas através de medição direta. 

Este método não deve ser utilizado se uma pequena fonte de consumo de energia é subtraído a partir 

de uma muito grande, dado que a margem de erro pode ser maior do que o valor de menor consumo

Estimativa: 

O consumo de pequenas cargas de energia pode ser calculada 

utilizando um rácio (por exemplo kWh / m²). Os rácios são fornecidos em algumas normas 

ou baseiam-se no comportamento do ocupante que é conhecida. Por exemplo, o consumo de 

iluminação, pode ser estimado através do número, potência e uso padrões de lâmpadas.

Sistema de Monitorização e Gestão de Energia
• Métodos de Medição





Medição direta

Duração de funcionamento

Medição indireta

Cálculo por meio de análise de dados

Pela diferença

Estimativa

Melhor Escolha

Bastante Bom

Bom

Bom

Aceitável

Último recurso

Mais Fiável

Menos Fiável

Custos de 

Instalação

baixos

Custos de 

Exploração

baixos

Sistema de Monitorização e Gestão de Energia
Resumo dos Métodos de Medição



Exemplo de Medição num Edifício



Sistema de Monitorização e Gestão de Energia

A Escolha dos Equipamentos de Medida

• Energia Eléctrica

• Gás

• Água

• Energia Térmica

• Condições Ambientais
Temperatura; Humidade; CO2; Luminosidade; Vento; Pressão; Caudal

• Caudal 
Ar comprimido; gasóleo; Vapor



Equipamentos de Medida de Energia Elétrica

Qual o tipo de circuito que se pretende medir?
Monofásico / Trifásico

Qual a potência do circuito a monitorizar?
Para determinação dos transformadores de corrente a instalar para aquisição  do consumo (no limite 

considerar o calibre do disjuntor), no sentido de diminuir o erro de leitura

Quais as grandezes que se pretende medir?
Energia (kWh); Tensão (V); Corrente (I); Factor de potência; Qualidade de energia (THDU/THDI/...)

Qual a precisão da medida pretendida ?
Para definição do equipamento a escolher (classe 0,5; 1; Classe A,...)

Onde vai ser instalado?
Montagem em calha DIN ou em painel

Como vai ser recolhida a informação para ser analizada e gerida?
Recolha manual; Recolha automática: sinais digitais (impulsos); sinais analógicos (0-10V; 4-20 mA); 

porta de comunicação (RS485 Modbus; Ethernet; M-Bus; KNX; BacNet;...)



Equipamentos de Medida de Energia Elétrica

Definição dos TI’s:

Precisão; Corrente Primário; Corrente secundário; 

Qual a potência do circuito a monitorizar?
Para determinação do TI a instalar para aquisição  do consumo (Corrente primário) .

Recomenda-se a escolha do valor imediatamente acima do valor nominal/medido. Para valores baixos, 40, 

50 A recomendamos o TI com relação 100/5 devido á precisão de medição.

A definição da corrente do secundário, deverá ser de acordo com o equipamento de medida escolhido (a 

maior parte das vezes 5 A ou 1ª, mas também 0,333V)

O circuito é alimentado a cabo ou a Barramento?
Cabo / Barramento

Qual a secção do Cabo / Barramento?
Para a definição da abertutra do TI

Qual o Tipo de TI?
Núcleo Aberto ou Núcleo fechado

ATENÇÃO Á LIGAÇÃO DO TI
Uma ligação errada provocará uma leitura de grandezas erradas 

Ter atenção ao sentido da corrente (De P1 para P2)

E ligar os mesmos terminais no TI  e no Equipamento de medida 

(S1 com S1 e S2 com S2 ou L com S1 e K com S2)



Equipamentos de Medida de Gás

Tipo de Gás?

Gás Natural, Propano, …

Diâmetro das Tubagens?

Tipo de ligação?
Roscado ou Flangeado

Pressão de utilização da rede?

Caudal de utilização?
De modo a diminuir erros de medição

Pretende-se correcção temperatura?
De modo a efectuar uma medição mais correcta

Como vai ser recolhida a informação para ser analizada e gerida?
Recolha manual; Recolha automática: sinais digitais (impulsos); sinais analógicos (0-10V; 4-20 

mA); porta de comunicação (RS485 Modbus; Ethernet; M-Bus; KNX; BacNet;...)



Diâmetro das Tubagens?
DN / PN

Tipo de ligação?
Roscado ou Flangeado

Tipo de Montagem?
Horizontal / Vertical

Pressão de utilização da rede?

