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AUDITORIAS 
ENERGÉTICAS  

 

A sua factura da energia com a rega é 
elevada? 
 
Então faça já uma auditoria 
energética ao seu  sistema de rega  

A auditoria energética aos sistemas de bomba-

gem visa reduzir a sua factura energética, atra-

vés da identificação e a apresentação de medi-

das com viabilidade técnico-económica. 

 

O que é? 

Auditoria energética a uma estação de bomba-

gem ou elevatória não é mais do que um con-

junto de medições às condições de utilização 

da energia pelo grupo de bombagem. 

 

Com a auditoria energética a uma estação de 

bombagem pretende-se conhecer quando e 

como está a ser utilizada a energia, qual a sua 

eficiência de utilização e se existe potencial 

para melhorar, para tal é necessário fazer-se a 

elaboração de planos de redução e optimização 

do uso da energia. 
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Medições e Observações a efectuar 

durante uma auditoria: 

• Caudal; 

• Consumo dos motores; 

• Analise das facturas; 

• Altura de elevação; 

• Profundidade de aspiração (caso exista). 

 

Outra Informação 

Vantagens de uma auditoria energética 
 

• Reduzir custos energéticos; 

• Menores impactos no ambiente (quer associados à 

produção de energia, quer no momento do seu 

consumo; 

• Maior controlo dos consumos de energia; 

• Melhoria da eficiência dos equipamentos; 

• Identificação rápida da necessidade de manuten-

ção de equipamentos; 

• Menores custos associados a manutenção;  

• Ajustamento do sistema de rega ao sistema de 

bombagem; 

• Adaptabilidade do sistema de tarifário às condi-

ções requeridas de funcionamento. 

E ainda 

• ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE RACIONALIZAÇÃO. 

 

Exemplo Prático 

Bombagem para abastecimento de um reservatório 

de regularização 
 

 

Redução de Custos em 20 % 

Potencia (kW) 
 

Horas de funcionamento 

diárias 
 

Horas de funcionamento 

mensais 
 

Sistema  tarifário 

 
 

Custo da energia (€/kWh) 

Vazio 

Fora de vazio 
 

Custo da potencia contrata-

da mensal P=13,8 (€/mês) 
 

Custo da energia mensal (€) 
 

Custos totais mensais (€) 

13 
 

24 

 
 

720 
 

BTN - 

Tarifas 

Simples 
 

 

- 

0,1211 
 

20,27 

 
 

1133,00 
 

1153,00 

13 
 

24 

 
 

720 
 

BTN - 

Tarifa bi-

horaria 

 
 

0,0606 

0,1211 
 

26,86 

 
 

897,00 
 

924,00 

Situação 

actual 
Situação 

futura 

Planeamento Recolha de 

informação 

Tratamento da 

informação Relatório 

Elaboração de um plano de  

racionalização de energia 


