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RESUMO 

A procura pela eficiência energética tornou-se uma responsabilidade de todos. Seja por 

questões ambientais, pelo escasseio de combustíveis fósseis, por cumprimento de 

legislações, pela procura de competitividade ou apenas pela busca de poupança é notória a 

insistência na utilização racional de energia, na poupança energética e na consciencialização 

ambiental. As empresas tentam a todo o custo encontrar soluções para fazer face a este 

problema e assim se manterem competitivas. Porém, a ideia de um produto inovador por si 

só não é suficiente para lançá-lo com sucesso no mercado existindo um trabalho 

importante a ser realizado antecedentemente. A presente tese tem como primeiro objetivo 

focar a Análise de Valor e o Teste de Conceito como duas metodologias chave para o 

desenvolvimento de um produto/inovação em colaboração com o cliente, de modo a 

satisfazer as suas necessidades pelo custo mais baixo. A inovação escolhida foi a travagem 

regenerativa associada ao transporte vertical permitindo a geração de energia com injeção 

de potência na rede contribuindo assim para a eficiência energética nos edifícios. O 

segundo objetivo passa por determinar a existência ou não de regeneração de energia, em 

que condições e quantidades tal acontece sendo para isso realizados testes práticos numa 

instalação real. 

Palavras-chave: Eficiência Energética, Análise de Valor, Prova de Conceito, Teste de 

Conceito, Inovação, Desenvolvimento de Produto, Travagem Regenerativa, Ascensor, 

Elevador, Edifício, Regeneração, Energia. 

 

 

  



 

III 
 

 

ABSTRACT 

The energy efficiency demand has become a shared responsibility. Whether for the 

environmental issues, the fossil fuels extinction, the laws compliance, the competitiveness 

search or just for the energy saving target, it is notorious the insistence on the rational use 

of energy, on the energy saving and on the environmental awareness. The companies try at 

all costs to find solutions to tackle this problem and to remain competitive. But just an 

innovative product idea is not enough to throw it successfully in the market and there is a 

significant work to be done antecedently. The first target of this thesis is to focus the Value 

Analysis and Concept Testing as two key methodologies for the product/innovation 

development in collaboration with the client to satisfy their needs at lower cost. The 

chosen innovation was the regenerative braking associated to the vertical transport allowing 

the power generation with power injection to the electric network contributing to the 

energy efficiency in buildings. The second objective is to determine the energy regeneration 

existence or not, on what conditions and quantities it happens. For that purpose it were 

made practical tests in a real installation. 

Keywords: Energy Efficiency, Value Analysis, Concept Testing, Innovation, Product 

Development, Regenerative Braking, Lift, Elevator, Building, Regeneration, Energy. 

 

  



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

IV 
 

 

ÍNDICE 

 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................................... I 

RESUMO .......................................................................................................................................... II 

ABSTRACT ..................................................................................................................................... III 

ÍNDICE ........................................................................................................................................... IV 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE TABELAS ............................................................................................................... VI 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS .............................................................................. VII 

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................................... 1 

INTRODUÇÃO: A ESCOLHA E IMPORTÂNCIA DO TÓPICO DE 
INVESTIGAÇÃO ........................................................................................................................... 1 

1.1. Notas introdutórias .............................................................................................................. 1 

1.2. Descrição da área de investigação ...................................................................................... 1 

1.3. Razões para a escolha do tópico de investigação ............................................................. 2 

1.4. Relevância teórica e empresarial ......................................................................................... 2 

1.5. Identificação de questões de pesquisa ............................................................................... 2 

CAPÍTULO 2 .................................................................................................................................... 3 

REVISÃO DE LITERATURA: O ASCENSOR, A TRAVAGEM REGENERATIVA E 
METODOLOGIAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO ............................................... 3 

2.1. Introdução ............................................................................................................................. 3 

2.2. O ascensor ............................................................................................................................. 4 

2.2.1. Breve história ........................................................................................................................ 4 

2.2.2. O funcionamento ................................................................................................................ 4 

2.3. O ascensor e o consumo energético .................................................................................. 6 

2.4. A metodologia da AV - Análise de Valor ......................................................................... 8 

2.4.1. A classificação do valor ................................................................................................... 11 

2.4.2. As funções do valor .......................................................................................................... 12 

2.4.3. A deslocação do valor ...................................................................................................... 13 

2.4.4. Condições para aplicação da Análise de Valor ......................................................... 13 

2.4.5. Plano de trabalho .............................................................................................................. 14 

2.4.6. Estratégias competitivas .................................................................................................. 15 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

V 
 

2.4.7. O Plano de trabalho de acordo com as Estratégias Competitivas ..................... 15 

2.5. A eficiência energética em edifícios ................................................................................. 16 

2.5.1. Certificação energética de edifícios .............................................................................. 18 

2.6. Concept test do produto ........................................................................................................ 19 

2.7. Desenvolvimento de produto ........................................................................................... 20 

2.8. Inovação............................................................................................................................... 24 

CAPÍTULO 3 .................................................................................................................................. 26 

METODOLOGIA E DADOS .................................................................................................... 26 

3.1. Metodologia utilizada ......................................................................................................... 26 

3.2. O edifício ............................................................................................................................. 26 

3.3. Trabalho de campo ............................................................................................................ 27 

3.3.1. Dados justificativos para a escolha do ascensor ...................................................... 27 

3.3.2. Dados de consumo e regeneração de energia .......................................................... 28 

CAPÍTULO 4 .................................................................................................................................. 30 

ANÁLISE DE RESULTADOS ................................................................................................... 30 

4.1. Dados justificativos para a escolha .................................................................................. 30 

4.2. Dados de consumo e regeneração de energia ................................................................ 31 

CAPÍTULO 5 .................................................................................................................................. 34 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO FUTURA ............................ 34 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

VI 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 2.2-1 ........................................................................................................................................ 5 
Figura 2.3-1 ........................................................................................................................................ 6 
Figura 2.3-2 ........................................................................................................................................ 7 
Figura 4.2-1 ...................................................................................................................................... 31 

 

 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 2.4-1 ...................................................................................................................................... 10 
Tabela 2.4-2 ...................................................................................................................................... 14 
Tabela 2.4-3 ...................................................................................................................................... 16 
Tabela 2.7-1 ...................................................................................................................................... 22 
Tabela 2.7-2 ...................................................................................................................................... 23 
Tabela 3.3-1 ...................................................................................................................................... 28 
Tabela 3.3-2 ...................................................................................................................................... 28 
Tabela 4.1-1 ...................................................................................................................................... 30 
Tabela 4.2-1 ...................................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

VII 
 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ADENE - Agência para a Energia 

AV – Análise de Valor 

SCE – Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos 

Edifícios 

EDP – Eletricidade de Portugal 

LED – Light-emitting diode (díodo emissor de luz) 

kVA – kilovolt-ampere (unidade de medida da Potência Aparente – S) 

AC – Alternating Current (Corrente Alternada) 

VVVF – Variable Frequency and Variable Three-phase Voltage (Variador de Frequência 

Trifásico) 

DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia 

SAVE – Society of American Value Engineers 

AFAV – Associação Francesa de Análise de Valor  

VDI Zentrum Wertanalyse – Associação dos Engenheiros Alemães 

CE – Comunidade Europeia 

DL – Decreto-lei 

SCE e QAI – Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior 

nos Edifícios 

RCESE – Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização nos Edifícios 

RCCTE – Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 

Mtep – Milhões de toneladas equivalente de petróleo 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

VIII 
 

DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia  

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

QFD – Quality Function Deployment 

A – Ampére (Unidade de medida da Intensidade de Corrente Elétrica – I) 

m/s – metros por segundo (Unidade de medida da velocidade) 

ISQ – Instituto da Soldadura e Qualidade 

V – Volt (Unidade de medida da Tensão Elétrica – U) 

QSC - Quadro de Serviços Comuns 

TWh = Tera Watt hora = unidade da Energia x1012 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

1 
 

 

CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO: A ESCOLHA E IMPORTÂNCIA DO TÓPICO DE 

INVESTIGAÇÃO 

1.1. Notas introdutórias 

Estamos perante um novo paradigma energético onde a eficiência, o investimento e a 

garantia de resultados marcam o novo modelo de gestão energética. A eficiência energética 

tem neste momento e como nunca uma importância extrema na medida em que é apontada 

como um dos principais eixos políticos, quer a nível europeu como a nível nacional sendo 

notória a insistência na utilização racional da energia, a poupança energética e a progressiva 

consciencialização ambiental. Seja pelo esgotamento das reservas de petróleo, seja por 

questões ambientais ou ainda pela simples necessidade de competitividade a procura de 

soluções mais ecológicas e capazes de reduzir drasticamente o consumo de energia é um 

tema muito atual a que o mercado está particularmente atento contribuindo assim para uma 

maior dinamização das empresas do ramo. Neste seguimento, a área do transporte vertical 

também não foge à regra, e embora os ascensores sejam responsáveis por apenas 5% do 

consumo de energia de um edifício, se tivermos em consideração que os cerca de 5 milhões 

de elevadores existentes na UE-27 têm um consumo anual de energia de 18TWh1 (de 

Almeida, 2009) equivalente à produção energética anual de duas centrais nucleares torna-se 

importante otimizar o desempenho energético deste tipo de equipamentos. 

1.2. Descrição da área de investigação 

A área de trabalho em que se insere o tema da minha tese é assim a área da eficiência 

energética como forma de contributo para a sustentabilidade inserida nos transportes. 

Serão abordados também os temas das metodologias e ferramentas para a criação de um 

novo produto, desde a ideia até ao lançamento no mercado. A escolha deste tema ficou a 

dever-se à minha atividade profissional na área dos transportes verticais e por possuir um 

                                                           

1 TWh = Tera Watt hora = unidade da Energia x1012 
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forte conhecimento no setor. Aliado ao gosto pela área da eficiência energética, achei 

interessante dar um contributo para a melhoria de um dos maiores problemas do século 

XXI. 