Caudal de utilização?
De modo a diminuir erros de medição

Comprimento?
De modo a caber no espaço disponível

Água Fria / Água Quente

Tecnologia
Ultrasónico / Multijacto / Monojacto / woltmann

Como vai ser recolhida a informação para ser analizada e gerida?
Recolha manual; Recolha automática: sinais digitais (impulsos); sinais analógicos (0-10V; 4-20 mA); 

porta de comunicação (RS485 Modbus; Ethernet; M-Bus; KNX; BacNet;...)

Equipamentos de Medida Água



Equipamentos de Medida de Energia Térmica:

Contadores de Entalpia

Medição de Frio ou Calor?
Troca térmica de sistemas de frio (Chiller) ou de sistema de calor (Caldeiras; Solar Térmico; ...)

Localização do contador?
Medição na Ida ou no Retorno?

Diâmetro das Tubagens?

Tipo de ligação?
Roscado ou Flangeado

Caudal previsivel?
De modo a diminuir erros de medição

Como vai ser recolhida a informação para ser analizada e gerida?
Recolha manual; Recolha automática: sinais digitais (impulsos); sinais analógicos (0-10V; 4-20 mA); porta 

de comunicação (RS485 Modbus; Ethernet; M-Bus; KNX; BacNet;...)



Equipamentos de Medida Condições Ambientais: 

Temperatura; Humidade; CO2; Luminosidade; Vento; Pressão; Caudal

Local onde se pretende medir?
Interior/Exterior; ambiente/Condutas

Qual a gama de medição?
De modo diminuir erros de leitura

Quais as grandezes que se pretende medir?
Temperatura; Humidade; CO2; Lux; Pressão; Radiação solar; Vento

Como vai ser recolhida a informação para ser analizada e gerida?
Recolha manual; Recolha automática: sinais digitais (impulsos); sinais analógicos (0-10V; 4-20 mA); 

porta de comunicação (RS485 Modbus; Ethernet; M-Bus; KNX; BacNet;...)



Diâmetro das Tubagens?
DN / PN

Tipo de ligação?
Roscado ou Flangeado

Pressão de utilização da rede?

Caudal de utilização?
De modo a diminuir erros de medição

Tipo de Fluido
Ar comprimido; Vapor; Gasóleo; …

Tecnologia
Ultrasónico / Vortex / …

Como vai ser recolhida a informação para ser analizada e gerida?
Recolha manual; Recolha automática: sinais digitais (impulsos); sinais analógicos (0-10V; 4-20 mA); 

porta de comunicação (RS485 Modbus; Ethernet; M-Bus; KNX; BacNet; Hart; ...)

Equipamentos de Medida Caudal:



Outros Equipamentos:

Baterias de 

condensadores

Variadores 

de Velocidade

UPS

Inversores FV

Disjuntores

Outros equipamentos:

Carregadores VE

Bombas de Calor

….



Sistema de Monitorização e Gestão de Energia

A Escolha das Redes e dos Equipamentos de Comunicação



O sistema de Gestão de Energia deve permitir que as instalações ao nível dos equipamentos de

campo (recolha de medidas) possam ser ligados entre si através de um ou mais Bus de dados

standard (a cabo, fibra ou wireless), com protocolos abertos e otimizados de comunicação (por

exemplo Modbus ®, Bacnet ® ), para ligação a um controlador/Concentrador dedicado, que permita a

gestão dos equipamentos terminais.

Os Controladores/Concentradores constituem o segundo nível do sistema e deverão ser colocados

na proximidade imediata das instalações que eles controlam, isto é junto aos equipamentos de

campo.

Estes controladores/Concentradores são capazes de executar todas as funções necessárias à troca e

transmissão de dados entre os equipamentos de campo e o nível de gestão, é realizada através de

um Bus de dados standard, com protocolos abertos e otimizados de comunicação (habitualmente

rede Ethernet TCP / IP (a cabo, fibra ou wireless).

Sistema de Monitorização e Gestão de Energia

A Escolha das Redes e dos Equipamentos de Comunicação



Conversor de:

• impulsos para Modbus RS485 ou para Ethernet TCP-IP

• sinais analógicos (0-10V ou 4-20 mA) pata Modbus RS485 ou Ethernet TCP-IP

• protocolo modbus Rs485 para Ethernet TCP-IP

• RF para Modbus RS485 ou Ethernet TCP-IP

• protocolo Zigbbe para Modbus RS485 ou Ethernet TCP-IP

Módulos de Comunicação:

• Cabo/Fibra

• Wi-fi

• GSM/GPRS

Sistema de Monitorização e Gestão de Energia

A Escolha das Redes e dos Equipamentos de Comunicação



Sistema de Monitorização e Gestão de Energia

A escolha do Software de Gestão de Energia

• Software embebido no concentrador de Dados

• Software numa plataforma “Cloud”

