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Desempenho operacional 

A importância da medição e monitoramento para garantir resultados de longo prazo
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28 ANOS DE 

MERCADO

14 ANOS DE 

SUSTENTABILIDADE

450 PROJETOS SUSTENTABILIDADE

+ 260 PROJETO CERTIFICADOS 

EQUIPE DE SUSTENTABILIDADE

+ 50 PESSOAS
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Objetivos de hoje

Discutir os desafios para preparação dos edifícios como 

parte de cidades inteligentes
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Contexto Atual

Impacto no consumo

Está na etapa de operação e uso+75%

Elevação da 
tecnologia embarcada 

no edifícios

Baixa integração entre 
os sistemas

Desconhecimento das 
tecnologia e uso das 

informações

Edifícios com 
desempenho abaixo 

do esperado
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Desafio

Em edificações comerciais em 
decorrência de falhas operacionais não 
detectadas

PERDAS DE ENERGIA

5% - 30%
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alta tecnologia

Fonte: Magnet Network
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• Converter para protocolos semelhantes
• Conectividade (conexão IP)
• Integração rápida e fácil entre plataformas

Rede de comunicação

Equipamentos conectados

Inteligência

• Instrumentação, sensores , medidores
• Devices inteligentes 

• Software / Big Data
• Inteligência artificial
• Otimizar operação 
• Melhorar rentabilidade / produtividade / etc.

alta tecnologia
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Monitoramento

ASO

FDD

EIS

Consumos gerais

Contas GESTÃO DAS CONTAS DE ENERGIA

• Foco no processo de coleta e compilação de dados das contas 

de energia

Cons. Setorizados

PLATAFORMA DE TELE MEDIÇÃO OU BMS LOCAL

• Foco em avaliações gerais e controle de parâmetros de entrada

PLATAFORMA DE TELE MEDIÇÃO OU BMS LOCAL

• Coleta informações mais detalhadas para seu atuação

GESTÃO DA PERFORMANCE ENERGÉTICA (EMIS)

• Foco do gerenciamento do desempenho no consumo de 

energia, com maior capacidade análica
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Monitoramento
GESTÃO DA PERFORMANCE ENERGÉTICA (EMIS)

Sistema baseado em hardware e 
Software web, desenvolvido para coletar, 

analisar e monitorar o desempenho 
energético. 

O processamento e a ferramentas 
analíticas contam com inteligência e 

capacidade analisar grande volume de 
dados

Sistema de Gestão energética 
(EIS)? 

Sistema baseado em hardware e Software 
que Identificam automaticamente os 

problemas de aquecimento, ventilação e ar 
condicionado (HVAC) ou os desempenhos 

em nível de equipamento e, em alguns 
casos, são capazes de isolar as causas do 

problema.

Detecção e diagnóstico de 
falhas (FDD) 

Analisa e modifica continuamente as 
configurações de controle do BAS para 
otimizar o uso de energia do sistema de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado 
(HVAC), mantendo o conforto dos 

ocupantes. Essas ferramentas leem dados 
do BAS e enviam automaticamente 

comandos.

Software de otimização 
automatizada do sistema (ASO) 

No consumo médio dos empreendimento participantes 
programa (LBNL EIS Research 2013)

REDUÇÕES

-22%
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Monitoramento
SISTEMA DE GESTÃO ENERGÉTICA (EIS)

BÁSICO

• BENCHMARKING ENERGÉTICO 
• MAPEAMENTO E COMPARAÇÃO DOS CONSUMO
• Ferramentas de engajamento (Alarmes básicos)

AVANÇADO

• Análise detalha das cargas
• Correlação mais profundas com outas variáveis
• Identificação automática de oportunidades de melhoria
• Monitoramento e Verificação de resultados
• Persistência: Ferramentas mais robustas para 

identificação  de consumo fora do padrão
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Monitoramento
SISTEMA DE GESTÃO ENERGÉTICA (EIS)
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Monitoramento
SISTEMA DE GESTÃO ENERGÉTICA (EIS)
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Monitoramento
SISTEMA DE GESTÃO ENERGÉTICA (EIS)
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Monitoramento
SISTEMA DE GESTÃO ENERGÉTICA (EIS)
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Tipologia Graus hora de 
refrigeração

Ocupação Produção Faturamento Radiação Solar

Varejo x x

Hotéis x x

Educação x x

Indústria x x

Escritórios x x

Hospitais x x

Restaurantes x x x

Energia Renovável x

Monitoramento
SISTEMA DE GESTÃO ENERGÉTICA (EIS) - Flexibilidade
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SISTEMA DE GESTÃO ENERGÉTICA (EIS) - GESTÃO SOLAR
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DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE FALHAS (FDD) GERENCIA

• Infinitas variáveis
• Medidores, Sensores,  atuadores, etc.
• Ar condicionado
• Controle de acesso

MONITORA

• Hardware próprio compatível com os sistema de automação;

• Mineração de dados realizada em hardware e software 
garantindo menor tempo de resposta

• Inteligência artificial para construção automática de regressões 
e ranges de confiança

CONTROLA

• Detecção automática de anomalias e emissão de alertas e/ou 
atuação remota ou automática de parâmetros de 
funcionamento.
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DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE FALHAS (FDD) 

PADRÕES DE FUNCIONAMENTO

Consumo Temperatura

EVENTO FORA DO PADRÃO
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Operação regular:
- Bombas modulando de acordo 
com a demanda térmica

Identificação:
- Bombas não comunicam 
com os sensores de pressão

Manutenção 2:
- Reconfiguração dos 
parâmetros de modulação

Operação regular:
- Monitoramento 
contínuo
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Monitoramento
DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE FALHAS (FDD) 
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* Todos os cálculos de consumo médio são feitos excluindo-se os finais de semana pela operação 
diferenciada
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ECONOMIA

830 KwH/dia = R$16.7 K/mês

Monitoramento
DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE FALHAS (FDD) 
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Horas de Operação da Bomba de 
Água Condensada com o Chiller
desligado

Falha Operacional em 
feriados (Natal)

Períodos pequenos de operação 
desnecessária das BAC’s
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Monitoramento
DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE FALHAS (FDD) 
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Delta das torres abaixo 
do esperado

Temperatura de retorno 
acima do setpoint

Monitoramento
DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE FALHAS (FDD) 
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Wagner Oliveira

wagneroliveira@cte.com.br

11 9.9399-3123

mailto:wagneroliveira@cte.com.br