1.3. Razões para a escolha do tópico de investigação 

Existe assim uma forte motivação para encontrar soluções capazes de reduzir custos e 

desperdícios, tornando-se importante a procura de soluções sustentáveis capazes de 

melhorias no aproveitamento dos equipamentos. A forma de o fazer, enquadrando-se no 

tema, é melhorar o desempenho energético do ascensor. A minha tese consiste na análise 

de uma tecnologia inovadora já presente nos automóveis elétricos e em alguns de 

combustão – a travagem regenerativa – desde o seu processo inicial de desenvolvimento 

até à associação aos equipamentos de transporte vertical, finalizando com testes práticos. É 

uma inovação que está numa fase embrionária no que diz respeito ao meio de transporte 

referido. 

1.4. Relevância teórica e empresarial 

Pretendo com este estudo, de relevância teórica e empresarial, apresentar dados que 

comprovem a utilidade da aplicação desta tecnologia neste tipo de equipamento no que diz 

respeito à redução de consumo energético nos edifícios. A transmissão de valor 

acrescentado que existirá para clientes, utilizadores e instalações leva-me a estudar a análise 

de valor, o desenvolvimento de produto, a inovação, o Concept Test incluindo também o 

tema da certificação aplicada a este tipo de equipamento. 

1.5. Identificação de questões de pesquisa 

As questões que pretendo ver respondidas são: 

a) Qual a relevância das metodologias Análise de Valor e Prova de Conceito como apoio à 

decisão de lançar no mercado a inovação travagem regenerativa no transporte vertical? 

b) Existe melhoria de eficiência energética na travagem regenerativa? 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DE LITERATURA: O ASCENSOR, A TRAVAGEM 

REGENERATIVA E METODOLOGIAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 

2.1. Introdução 

Num mundo em constante mudança onde as crises económicas nos levam à contenção, os 

combustíveis fósseis escasseiam e as preocupações ambientais são uma responsabilidade 

social torna-se necessário não só diminuir desperdícios e perdas como também procurar 

soluções sustentáveis. No caso dos transportes, mais especificamente os verticais, presentes 

e essenciais em qualquer tipo de edifícios, dependem totalmente da energia elétrica para o 

seu funcionamento. Nas últimas décadas o desenvolvimento dos elevadores foi orientado 

no sentido de melhorar o conforto e segurança dos utilizadores. Porém, em pleno século 

XXI, a prioridade é outra e o desenvolvimento deste tipo de transporte passa a estar 

centrado na procura de soluções mais ecológicas e capazes de reduzir significativamente o 

consumo de energia.  

A energia elétrica é um bem que está cada vez mais dispendioso muito por culpa dos 

combustíveis fósseis necessários para a sua produção, como por exemplo o petróleo e 

carvão, combustíveis estes que são cada vez mais raros e prejudicam gravemente o 

ambiente. Na verdade, a queima deste tipo de combustíveis em centrais termoelétricas tem 

impactes ambientais, contribuindo para o aumento da poluição atmosférica. Os principais 

poluentes libertados pelas centrais termoelétricas são o dióxido de carbono (CO2) 

contribuindo para o efeito de estufa e os resíduos radioativos gerados em centrais nucleares 

(EDP, 2012). 

Os ascensores podem ver o seu consumo energético drasticamente reduzido assim como a 

vida útil dos seus componentes alargada se forem implementadas tecnologias altamente 

eficientes e inovadoras. Destacam-se: 

• Quadros de comando com variação de frequência;  

• Sistemas de travagem com regeneração de energia; 
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• Soluções standby; 

• Iluminação eco eficiente de LED. 

Das quatro tecnologias, a que permite um maior aproveitamento energético é sem dúvida a 

solução do sistema de travagem com regeneração de energia, sendo esse o sistema que irá 

ser mais abordado no decorrer deste trabalho. 

2.2. O ascensor 

2.2.1. Breve história 

No decorrer dos anos 1800 apareceram novos processos de produção de ferro e aço que 

revolucionaram o mundo da construção. De fato, os processos permitiram construírem-se 

blocos de vigas metálicas maiores dando aos arquitetos e engenheiros a possibilidade de se 

construírem edifícios com grandes altitudes. Contudo, estes edifícios não seriam utilizáveis 

se não tivesse aparecido também nesta época uma tecnologia inovadora capaz de permitir a 

acessibilidade não só a todos os pisos destes edifícios mas também tornar possível o acesso 

em qualquer tipo de edifício: residenciais, escritórios, comerciais, industriais, mistos e 

especiais (históricos, armazéns, estacionamentos, hospitalares, restaurantes, centros 

comerciais, desportivos, gares de transportes, espetáculos, bibliotecas e outros). Refiro-me 

mais propriamente ao elevador. 

2.2.2. O funcionamento 

A conceção deste equipamento é formada por uma cabina, cabos de aço, um contrapeso e 

um acoplamento máquina-motor de modo a fazê-lo movimentar no interior de uma caixa 

geralmente de betão ou metálica. Esmiuçando a sua constituição temos também: o quadro 

de comando do elevador, os mecanismos de controlo dentro da cabina e em todos os 

patamares que permitem aos utilizadores utilizar o ascensor para o piso pretendido e todos 

os equipamentos de segurança que fazem com que a viagem se faça de forma tranquila, 

segura e sem acidentes.  



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

5 
 

O ascensor elétrico é o equipamento mais comum entre os elevadores. A cabina 

movimenta-se dentro de uma caixa e está suspensa por cabos de aço que enrolam na roda 

de tração da máquina (3) ligando com o contrapeso (4). O motor 

(2) acoplado a uma máquina redutora, alimentado pelo quadro de 

comando (1) faz girar a roda de tração que, com os cabos de aço 

sustentados, faz a cabina subir ou descer. O contacto dos cabos 

de aço com a roda de tração faz-se através dos gornes na própria 

roda de tração que permitem aos cabos ter a aderência necessária 

ao movimento da cabina. Se o motor rodar numa direção, a roda 

de tração roda e faz a cabina subir. Se o motor rodar numa outra 

direção, a roda de tração também roda e faz a cabina descer.  

Geralmente o grupo de tração é constituído pelo motor acoplado 

a uma máquina para fazer a desmultiplicação de força e 

velocidade, o que faz com que a máquina que contém uma roda 

de coroa e um sem-fim tenha de ter lubrificação através de óleo. 

Isto implica manutenção, custos e claro está implicações para o 

meio ambiente, que é o que queremos reduzir. A tendência 

futura do grupo de tração passa pelo uso de motores gearless, tal 

como o nome indica, motor sem máquina/redutor. O motor 

aciona diretamente a roda de tração sem ter recurso a uma 

máquina. Se não tem máquina quer dizer que se poupa em 

dinheiro, material, óleo logo é também benéfico para o meio 

ambiente. Como este tipo de máquinas é apenas utilizado com 

sistemas de comando com variação de frequência então existe poupança também em 

termos energéticos.  

Na outra ponta dos cabos de aço temos o contrapeso. O contrapeso tem o peso 

aproximado da cabina mais 50% da carga sendo que a justificação para a existência do 

contrapeso com esta carga é a de reduzir o consumo de energia. Se tivermos a cabina e o 

contrapeso o mais equilibrado possível então a energia despendida pela máquina será 

mínima, apenas para movimentar a cabina e não “puxar”. O resto do trabalho será feito 

pelo peso do outro lado. Um sistema equilibrado significa um nível de energia potencial 

constante em ambas as partes. Tanto a cabina como o contrapeso movimentam-se nas 

guias do elevador (5), fixas em ambas as laterias da caixa (paralelamente). Para além de 

Figura 2.2-1 

Representação de um 
ascensor elétrico,   

Fonte: (Harris, s.d.) 
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servirem de “carris” ao elevador e contrapeso também suportam a cabina e contrapeso no 

caso de uma rotura de cabos através de um sistema de segurança “para-quedas”, impedindo 

assim a cabina e contrapeso de caírem e dar-se um acidente. 

2.3. O ascensor e o consumo energético 

O consumo de energia dos ascensores pode variar e muito dependendo do sistema de 

controlo e de comando destes equipamentos (Afonin, Kruglikov, Rodionov, 2010). 

Conforme nos dizem estes autores, e como já tinha também referido anteriormente em 

2.1., a adoção de um controlo por variação de frequência não só baixa drasticamente o 

consumo energético destes equipamentos como também permite um menor desgaste de 

materiais. O número de avarias destes equipamentos é também reduzido de uma forma 

bastante acentuada. Segundo o estudo de Afonin, et al. (2010) foi possível através das suas 

observações experimentais observar-se o indicado na Figura 2.3-1 (Afonin, et al., 2010).  

 

Figura 2.3-1 

Gráficos relativos ao consumo de energia por ciclo: (1) Quadro de comando de 2 
velocidades; (2) Quadro de comando com variação de frequência AC VVVF; (3) Quadro 

de comando com variação de frequência AC VVVF e motor “gearless”                         
Fonte: (Afonin, et al., 2010, p. 123) 

Observando a Figura 2.3-1 facilmente se verifica que a utilização de um comando com 

variação de frequência é mais económico que o sistema tradicional de duas velocidades, e 

se adicionarmos um motor sem máquina (gearless) então ainda o cenário se torna mais 

otimista sendo os ganhos energéticos superiores a 50%. Se na melhor opção (3) 

conseguirmos não baixar ainda mais o consumo energético mas sim produzir energia 
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através da inclusão de um sistema que permita regenerar energia através da travagem então 

não ficam dúvidas que estamos perante a escolha acertada para os transportes verticais num 

futuro muito próximo. Estes autores concluem mesmo dizendo que compactos, sem 

máquina, os comandos elétricos dos elevadores com um alto binário e motores de indução 

silenciosos com controlo de variação de frequência garantem um baixo consumo de 

potência, baixo ruído e correntes de arranque pequenas (Afonin, et al., 2010). 

2.3.1. A travagem regenerativa 

Durante a travagem existe a produção de energia cinética que normalmente é perdida 

dissipando-se em forma de calor através de resistências elétricas. A inovação travagem 

regenerativa consiste em aproveitar essa energia transformando-a em energia elétrica 

armazenando-a em baterias ou, no caso, injetando na rede elétrica do edifício. Em muitos 

casos, a energia que se vai poupar e os custos de operação que se poupam com uma 

instalação deste tipo são muito maiores do que o custo total da instalação (Prachyl, 2010). 