• Software “residente” nas Instalações do cliente



Componentes de aquisição

e Gestão de Dados

Apresentação dos Dados

Componentes

funcionais chave

Sistema de Monitorização e Gestão de Energia

Arquitetura escalável e flexivel



•Monitorização on-line de consumos de Energias

•Histórico de consumos

•Relatórios diários, semanais, mensais

•Relatórios Comparativos entre equipamentos e/ou instalações

•Análise de tendências

•Simulação, Análise & validação de faturas

•Alarmes e Acontecimentos

•Alocação de custos 

•Vigilância de cargas em tempo real 

•Comando Manual ou Automático de cargas

•Análise de qualidade de energia

•Apoio Remoto de Especialistas

Sistema de Monitorização e Gestão de Energia

Principais Funcionalidades



Sistema de Monitorização e Gestão de Energia

• Visualização gráfica simples e intuitiva 

• Relatórios detalhados adaptados às necessidades do utilizador



•Sem necessidade de licenciamento de Software

•Up-dates recebidos automaticamente

•Sem necessidade de instalação de software (sem incompatibilidades de hardware, sem 

necessidade de Up-grade o sistema)

•Acesso em qualquer lugar: 24h-7d-365a

•Escalável desde um simples edifício até milhares de edifícios

•Custos de operação reduzidos, baixo valor de investimento

•Tecnologias abertas permitindo uma integração simples com outras soluções do mercado

•Grande agilidade: aumento rápido de capacidade

•Pagar apenas pelo que necessita/utiliza

•Integrável com infraestruturas de medida existentes

Solução na “Cloud”

Vantagens das Aplicações Saas (Software as a Service):



EMS CX3

Circuit Monitoring 

System

PowerTag & Smartlink SI

Sistema Line



Digiware



LUIS HAGATONG

luis.hagatong@gmail.com

93 540 62 70

CONTACTOS:

mailto:luis.hagatong@gmail.com


OBJETIVO

“Otimizar o consumo 

energético, Reduzir o seu 

impacto ambiental e 

Promover o consumo de 

energia de qualidade e 

sustentável”



ÁREAS DE ATUAÇÃO

Prestação de Serviços 
e Soluções inovadoras 
na área da Gestão de 
Energia & Eficiência 
Energética”



SERVIÇOS

• Consultoria e Assessoria em Gestão de Energia e Eficiência 

Energética

• Assessoria e Apoio a Candidaturas a financiamentos de Projetos 

de Eficiência Energética & Energias Renováveis

• Auditorias Energéticas (ISO 50001; SCE (Decreto-Lei n.º 118/2013); 

SGCIE (Decreto-Lei n.º 71/2008); Diretiva de Eficiência Energética 

(Decreto-Lei n.º 68A)

• Planos de Racionalização Energética (SCE; SGCIE)

• Certificação Energética (SCE)

• Auditorias de Qualidade de Energia

• Planos de Medição & Verificação de Poupanças (M&V)

• Gestão de Energia - Acompanhamento  & Monitorização dos 

consumos e custos energéticos

http://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0498805005.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0498805005.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0498805005.pdf


• Consultoria, Auditoria e Implementação norma ISO 50001

• Técnico Responsável Projeto, Execução e Exploração de 

Instalações Elétricas

• Verificação e Análise Termográfica 

• Campanhas de medições elétricas

• Levantamento de equipamentos

• Peritagem, Inspeção e Segurança de Instalações Elétricas

• Manutenção, Verificação e Parametrização de Sistemas de 

Correção do fator de potência

• Coordenação, Gestão e Fiscalização de Projetos de Eficiência 

Energética

• Análise e negociação de contratos de energia

SERVIÇOS



• Conceção e Implementação de Soluções de Monitorização, 

Controlo e Gestão de Energia

• Estudo, Dimensionamento e Implementação de Soluções 

standardizadas e customizadas de Correção do Fator de Potência

• Estudo, Dimensionamento e Implementação de Soluções de 

Qualidade de Energia

• Projeto e Implementação de Soluções & Sistemas de fornecimento 

continuo de Energia 

• Implementação de Soluções de Variação de Velocidade

• Dimensionamento e implementação de Soluções para o 

Carregamento de Veículos Elétricos

• Unidades de produção Fotovoltaica 

(UPAC / Condomínios solares)

• Conceção e Implementação de Planos integrados de Soluções de 

Eficiência Energética

• Conceção, implementação e Gestão de Formação Técnica 

• Conceção e implementação de Campanhas de Sensibilização e 

Comunicação para a Eficiência Energética

SOLUÇÕES
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