Na Figura 2.3-2 podemos visualizar o diagrama de funcionamento de vários ascensores 

utilizando quadros por variação de frequência e a inovação travagem regenerativa. 

 

Figura 2.3-2  

Diagrama de funcionamento de vários conversores de frequência com opção regeneração 
de energia através da inovação travagem regenerativa Fonte: (Prachyl, 2010) 
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2.4. A metodologia da AV - Análise de Valor 

A capacidade de inovação é um fator vital para as empresas, numa época em que a 

competição no mercado é feroz atingindo todos os continentes e acabando com as 

organizações mais débeis. A inovação não existe apenas no desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. Há um trabalho que terá de ser realizado previamente de modo a que 

as inovações a ser inseridas e aceites no mercado sejam percecionadas como inovações. A 

Análise de Valor é uma técnica utilizada com um grande sucesso para otimização de 

projetos, redução de custos, inovação e racionalização de produtos, serviços e sistemas. Ao 

longo dos anos a AV consolidou-se sendo uma metodologia utilizada por empresas de 

diversas áreas. Esta metodologia foi desenvolvida em 1947 pelo Engenheiro Lawrence D. 

Miles, numa época em que se estava no após II Guerra Mundial, os materiais eram escassos 

e era necessário urgentemente encontrar-se alternativas com qualidade, visando a redução 

de custo e de modo a atender-se às exigências da época.  

A AV é um método de competitividade criativo e organizado que visa a satisfação de uma 

necessidade do consumidor, baseado num processo de conceção específico, funcional, 

económico e multidisciplinar. Este conceito traduz uma relação entre a satisfação de um 

produto e os recursos necessários à sua execução, sendo uma ferramenta capaz de reduzir 

custos na ordem dos 60%. Na ótica de desenvolvimento, produção, marketing, venda e 

instalação Selig (1993) salienta que os processos são responsáveis direta ou indiretamente 

pelo sucesso do produto/serviço, devendo os mesmos serem controlados para alcançarem 

a satisfação do cliente (Selig, 1993). Originalmente esta metodologia foi desenvolvida 

essencialmente para ser utilizada em produtos. Hoje em dia, a AV “é um conjunto 

sistematizado de esforços e métodos destinados a reduzir o custo total de um produto, 

processo ou serviço mantendo ou melhorando a sua qualidade” (Possamai, 1997, p. 11). 

Esta técnica é um esforço organizado de modo a atingir o valor ótimo do produto, 

promovendo as funções necessárias ao menor custo e introduzindo um compromisso entre 

a satisfação de uma necessidade e os recursos disponíveis para a sua concretização. Abreu 

(1996) diz-nos que “a análise de valor é uma técnica de redução de custos, que dá ênfase às 

funções e caraterísticas dos recursos de que dispomos e consumimos na realização das 

atividades” sendo que recurso significa tudo aquilo que está disponível numa organização, 

para realização das suas atividades (Abreu, 1996, p. 16). Os recursos podem ser materiais, 

humanos, financeiros, tecnológicos, organizacionais, entre outros.  



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

9 
 

Uma vez que é o consumidor que determina o preço e o valor torna-se necessário que esta 

metodologia seja utilizada de modo a obter-se um preço final do produto adequado às 

expetativas do consumidor. Este método identifica a função do produto, estabelece um 

valor para essa função e prevê a satisfação do cliente ao menor custo total, sem que para 

isso a qualidade seja colocada em causa. Desse modo a AV tem-se revelado uma técnica 

muito útil no combate ao desperdício, o que significa consumir um recurso além do 

estritamente necessário para a satisfação do cliente (Elias, 2011). Reforçando o explicitado, 

Csillag, 1995 estabelece a AV como um processo sistemático que prove um conjunto de 

técnicas que identificam as funções necessárias de um produto, estabelece valores para 

estas funções e desenvolvem alternativas para desempenhá-las ao mínimo custo (Csillag, 

1995). Como será abordado mais adiante, os termos valor e função são fundamentais para a 

compreensão da metodologia. Valor significa o mínimo a ser despendido para obter um 

produto com a utilização e qualidade exigidas (Possamai, 1997) enquanto a função é a 

atividade desempenhada por um produto, sistema ou serviço visando atender às 

necessidades exigidas por um utilizador. 

“Análise de valor é um método de avaliação do valor que uma empresa cliente usa para 

avaliar ofertas de fornecedores. Um consórcio liderado pela Associação Francesa de 

Análise de Valor (AFAV) e a Associação dos Engenheiros Alemães (VDI Zentrum 

Wertanalyse) explorou, desenvolveu e articulou a abordagem da gestão de valor para a 

União Europeia” (James C. Anderson, 2004). Júnior (1997) diz-nos que a análise de valor 

fornece a possibilidade de aplicação dos conhecimentos de cada um de modo a influenciar 

o projeto de um determinado produto ou processo de fabrico durante o ciclo de vida do 

mesmo obtendo-se o levantamento de custos e de informações de clientes e fabricantes 

(Júnior, 1997). Pode avaliar-se assim através de informações o que é que agrega valor ao 

produto e torná-lo mais competitivo. Para isso utiliza-se a técnica Economic Value Consumer 

para definir e medir o valor do produto. A teoria do Economic Value é baseada em 

preferências e escolhas individuais, diz-nos o que as pessoas querem. É medido por alguém 

que está disposto a trocar um bem ou serviço existente por um outro que lhe traga 

vantagens consideráveis. Quando um bem é comprado, o cliente compara o montante que 

estaria disposto a dar com o preço de mercado. Ecosystem Valuation diz-nos que esse 

produto só é adquirido se o preço que o cliente está disposto a pagar for maior ou igual ao 

preço de mercado (Ecosystem Valuation, s.d.). 

A Análise de Valor está consolidada em 4 áreas distintas: 
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1. Especialização; 

2. Criatividade; 

3. Reconhecimento e contorno de bloqueios; 

4. Análise de funções. 

A especialização tem como função reunir todos os conhecimentos especializados 

disponíveis na organização, a criatividade surge da necessidade de combinar e recombinar 

experiências passadas de modo a chegar-se a novas combinações, a terceira área diz 

respeito ao levantamento e contorno a ser efetuado para bloqueios que possam existir ou 

aparecer como por exemplo os ambientais, culturais, hábito. Por fim, a análise de funções 

permite-nos obter o valor como relação entre as características do produto para o 

desempenho da sua função e o preço final para o consumidor. Existem três etapas para a 

aplicação desta técnica: definição das funções, avaliação da função por comparação e 

desenvolvimento de alternativas para o valor. Na Tabela 2.4-1 estão organizados os 

elementos chave no âmbito da análise de valor. 

Tabela 2.4-1 

Elementos no âmbito da Análise de Valor 

Método Percurso/Ferramentas 
Soluções técnicas Produtos/Processos/Serviços 

Público-alvo/clientes Centralização no método 
Serviços esperados Funcionalidades/Necessidades 

Minimização de custos Distribuição de valores 

É fundamental a caracterização de três conceitos base na Análise de Valor: necessidade, 

função e valor. A necessidade entende-se em primeira mão com o que é necessário ou 

desejado pelo utilizador e não tendo em vista o volume de mercado, pode estar implícita ou 

explicita e pode existir ou ser potencial. A função determina a ação de um produto. 

Caracterizando-se um produto pelas suas funções representa-se o que um produto faz e 

não aquilo que é. A principal importância está em evidenciar e tornar percetível ao 

consumidor a função do produto de modo a tornar claro como irá responder às suas 

necessidades. Fica assim expressa a necessidade deixando em aberto o campo da inovação. 

O valor define-se como a relação entre a função de satisfação da necessidade e o custo 

dessa função/produto. Podem ser considerados também outros termos que não o custo 

como são o caso da fiabilidade, disponibilidade e prazo de entrega. “Quanto melhor as 

funções forem desempenhadas ao menor custo, maior será o valor” (Elias, 2011). Assim, 
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todas as funções que o produto/serviço apresente sem serem uma prioridade para os 

utilizadores, ou que estes não lhe deem importância devem ser eliminadas pois não estão a 

aumentar valor, apenas agregam custo.  

De acordo com Pinto (2010) valor é aquilo que é entregue (sob a forma de produto ou 

serviço) ao cliente e que este considera como compensador do seu tempo, esforço e/ou 

dinheiro pago (Pinto, 2010). Este mesmo autor diz-nos ainda que valor acrescentado é a 

diferença entre o custo dos inputs e o valor ou o preço dos outputs. Neste seguimento, a 

definição de análise do valor dada pela SAVE - Society of American Value Engineers é a 

seguinte: "É uma aplicação sistemática de técnicas reconhecidas que identifica a função do 

produto ou serviço, estabelecendo um valor monetário para cada função, e provendo às 

funções confiabilidade necessária ao menor custo total" (SAVE, 2007). SAVE (2007) 

propõe a seguinte equação de modo a definir valor: 

(1) ����� �
��	
���çã�	��	������
����

���	�
 

No entanto, o valor de um produto poderá ser diferente para cada utilizador, pois não 

passa de uma medição do desvio entre o nível de satisfação encontrado e o nível de 

satisfação esperado.  

2.4.1. A classificação do valor 

O valor pode ser analisado, numa primeira abordagem, de uma perspetiva funcional, 

relacionada com o desempenho e a perspetiva comercial. Existem vários fatores em que 

podemos classificar o valor de um produto: 

• Valor de custo – a soma de todos os custos de fabrico, custos de mão-de-obra, 

custo das matérias-primas; 

• Valor da utilização – utilidade do produto para aplicação esperada; 

• Valor social – representa o valor que confere à aparência, ao status da sua aquisição, 

à estética; 

• Valor de mercado – valor monetário de custo para o utilizador. 

Assim, o valor económico pode ser representado pela seguinte fórmula: 

(2) �����	 �
�����	��	�	
�
��çã�	�	�����	���
��	�	�����	��	�������

�����	��	���	�
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A AV identifica assim o valor mínimo a despender para produzir um produto com as 

características necessárias à satisfação de uma necessidade de um consumidor. O preço 

numa economia de mercado é determinado em simultâneo pela oferta e pela procura. 

Deverá existir um equilíbrio de mercado entre a oferta e a procura, possibilitando a 

satisfação simultânea do produto e do consumidor. Se tal não se verificar, a situação poderá 

levar a empresa a uma certa instabilidade provocada pela concorrência levando-a à perda de 

posição de mercado. 

2.4.2. As funções do valor 

As funções desempenhadas por um produto permitem criar diferentes tipos de valor: valor 

de utilização, valor social e valor de mercado. Uma função é uma toda ou qualquer 

atividade que um produto desempenhe dividindo-se em básica ou secundária. Uma função 

básica é a finalidade para a qual o produto foi projetado enquanto a secundária é toda 

aquela que é suportada pela primeira ou não é necessária. As funções são analisadas e 

avaliadas por comparação começando por relacionar-se os componentes, os custos e as 

funções. A função de utilização está diretamente relacionada com o desempenho técnico 

do produto ao invés da função social que diz respeito ao prestígio e imagem do produto. 

As funções devem ser sempre descritas pela seguinte fórmula: 

(3) ���çã� � 	 !�"� # $�"$%��%& � 

Não se devem usar os verbos ser, estar, ter e haver por não indicarem funções mas sim 

propriedades. Como exemplos de funções de utilização temos: transmitir força, suportar 

peso, regenerar energia (aplicado ao tema). Como exemplos de funções sociais: satisfazer o 

cliente, melhorar a aparência, apresentar a forma. Para que a definição de uma função seja 

completa é necessário responder às seguintes questões: 

• O que se pretende obter com a ação? 

• Porque é necessário executar a ação? 

• Porque é necessário o produto? 

• Verificar se a função é desempenhada de forma racional e realista. 

Todas as questões encontram-se respondidas no decorrer do presente trabalho. 
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2.4.3. A deslocação do valor 

O valor desloca-se de empresas com conceções mais antigas para novas oportunidades de 

negócio capazes de satisfazer as prioridades dos clientes. Uma conceção de negócio traduz 

a forma de como uma empresa seleciona os seus clientes, define estratégias, diferencia a sua 

oferta, define as tarefas que realiza e que cede, configura os seus recursos, entra no 

mercado e obtém lucros. Os custos, a tecnologia, a concorrência, a regulamentação têm 

impacto sobre as necessidades do cliente, a economia e o processo decisivo surgindo assim 

novas oportunidades. A análise das necessidades descreve que produtos os clientes desejam 

enquanto a análise das prioridades determina qual a conceção de negócio que cria maior 

utilidade para o cliente e quantifica os possíveis lucros. 

2.4.4. Condições para aplicação da Análise de Valor 

Existem quatro elementos que são a chave da implementação da Análise de Valor 

constituindo uma base indispensável para êxito de um projeto: 

1. Gestão; 

2. Fator Humano; 

3. Envolvente; 

4. Método. 

O envolvimento da gestão é fundamental no sentido de que o projeto terá de estar 

identificado e orientado com a estratégia global da empresa. O fator humano é constituído 

por três elementos: os participantes do grupo de trabalho, o grupo de trabalho como um 

todo e um animador. Os participantes do grupo de trabalho têm como principal objetivo a 

criatividade, a sua promoção, a cooperação, disponibilidade, e encorajamento de inovação. 

O orientador orienta o grupo de trabalho como um todo executando tarefas de 

coordenação administrativas, de natureza técnica e humanas possuindo uma enorme 

capacidade de síntese, liderança, objetividade e dinamismo. No que diz respeito à 

envolvente é necessário ter em atenção o contexto interno e externo da empresa. O 

contexto interno diz respeito à natureza da organização, à sua cultura e hábitos, às 

condições de trabalho. Por outro lado o contexto externo é composto pelos clientes e 

fornecedores, os constrangimentos regulamentares, ambientais e tecnológicos. 
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Relativamente ao método, este baseia-se num plano de trabalho dividido em várias fases e 

responsabilizando cada um dos intervenientes. 

2.4.5. Plano de trabalho 

O plano de trabalho da análise de valor tem como objetivo sistematizar o desenvolvimento 

das aplicações das metodologias da mesma tendo as seguintes etapas: 

• Preparação – definição das medidas que determinam o objeto, constituição do 

grupo de trabalho e planeamento de atividades. Seleção dos produtos, sistemas e 

processos tentando antecipar os problemas que poderão ocorrer; 

• Informação – recolha das informações sobre custos, descrições e classificação das 

funções podendo ser necessário redefinir os problemas; 

• Análise – examinação da atual situação avaliando as funções por comparação; 

• Criatividade – procura de alternativas através de ideias selecionadas e agrupadas; 

• Avaliação – análise de alternativas, desenvolvimento e decisão caso exista 

viabilidade técnica e económica do produto; 

• Planeamento – apresentação, implementação e acompanhamento da solução. 

Para que o plano de trabalho seja um instrumento eficaz é necessário que estejam bem 

distribuídas as responsabilidades de cada interveniente ao longo de todo o processo. 

Tabela 2.4-2 

Responsabilidades de cada interveniente 

Fases Decisor Animador 
Grupo de 
trabalho 

Serviços 

1. Orientação e 
preparação 

Responsável Responsável   

2. Pesquisa de 
informação 

 Responsável Participante  

3. Análise funcional  Responsável Responsável  
4. Procura de ideias  Responsável Responsável  
5. Avaliação de soluções  Responsável Responsável Responsável 
6. Desenvolvimento de 
propostas 

 Responsável Responsável Participante 

7. Apresentação de 
propostas 

Responsável Responsável Responsável Participante 

8. Implementação Responsável Participante  Responsável 
Fonte: Adaptado de (CEV, 2008) 
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2.4.6. Estratégias competitivas 

Os ambientes fortemente concorrenciais obrigam as empresas a utilizar estratégias 

competitivas de modo a manterem-se em posição de destaque no mercado atendendo 

sempre aos interesses da empresa e à satisfação dos clientes. As estratégias competitivas 

podem ser de três tipos (Porter, 1998, p. 35): 

• Liderança pelo custo total – apresentando preços inferiores ao dos concorrentes, 

utilizando componentes padronizados, produtos modulares, procurando e 

atualizando os fornecedores, comprando grandes quantidades de matérias e 

otimizando os projetos; 

• Diferenciação – praticando uma política de inovação permanente, promovendo a 

imagem de marca, desenvolvendo produtos tecnologicamente avançados e 

apostando no serviço pós venda; 

• Foco – direcionando mais eficazmente para grupos-alvos de clientes, segmentos de 

linha de produto ou mercados geograficamente diferentes.   

2.4.7. O Plano de trabalho de acordo com as Estratégias Competitivas 

O plano de trabalho para a metodologia da análise de valor deverá incluir as seis fases 

descritas no capítulo 2.4.5. considerando as estratégias competitivas de liderança e 

diferenciação. Na Tabela 2.4-3 estão relacionados as fases do plano de trabalho, os 

processos e as respetivas estratégias competitivas. A estratégia de diferenciação é a que 

melhor se adapta à inovação travagem regenerativa em estudo pois é um produto 

tecnologicamente avançado que permitirá às empresas que o detenham promover a sua 

imagem de marca através de uma política de inovação. 
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Tabela 2.4-3 

Simulação do plano de trabalho 

Etapas Passos 
Estratégias competitivas 

Liderança no custo 
total 

Diferenciação 

Preparação - Selecionar do objeto 
- Definir o objeto 
- Constituir a equipa 
- Planear as atividades 

- Redução de custos 
- Objetivos 
quantitativos 
- Enfoque nos custos 

- Mudança com base 
nos clientes 
- Satisfação dos 
clientes 
- Caraterização do 
cliente 

Informação - Procurar 
informações 
- Obter custos 
- Descrever e detalhar 
funções 

- Relacionada com as 
funções (versáteis) 
- Relacionada com os 
custos, processos e 
stocks (rígidas) 

- Relacionada com as 
funções 
- Relacionada com os 
custos, processos e 
stocks 

Análise - Avaliar as funções 
(por comparação) 
- Examinar as funções 

- Critérios rígidos 
- Necessidades 
atendidas de forma 
global 

- Critérios flexíveis 
- Necessidades 
específicas atendidas 

Criatividade - Obter ideias 
- Selecionar e agrupar 
ideias 

- Critérios baseados na 
redução de custos 

- Critérios baseados na 
diferenciação 
- Critérios diferentes 

Avaliação - Formular e 
desenvolver 
alternativas 
- Viabilizar técnica e 
economicamente 

- Limites mais amplos - Habilidade criativa e 
pesquisa 

Planeamento - Apresentar a 
proposta 
- Planear e 
acompanhar a 
implementação 

- Dependente da 
solução 

- Dependem da 
solução 

Fonte: Adaptado de (Pereira Filho, 1998) e (Possamai, 1997) 

2.5. A eficiência energética em edifícios 

Tendo em conta que os edifícios do meio urbano são responsáveis por cerca de 40% da 

energia consumida na maioria dos países torna-se evidente que este é um setor onde 

devemos centrar esforços (ABB, 2012). De fato, mais de 50% deste consumo pode ser 

reduzido através de medidas de eficiência energética, o que pode representar uma redução 

anual de até 400 milhões de toneladas de CO2 - quase a totalidade do compromisso da UE 

no âmbito do Protocolo de Quioto. Em Portugal, os edifícios foram responsáveis pelo 
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consumo de 5,8 Mtep2 representando cerca de 30% do consumo total de energia primária 

do país e 62% dos consumos de eletricidade, em 2005 (Isolani, 2008). O setor residencial 

com cerca de 3,3 milhões de edifícios contribuiu com 17% dos consumos de energia 

primária em termos nacionais, representando cerca de 29% dos consumos de eletricidade o 

que, mais uma vez, evidencia a necessidade de uma atenção particular à eficiência 

energética dos equipamentos consumidores de eletricidade como forma de moderação dos 

consumos.  

A poupança de energia é a primeira fonte de energia renovável atualmente disponível. Os 

consumidores, em particular os setores da indústria e dos serviços, que representam 42% 

do consumo de energia final (DGEG, 2010) registam cada vez mais objetivos de poupança 

e necessidades de melhoria dos níveis de eficiência. São inúmeros os fatores que 

contribuem para uma utilização racional e eficiente da energia: a operação do equipamento 

e das instalações, as tecnologias utilizadas, o estado estrutural dos edifícios, os 

comportamentos dos utilizadores, etc. (Isolani, 2008). Analisando a China, este é um dos 

países onde a economia se tem desenvolvido de forma muito rápida e com enorme 

expansão, dando lugar a um desenvolvimento acelerado na construção de imóveis. Desde 

cedo mostrou-se preocupada e interessada em desenvolver a eficiência energética nos seus 

edifícios. Jin, Wu e Gao (2009) consideram que existem três grandes obstáculos a serem 

contornados para gerir a poupança de energia nos edifícios públicos de grandes dimensões 

e controlar a fraca gestão de energia existente: a não existência de estatísticas do consumo 

de energia dos edifícios, a informação insuficiente no mercado da poupança energética dos 

edifícios, inexistência de legislação reguladora e regulamentos e a falta de um sistema de 

supervisão do governo chinês para medir e punir as infrações (Jin, Wu, Gao, 2009). 

Deste modo e, para gerir eficientemente um edifício do ponto de vista energético é 

fundamental começar por conhecer o mais exatamente possível a quantidade de energia 

consumida e de que forma esta é consumida. Isolani (2008) diz-nos que o levantamento 

energético é a primeira fase de um processo conducente à tomada de consciência da 

situação energética do edifício e consequente decisão sobre as alterações a efetuar para uma 

melhor e mais racional utilização da energia (Isolani, 2008). Esta intervenção permitirá 

conhecer os equipamentos instalados e avaliar o seu estado de funcionamento, 

identificando os setores ou equipamentos que consomem mais energia e detetar alguns 

eventuais desperdícios de modo a estabelecer os fluxos de energia mais relevantes 

                                                           

2 Mtep = Milhões de toneladas equivalente de petróleo 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

18 
 

planificando assim uma intervenção tendo em vista a redução de consumos. Com este 

procedimento consegue-se implementar ações simples de utilização racional de energia. 

Para ações complexas será necessário aprofundar o conhecimento sobre o sistema 

energético da instalação através da realização de uma auditoria energética. As auditorias 

energéticas deverão ser realizadas por empresas de consultoria qualificadas que indicarão, 

através de informação obtida na instalação, possíveis medidas a implementar com uma 

estimativa de custos e níveis de eficiência energética que poderão ser alcançados. O prazo 

previsto para a amortização do investimento é também informado. 

2.5.1. Certificação energética de edifícios 

O SCE - Sistema Nacional de Certificação Energética e Qualidade do Ar Interior nos 

Edifícios enquadrado no âmbito da diretiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de Dezembro, relativamente ao desempenho energético dos edifícios 

estabeleceu a implementação, nos Estados-Membros, de um sistema de certificação que 

permite informar os cidadãos sobre a qualidade térmica dos edifícios aquando da sua 

construção, reabilitação, venda ou arrendamento. O sistema de certificação abrange 

igualmente todos os grandes edifícios públicos e edifícios frequentemente visitados pelo 

público. A transposição para direito nacional foi feita através de um pacote legislativo 

composto por: DL 78/2006 SCE e QAI - Sistema Nacional de Certificação Energética e da 

Qualidade do Ar Interior nos Edifícios, DL79/2006 RCESE - Regulamento dos Sistemas 

Energéticos e de Climatização de Edifícios e DL 80/2006 RCCTE - Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (Veritas, 2007). A ADENE – 

Agência para a Energia é a entidade que efetua a gestão de todo o SCE, a DGEG – 

Direção Geral de Energia e Geologia é a entidade responsável pela supervisão do SCE no 

que respeita à certificação e eficiência energética e a APA – Agência Portuguesa do 

Ambiente supervisiona o SCE no que respeita à qualidade do ar interior. 

Relativamente aos ascensores, estes equipamentos possuem um outro tipo de certificação 

energética, o VDI4707. O VDI4707 é uma medida padrão sobre consumo energético de 

ascensores que foi estabelecida em Março de 2009 pela Associação Alemã de Engenheiros. 

Este padrão é o mais utilizado na Europa pelas empresas de elevadores para certificar a 

eficiência energética dos seus produtos. Tal como os edifícios, os ascensores são 
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classificados como A, B, C, D etc., de acordo com a sua eficiência energética, sendo que A 

representa a melhor classificação possível e G a pior. 

2.6. Concept test do produto 

Cada vez mais o consumidor é mais exigente mostrando facilmente a sua insatisfação 

(McKenna, 1998). O novo modelo de marketing traduz-se numa necessária mudança do 

diálogo com os clientes, sendo agora a orientação para o mercado e para o cliente o 

fundamento básico das estratégias de marketing. Os clientes passam assim a ser 

intervenientes e cocriadores de valor. Já não é o fabricante que dita as regras, o cliente é 

que diz como quer ser servido (McKenna, 1998, p. 39). A existência de uma enorme 

quantidade de informação e de ofertas de mercado cada vez maiores permite ao 

consumidor moldar os novos produtos antes de serem lançados. Neste momento o que 

acontece é que as empresas fazem uma pesquisa das necessidades e preferências dos 

clientes individualmente (Nickels & Wood, 1997, p. 86). Torna-se importante que cada 

fabricante analise as exigências do mercado e atue no sentido da satisfação das exigências 

do cliente. Segundo Cobra (1986) as necessidades dos consumidores são dinâmicas, logo é 

necessário ir-se atualizando os produtos (Cobra, 1986, p. 394). O teste de conceito é assim 

uma ferramenta eficaz que encurta a distância entre empresas e clientes, ajustando um novo 

produto de acordo com as intenções dos clientes. 

É fundamental não só saber as melhorias que os produtos têm e o respetivo impacto no 

cliente mas em primeiro lugar se este está disposto a aceitar. Kotler & Keller (2006) 

indicam que “o teste de conceito consiste em apresentar o conceito do produto aos 

consumidores-alvo e obter as suas reações” (Kotler & Keller, 2006). Os testes de conceito 

avaliam a comunicabilidade e a credibilidade do novo produto, o nível de necessidade do 

mercado, a intenção de compra e o potencial público-alvo e ainda a frequência de compra 

tendo em vista chegar à conclusão sobre o sucesso ou falhanço do conceito.  

O Concept Test utiliza métodos quantitativos e qualitativos de forma a avaliar a resposta de 

um possível consumidor a uma ideia de produto novo e a sua introdução no mercado. Este 

processo tem também o intuito gerar comunicação de modo a alterar o modo de visão de 

um potencial consumidor sobre um produto já existente. É dirigido a consumidores já 

existentes ou a possíveis utilizadores sendo uma das finalidades avaliar o valor 
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percecionado pelo público (preço versus valor percecionado). No seguimento do exposto e 

como já referido em 2.4. uma das técnicas para medir o valor poderá ser através do 

Economic Value Consumer.  

O Concept Test no novo produto é feito muito cedo, logo no ciclo de desenvolvimento do 

produto. É uma relação custo-eficiência para descobrir em que pontos os consumidores 

rejeitam a ideia de um novo produto, se for caso disso, sendo uma ferramenta suportada no 

desenvolvimento, marketing e posterior investimento em publicidade para o novo produto 

em questão. De modo a posicionarem-se as mais-valias de um produto é necessário fazer-

se o Concept Test o mais cedo possível de modo a identificarem-se os benefícios mais fortes 

do produto e com isso posicioná-lo estrategicamente através de um plano de processos. 

Fritzen & Froemming (2009) dizem-nos muito resumidamente que o Concept Test é uma 

boa ferramenta para a aproximação da empresa e do cliente ajustando o novo produto de 

acordo com as necessidades e intenções dos consumidores (Fritzen & Froemming, 2009). 

Rocha & Christensen (1999) dizem-nos que o método mais utilizado para avaliar uma ideia 

e o seu conceito nos consumidores tem sido a realização de testes de conceito de produto, 

através de entrevistas individuais ou em grupo (Rocha & Christensen, 1999). Geralmente o 

instrumento de pesquisa é um questionário composto por questões com foco no Teste de 

Conceito (Concept Test). Este questionário, depois de analisado e tratado determina então o 

grau de aceitabilidade do produto no mercado. 

2.7. Desenvolvimento de produto 

O desenvolvimento de novos produtos tornou-se numa necessidade fulcral para as 

empresas subsistirem e continuarem competitivas. Devido à crescente aceleração do ciclo 

de vida dos produtos, à enorme variedade oferecida e às exigências legais e ambientais 

torna-se importante uma empresa apostar nesta vertente. Porém, Fritzen & Froemming 

(2009) alertam que com tantas organizações a oferecer produtos semelhantes seria uma 

tarefa dispendiosa desenvolver novos produtos sem conhecer primeiro as necessidades dos 

potenciais clientes e a aceitação da inovação (Fritzen & Froemming, 2009). O 

desenvolvimento de produtos é assim uma atividade sistemática que identifica as 

necessidades dos clientes de modo a analisar se é seguro avançar para produtos que os 

satisfaçam. 
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Para uma empresa se destacar no mercado e diferenciar-se dos concorrentes é necessário 

apoiar-se nas estratégias de marketing, seja de que ramo for (Lovelock & Wright, 2001). 

Para que a empresa se destaque e diferencie, Kotler (1998) diz-nos que é necessário a 

empresa avaliar se existem condições de aumentar a sua participação no mercado 

concorrendo com os seus produtos atuais no mercado atual aplicando a estratégia da 

penetração (Kotler, 1998). Começa-se depois por considerar a procura ou o 

desenvolvimento de novos mercados para os produtos existentes (estratégia de 

desenvolvimento de mercado), posteriormente é analisado o desenvolvimento de novos 

produtos para mercados existentes (estratégia de desenvolvimento de produtos) e no final 

são estudadas as oportunidades de desenvolvimento de novos produtos para novos 

mercados. Cada uma destas estratégias é analisada sendo que a organização terá de decidir 

quais as suas possibilidades de crescimento tendo em conta as necessidades e restrições do 

mercado. Se a opção passar pelo desenvolvimento de novos produtos, a empresa terá de 

seguir uma série de etapas de modo a amadurecer a ideia antes de lançar o produto no 

mercado. Lee, Yun, Han (2000) afirmam que o desenvolvimento de um novo produto é o 

fator chave para uma estratégia de sucesso de um produto, sendo esta estratégia um dos 

componentes mais importantes numa organização competitiva (Lee, Yun, Han, 2000). É 

uma atividade que requer contribuição de todos os sistemas de gestão da empresa. Deste 

modo muitas organizações optam por fazer “engenharia concorrente” ou “uma abordagem 

funcional da equipa”. 

Ao longo do processo de desenvolvimento de novos produtos a organização tem múltiplos 

e paralelos projetos a decorrer simultaneamente. Todo este processo pode ser representado 

por um funil em que um número inicial grande de ideias e informações é filtrado até se 

chegar aos produtos que se entendem com elevado potencial de modo a serem lançados 

para o mercado. Muitas empresas usam um processo de desenvolvimento em espiral que 

permite retornar a uma fase anterior de modo a fazerem-se melhorias e depois voltar ao 

ponto que tinha ficado. O processo de desenvolvimento de produtos é assente num 

conjunto de etapas pré-determinadas. As etapas têm como função auxiliar no controlo e 

gestão do projeto. Cada uma tem de ser concluída antes de a próxima começar, focalizando 

as etapas e experiências num conjunto limitado de tarefas (Turani & Taiss, 2007). O 

modelo de desenvolvimento de novos produtos apresentado por Kotler & Keller (2006) 

mostra-nos uma série de etapas a serem seguidas para a tomada de decisão de 

desenvolvimento de novos produtos (Kotler & Keller, 2006). A etapa nº 3 refere-se ao 

desenvolvimento e teste de conceito, analisado no Capítulo 2.6. com o intuito de verificar a 
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reação e aceitação por parte dos clientes. No entanto existem outros métodos que podem 

ser utilizados para desenvolvimento de novos produtos.  

Tabela 2.7-1 

O Processo de decisão do desenvolvimento de novos produtos 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Adaptado de Fonte: (Kotler & Keller, 2006, p. 643) 

1. Geração de ideias 
Vale a pena apresentar a ideia? 

 

2. Seleção de ideias 
A ideia do produto é compatível com os objetivos, 

as estratégias e os recursos da empresa? 

 

3. Desenvolvimento e teste do conceito 
Podemos encontrar um bom conceito para o produto de 

modo que os consumidores digam que vão experimentá-lo? 

4. Desenvolvimento da Estratégia de Marketing 
Podemos encontrar uma estratégia razoável e barata? 

 

5. Análise do Negócio 
O produto é adequado às perspetivas económicas da empresa? 

 

8. Comercialização 
As vendas do produto estão a ser as expetáveis? 

 

6. Desenvolvimento de produto 
O produto é técnico e comercialmente viável? 

7. Teste de Mercado 
As vendas do produto são as expetáveis? 

Traçar planos Futuros 

Não Abandonar 

Não 

Não 

Deveríamos retornar a ideia 
para o desenvolvimento de 

produto? 

Seria útil modificar o produto 
ou programa de Marketing? 
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Após descrição, design e por vezes prototipagem, é necessário perceber se a ideia pode ser 

traduzida num produto exequível e comerciável. Muitas vezes este estudo é feito através de 

métodos conhecidos como o QFD - Quality Function Deployment, onde se traduzem as 

requisições dos clientes em protótipos funcionais após exaustiva compreensão dessas 

requisições e necessidades dos clientes e comparativamente ao que está disponível no 

mercado. Estes métodos promovem uma contínua comunicação entre os vários 

departamentos envolvidos no desenvolvimento do produto e que se revela fundamental 

para a correta conceção do mesmo. O departamento de I&D desenvolve uma ou mais 

versões físicas do produto conceptual e tenta assegurar que os atributos chave 

mencionados pelos clientes estejam presentes. Desenvolver e produzir um protótipo pode 

demorar dias, semanas, meses ou até anos. Atualmente o recurso a simulações através de 

programas de realidade virtual, também é possível, e pode contribuir para o aceleramento 

do processo, permitindo grande rigor e diminuição dos custos de prototipagem (Kotler, 

2003). 

Tabela 2.7-2 

Comparação entre as várias perspetivas do produto em relação às áreas de estudo 

 Marketing Organização Engenharia Operações 

Perspetiva do 
produto 

Um produto é 
um conjunto de 
atributos 

Um produto é 
um artefacto 
resultando de 
um processo 
organizacional 

Um produto é 
uma 
montagem 
complexa da 
interação de 
componentes 

Um produto é 
uma sequência de 
desenvolvimentos 
e processos de 
produção 

Métricas de 
performance 

- Utilidade para 
os 
consumidores 
- Quota de 
mercado 

Sucesso do 
projeto 

Performance 
técnica e 
inovadora 

- Custo total 
- Nível de serviço 
- Lead time 
- Utilização de 
capacidade 

Paradigma 
representacional 

Utilidade para 
os 
consumidores 

Não existe um 
paradigma 
dominante 

Modelos 
geométricos e 
modelos 
paramétricos 
da 
performance 
técnica 

Diagrama de 
fluxo de processo 
e modelos 
paramétricos da 
performance do 
processo 

Fatores críticos 
de sucesso 

Posicionamento 
e preço do 
produto 

Alinhamento 
organizacional 

Conceito 
criativo e 
configuração 

Seleção de 
materiais e 
fornecedores, 
sequência de 
produção e 
gestão de projeto 

Fonte: Adaptado de (Krishnan & Ulrich, 2001) 
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Existem pelo menos quatro perspetivas comuns no design e desenvolvimento do produto: 

marketing, organização, engenharia e operações, que diferem no nível de abstração e de 

área de estudo. Por exemplo, numa perspetiva organizacional existe um foco incidente no 

sucesso da gestão do projeto e por outro lado relativamente ao marketing e à engenharia 

existe um foco na performance e características do produto em termos individuais 

(Krishnan & Ulrich, 2001). 

2.8. Inovação 

O desenvolvimento do produto muitas vezes ocorre no vazio, ou seja, separado de outras 

funções e os projetos mais desafiantes são aqueles cujo processo é desenhado para um 

novo produto. A coordenação entre equipas quando um novo processo é desenhado para 

um novo produto pode parecer complicado na medida em que os responsáveis pelo 

processo devem compreender exatamente as especificações do produto e os responsáveis 

pelo produto devem conhecer as limitações do processo. É crescente a necessidade de 

desenvolvimento de ambos em simultâneo uma vez que a situação pode causar grande 

tensão entre departamentos e isto porque nenhum dos desenvolvimentos é feito de forma 

estática. Os parâmetros de conceção do produto evoluem à medida que os designers recebem 

informação acerca dos testes efetuados, os elementos específicos do desenho do produto 

podem causar fortes alterações na tecnologia do processo, os estudos preliminares da 

procura no mercado podem revelar-se diferentes da realidade inicialmente estipulada o que 

pode causar implicações dramáticas na capacidade do processo. Neste sentido é 

fundamental que o desenvolvimento do produto esteja a par com o desenvolvimento do 

processo (Hayes, Pisano, Upton, Wheelwright, 2005). “A inovação, claramente, pode 

assumir uma forma de variação para atender às situações de mudança.” (Baden-Fuller & 

Morgan, 2010) 

A nova era de mudanças dinâmicas exige a reavaliação frequente das rotinas 

organizacionais para garantir que a tomada de decisões nos processos e pressupostos 

subjacentes possam acompanhar a necessidade da alteração do ambiente de negócios 

(Malhotra, 2000). No entanto, para enfrentar os riscos gerados pela turbulência nos 

mercados e, ao mesmo tempo, tentar explorar melhores oportunidades de crescimento, 

muitas empresas tendem a adotar uma estratégia de trabalho colaborativo em redes. “As 

organizações trabalhando juntas são mais fortes do que trabalhando de forma isolada” 
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(Oliver, 1990).O uso de parceiros na pesquisa e/ou desenvolvimento de um novo produto 

ou serviço cria opções de modelo de negócios que pode reduzir significativamente as 

despesas de I&D, expandir a inovação e abrir novos mercados que de outra forma não 

estariam acessíveis. Algumas vantagens apontadas por Camarinha-Matos (2005) para o 

trabalho colaborativo estão fortemente relacionados com a disponibilidade dos 

participantes em partilhar a capacidade de produção, competências, recursos e riscos de 

formar uma orquestrada e complementar (Camarinha-Matos, 2005). 

“A criatividade e inovação são reconhecidos como processos importantes organizacionais 

para a viabilidade a longo prazo de uma empresa. Os líderes têm assim uma oportunidade 

única de tomar medidas que promovam inovações e assegurarem-se de que são bem-

sucedidos” (Friedrich, Mumford, Vessey, Beeler, Eubanks, 2010).  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA E DADOS 

3.1. Metodologia utilizada 

Tal como foi referido no Capítulo 2.5., de modo a gerir eficientemente um edifício do 

ponto de vista energético é fundamental começar por conhecer o mais exatamente possível 

a quantidade de energia consumida e de que forma esta é consumida (Isolani, 2008). Como 

tal, deve-se começar por fazer em primeiro lugar o levantamento energético de modo a 

analisar-se a situação energética do edifício e consequente decisão sobre as alterações a 

efetuar para uma melhor e mais racional utilização da energia. Deste modo, conhecer-se-ão 

os equipamentos instalados e avaliar-se-á os que consomem mais energia ou que poderão 

ser alvo de uma intervenção tendo em vista a redução de consumos.  

Os métodos utilizados para a verificação da existência ou não de travagem regenerativa, em 

que condições e períodos temporais basearam-se em ensaios, verificações, medições, 

cálculos, comparações e análise através de equipamentos de medida específicos realizados 

com base em conhecimentos acumulados da anterior formação académica em Engenharia 

Eletrotécnica e no percurso profissional.  

3.2. O edifício 

O edifício escolhido foi a Torre 3 das Amoreiras, um edifício com fins administrativos e 

comerciais situado em Lisboa na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco. Foi construído em 

1985 com uma altura total de 75 metros e 18 pisos. Devido à sua tipologia e aos fins a que 

se destina, este edifício tem um enorme movimento interno tendo instalados seis 

ascensores por forma a dar resposta a tal. Por este facto, os equipamentos instalados têm 

características especiais nomeadamente o sistema de gestão das viagens, a potência, 

capacidade de carga e a velocidade de 2,5m/s 3. A título de comparação a velocidade 

                                                           

3 m/s = metro por segundo (unidade de medida de velocidade instantânea) 
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padrão de um ascensor instalado num edifício residencial atual é de 1m/s. Desta forma é 

de esperar que estes seis equipamentos tenham um consumo energético que, apesar de 

adequado às suas características, é excessivo tendo eu como tal identificado estes 

equipamentos como os selecionados a intervir com vista a uma redução de consumo 

energético no edifício. 

3.3. Trabalho de campo 

3.3.1. Dados justificativos para a escolha do ascensor 

De modo a justificar a escolha na necessidade de intervenção neste tipo de equipamentos 

foram realizadas as seguintes medições na Casa das Máquinas, situada no último piso deste 

edifício (terraço), no dia sete de Março de 2012 pelas 10h30: 

1. Intensidade de corrente no arranque em vazio (A) 4; 

2. Intensidade de corrente durante a manobra em vazio (A); 

3. Número de viagens em contador; 

4. Número de horas em funcionamento (elevador em movimento). 

No dia oito de Março pelas 10h30 foram novamente realizadas as medições constantes do 

ponto 3. e 4. anteriores. Os testes de medição de corrente foram realizados apenas no 

elevador nº 1 pelas seguintes razões: 

• Parar todos os equipamentos para a realização dos testes provocaria um caos 

devido ao enorme movimento existente no edifício; 

• Como os seis equipamentos são semelhantes não acrescentaria valor algum visto os 

consumos idênticos entre todos. 

Os métodos utilizados para o registo dos dados foram: 

• Intensidades de corrente – medição de valores através de uma pinça amperimétrica 

devidamente calibrada pelo ISQ nas linhas de entrada do variador de frequência AC 

VVVF5; 

                                                           

4 A = Ampére (Unidade da Intensidade de corrente) 
5 AC VVVF = Alternating Current Variable Frequency and Variable Three-phase Voltage 
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• Contagem do número de viagens e horas em funcionamento – através da 

visualização dos registos em software do quadro de comando do equipamento. 

Tabela 3.3-1 

Medições e recolha de dados 

 

3.3.2. Dados de consumo e regeneração de energia   

Efetuar medições da tensão elétrica – U (V) 6 e da intensidade da corrente – I (A) não é 

difícil já que os equipamentos utilizados para tal são facilmente acessíveis, como é o caso de 

uma pinça amperimétrica para a medição da intensidade de corrente ou de um multímetro 

para medir a tensão elétrica. A dificuldade está em medir Potência elétrica – P (W) 7, 

Tensão – U (V), Intensidade de corrente – I (A) e Fator de Potência – Cos φ em simultâneo 

nas três fases de entrada do QSC - quadro de serviços comuns da casa das máquinas assim 

como o sentido dos seus fluxos. A análise do registo destes valores é que permitirá avaliar 

se existe ou não regeneração de energia elétrica nos elevadores da Torre 3 com injeção de 

Potência na rede elétrica. Para a realização deste tipo de medições existem empresas 

focadas e dedicadas com soluções de análise inteligente específicas que permitem fazer uma 

correta gestão de energia e potência. É o caso da Dranetz (Dranetz, 2011). Deparado com 

este impasse e em conversa com o responsável de manutenção do edifício foi indicado 

terem sido realizadas medições com as tecnologias mencionadas entre as 10h50 do dia 8 de 

Julho e as 10h35 do dia 9 de Julho em 2010. Os resultados são os constantes na Tabela 3.3-

2. 

Tabela 3.3-2 

Medições relevantes para o estudo 

                                                           

6 V = Volt (Unidade de medida da Tensão elétrica) 
7 W = Watt (Unidade de medida da Potência elétrica) 

N.º do ascensor 4
Data de medição 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012
N.º de viagens 2162312 2163748 2297351 2298821 2069755 2071073 2056077 2057544 2153336 2154735
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

10822 10829 11381 11388 10368 10374 10422 10429 10812 10819

Na subida 6
Na descida 61

Na subida 14

Na descida 43,5

Valores medidos

Parado

Intensidade de corrente 
durante a manobra, em 

vazio (A)

Intensidade de corrente 
no arranque (A)

1 2 3 5 6
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Data
Horas 

medição
Energia 
(kWh)

Potência 
Ativa 
(kW)

Tensão 
na fase 
L1 (V) V 

L1

Tensão 
na fase 
L2 (V) V 

L2

Tensão 
na fase 
L3 (V) V 

L3

Intensidade 
da corrente 
na fase L1 
(A) A L1

Intensidade 
da corrente 
na fase L2 
(A) A L2

Intensidade 
da corrente 
na fase L3 
(A) A L3

Potência 
ativa na 
fase L1 
(kW) kW 

L1

Potência 
ativa na 
fase L2 
(kW) kW 

L2

Potência 
ativa na 
fase L3 
(kW) kW 

L3

Fator de 
Potência 
na fase L1 
(Cos �) 
PF L1 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L2 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L3 

+ind -cap

07-08-2010 10:50:00 12,0 47,96 228 227 229 77 68 68 17,33 15,36 15,27 0,990 0,994 0,987
07-08-2010 11:05:01 18,3 73,37 228 227 228 114 106 104 25,78 24,08 23,51 0,993 0,997 0,994
07-08-2010 11:20:01 11,5 45,91 228 227 229 75 66 64 16,83 14,72 14,36 0,984 0,990 0,982
07-08-2010 11:35:01 9,4 37,69 229 227 229 61 55 51 13,73 12,42 11,55 0,983 0,991 0,982
07-08-2010 11:50:02 7,4 29,79 228 226 228 49 43 42 11,00 9,53 9,26 0,976 0,989 0,976
07-08-2010 12:05:03 6,5 26,05 228 227 228 44 37 36 9,79 8,17 8,09 0,972 0,984 0,974
07-08-2010 12:20:03 5,6 22,43 228 228 229 41 32 30 8,95 6,98 6,50 0,955 0,966 0,934
07-08-2010 12:35:03 8,6 34,55 229 228 229 57 49 49 12,70 10,96 10,88 0,980 0,986 0,974
07-08-2010 12:50:04 18,0 71,89 228 227 229 112 103 103 25,40 23,21 23,28 0,992 0,994 0,989
07-08-2010 13:05:04 21,6 86,23 229 228 230 133 124 122 30,31 28,12 27,79 0,993 0,994 0,991
07-08-2010 13:20:05 9,1 36,22 230 229 230 60 52 49 13,60 11,66 10,96 0,983 0,989 0,976
07-08-2010 13:35:05 20,0 80,09 229 228 229 124 117 113 28,16 26,38 25,55 0,992 0,995 0,990
07-08-2010 13:50:06 7,6 30,26 229 228 229 53 42 42 11,66 9,47 9,14 0,970 0,980 0,956
07-08-2010 14:05:07 11,5 46,04 228 227 229 73 66 66 16,44 14,87 14,73 0,988 0,991 0,979
07-08-2010 14:20:07 17,2 68,96 227 227 228 108 100 99 24,38 22,47 22,11 0,989 0,992 0,984
07-08-2010 14:35:08 12,4 49,69 227 226 228 80 72 69 17,92 16,26 15,51 0,988 0,993 0,986
07-08-2010 14:50:08 12,1 48,22 227 226 227 79 70 66 17,62 15,75 14,85 0,986 0,993 0,987
07-08-2010 15:05:08 6,5 26,17 227 226 228 44 36 39 9,63 7,98 8,55 0,967 0,975 0,963
07-08-2010 15:20:08 6,0 23,80 227 226 228 41 33 33 9,10 7,38 7,32 0,965 0,981 0,971
07-08-2010 15:35:08 12,1 48,58 227 226 228 79 69 69 17,63 15,55 15,40 0,983 0,990 0,984
07-08-2010 15:50:08 10,5 42,01 228 227 228 69 59 59 15,43 13,36 13,21 0,985 0,992 0,986
07-08-2010 16:05:09 14,4 57,69 228 227 228 93 82 81 20,92 18,48 18,29 0,988 0,993 0,986
07-08-2010 16:20:09 4,3 17,26 228 227 229 33 25 26 6,92 5,19 5,15 0,928 0,926 0,879
07-08-2010 16:35:09 15,0 59,92 228 227 229 94 87 84 21,28 19,72 18,92 0,988 0,993 0,987
07-08-2010 16:50:10 18,1 72,32 229 228 230 113 104 101 25,69 23,64 22,98 0,989 0,994 0,987
07-08-2010 17:05:10 4,3 17,18 230 229 231 40 21 20 8,80 4,49 3,90 0,951 0,934 0,863
07-08-2010 17:20:10 17,8 71,30 231 229 231 109 103 100 24,93 23,52 22,84 0,989 0,993 0,989
07-08-2010 17:35:11 14,6 58,32 231 230 232 91 83 82 20,81 18,86 18,65 0,989 0,993 0,985
07-08-2010 17:50:11 7,2 28,94 233 231 233 48 41 39 10,87 9,33 8,74 0,970 0,982 0,958
07-08-2010 18:05:11 11,0 44,03 232 231 233 71 62 60 16,05 14,28 13,71 0,980 0,989 0,976
07-08-2010 18:20:11 10,0 39,93 234 232 234 65 56 54 14,88 12,79 12,26 0,978 0,988 0,972
07-08-2010 18:35:11 11,8 47,15 235 233 235 74 67 63 17,09 15,45 14,62 0,981 0,990 0,981
07-08-2010 18:50:12 13,0 52,12 236 234 236 77 76 72 17,89 17,66 16,57 0,981 0,989 0,978
07-08-2010 19:05:13 10,3 41,00 234 233 235 65 56 58 14,87 12,86 13,27 0,975 0,983 0,971
07-08-2010 19:20:15 8,0 31,97 235 234 235 53 43 44 11,97 9,90 10,11 0,964 0,982 0,969
07-08-2010 19:35:15 12,8 51,04 235 234 236 78 70 72 18,08 16,28 16,67 0,984 0,991 0,984
07-08-2010 19:50:16 5,3 21,31 234 233 235 39 28 29 8,58 6,20 6,53 0,944 0,964 0,941
07-08-2010 20:05:16 7,3 29,27 236 235 237 54 40 45 11,42 8,28 9,58 0,895 0,875 0,889
07-08-2010 20:20:16 7,6 30,23 234 233 234 50 38 44 11,49 8,65 10,10 0,973 0,977 0,968
07-08-2010 20:35:17 0,7 2,64 235 235 236 15 9 12 1,94 0,35 0,35 0,555 0,156 0,122
07-08-2010 20:50:19 5,3 21,09 235 235 235 39 28 29 8,58 6,22 6,29 0,944 0,945 0,908
07-08-2010 21:05:19 2,9 11,58 233 233 234 21 19 16 4,15 4,12 3,31 0,845 0,929 0,865
07-08-2010 21:20:20 3,6 14,33 234 234 234 25 22 20 5,23 4,83 4,28 0,885 0,936 0,891
07-08-2010 21:35:20 2,9 11,60 235 234 235 21 19 17 4,16 4,11 3,34 0,835 0,914 0,848
07-08-2010 21:50:21 3,4 13,42 236 235 236 24 21 21 4,88 4,35 4,20 0,864 0,891 0,846
07-08-2010 22:05:22 2,7 10,90 237 237 237 22 17 18 4,27 3,37 3,26 0,817 0,826 0,766
07-08-2010 22:20:23 2,5 9,88 237 236 237 20 16 18 3,81 3,01 3,07 0,819 0,795 0,737
07-08-2010 22:35:24 2,4 9,42 238 237 238 19 15 18 3,63 2,69 3,11 0,798 0,737 0,715
07-08-2010 22:50:24 2,2 8,93 237 237 237 19 15 17 3,58 2,55 2,79 0,812 0,729 0,676
07-08-2010 23:05:25 10,0 39,90 236 236 236 60 56 56 13,91 13,09 12,90 0,979 0,985 0,975
07-08-2010 23:20:26 2,4 9,55 237 237 238 20 16 17 3,81 2,89 2,86 0,800 0,768 0,692
07-08-2010 23:35:27 2,2 8,98 238 238 238 19 15 18 3,60 2,58 2,80 0,797 0,707 0,656
07-08-2010 23:50:28 2,2 8,73 234 234 235 17 14 16 3,46 2,54 2,73 0,848 0,779 0,725
07-09-2010 00:05:28 2,1 8,59 232 232 232 17 13 15 3,40 2,52 2,66 0,867 0,812 0,757
07-09-2010 00:20:29 2,1 8,59 232 232 233 17 13 15 3,42 2,51 2,66 0,870 0,812 0,757
07-09-2010 00:35:30 2,2 8,85 234 234 234 18 14 16 3,63 2,53 2,69 0,848 0,791 0,737
07-09-2010 00:50:31 5,9 23,66 234 234 234 37 34 34 8,37 7,69 7,61 0,963 0,967 0,951
07-09-2010 01:05:31 2,2 8,77 235 234 235 17 15 16 3,45 2,60 2,72 0,841 0,760 0,719
07-09-2010 01:20:31 2,4 9,68 235 235 236 20 15 16 3,96 2,92 2,80 0,826 0,800 0,731
07-09-2010 01:35:32 2,3 9,22 234 234 235 19 14 16 3,78 2,69 2,75 0,857 0,793 0,737
07-09-2010 01:50:32 2,2 8,95 235 235 235 18 15 16 3,50 2,72 2,74 0,826 0,793 0,730
07-09-2010 02:05:32 2,1 8,49 235 235 235 17 14 16 3,34 2,43 2,72 0,824 0,745 0,714
07-09-2010 02:20:32 2,1 8,57 235 235 235 18 14 16 3,40 2,42 2,74 0,825 0,736 0,707
07-09-2010 02:35:32 2,1 8,50 235 235 235 17 14 16 3,36 2,43 2,72 0,823 0,737 0,709
07-09-2010 02:50:32 2,1 8,47 235 235 235 17 14 16 3,36 2,38 2,72 0,818 0,724 0,702
07-09-2010 03:05:33 2,2 8,62 235 235 236 18 14 17 3,45 2,43 2,74 0,815 0,730 0,703
07-09-2010 03:20:33 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,47 2,39 2,75 0,803 0,711 0,695
07-09-2010 03:35:34 7,6 30,39 236 236 236 46 43 43 10,59 9,96 9,85 0,970 0,974 0,962
07-09-2010 03:50:35 2,3 9,21 236 236 236 19 15 17 3,62 2,71 2,88 0,803 0,763 0,700
07-09-2010 04:05:36 2,2 8,69 237 237 236 18 15 17 3,47 2,46 2,75 0,811 0,711 0,684
07-09-2010 04:20:37 2,3 9,13 237 236 237 19 15 17 3,64 2,71 2,78 0,805 0,757 0,704
07-09-2010 04:35:38 2,3 9,18 237 237 237 20 15 17 3,68 2,73 2,77 0,778 0,761 0,691
07-09-2010 04:50:39 2,2 8,60 237 237 237 18 15 17 3,39 2,46 2,76 0,805 0,714 0,686
07-09-2010 05:05:40 2,3 9,09 236 236 236 19 14 17 3,88 2,46 2,76 0,849 0,721 0,690
07-09-2010 05:20:40 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,40 2,45 2,75 0,810 0,720 0,692
07-09-2010 05:35:40 5,6 22,49 235 235 235 36 34 32 7,91 7,66 6,92 0,924 0,954 0,932
07-09-2010 05:50:41 4,3 17,22 235 235 235 31 21 27 7,00 4,59 5,64 0,950 0,911 0,905
07-09-2010 06:05:41 5,3 21,34 235 235 235 36 28 31 8,14 6,31 6,89 0,955 0,953 0,944
07-09-2010 06:20:42 3,0 12,16 234 234 234 25 16 19 5,15 3,24 3,77 0,897 0,845 0,841
07-09-2010 06:35:42 11,4 45,72 234 233 234 71 63 64 16,35 14,59 14,79 0,982 0,991 0,984
07-09-2010 06:50:42 11,7 46,61 233 233 233 72 66 65 16,48 15,20 14,93 0,986 0,992 0,989
07-09-2010 07:05:43 4,9 19,41 229 228 230 33 26 29 7,29 5,70 6,43 0,963 0,964 0,956
07-09-2010 07:20:43 5,1 20,24 230 229 230 35 28 29 7,74 6,09 6,41 0,957 0,964 0,960
07-09-2010 07:35:43 7,3 29,09 232 232 233 49 39 42 10,93 8,78 9,39 0,967 0,981 0,968
07-09-2010 07:50:43 3,8 15,32 232 232 233 27 21 24 5,65 4,42 5,25 0,916 0,926 0,924
07-09-2010 08:05:44 20,7 82,68 227 227 228 127 118 121 28,71 26,59 27,38 0,994 0,995 0,994
07-09-2010 08:20:44 10,9 43,80 230 229 230 74 59 61 16,69 13,28 13,83 0,985 0,988 0,982
07-09-2010 08:35:44 1,6 6,42 228 227 228 17 9 13 3,38 1,27 1,77 0,855 0,589 0,617
07-09-2010 08:50:45 6,1 24,52 230 230 231 46 31 35 10,14 6,72 7,67 0,958 0,950 0,946
07-09-2010 09:05:46 9,2 36,80 230 230 230 61 49 53 13,72 11,20 11,88 0,981 0,988 0,980
07-09-2010 09:20:47 14,3 57,02 230 230 230 90 78 83 20,48 17,84 18,70 0,987 0,991 0,984
07-09-2010 09:35:47 11,6 46,44 231 231 231 75 62 67 17,01 14,25 15,18 0,985 0,990 0,983
07-09-2010 09:50:48 7,7 30,68 230 230 231 54 41 44 11,96 9,05 9,67 0,969 0,970 0,962
07-09-2010 10:05:48 18,9 75,68 229 229 229 118 105 110 26,80 23,88 25,00 0,991 0,993 0,988
07-09-2010 10:20:49 7,3 29,20 229 229 229 50 39 44 11,04 8,56 9,60 0,969 0,969 0,955
07-09-2010 10:35:49 7,6 30,20 228 228 229 54 39 45 11,83 8,57 9,80 0,967 0,967 0,959
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1. Dados justificativos para a escolha  

Com base nos dados da Tabela 3.3-1 foram calculados o número de viagens realizadas e o 

tempo de funcionamento de cada ascensor em 24h, bastando para isso subtrair os números 

registados no dia 8 aos números registados no dia 7. Os valores estão registados na Tabela 

4.1-1. 

Tabela 4.1-1 

Cálculos baseados nos registos da Tabela 3.3-1 

 

Pela análise da Tabela 4.1-1 verifica-se que em 24h cada ascensor teve uma média de 1418 

viagens e no total os cinco ascensores fizeram 7090 viagens. Cada ascensor teve uma média 

de 6,8h em funcionamento. Através da análise da Tabela 3.3-2 podemos calcular a Potência 

consumida em 24h, P = 179,5 kWh (ver resultado na Tabela 4.2-1). Para se ter uma ideia, 

em nossas casas e, tendo em conta que a unidade da energia está a ser vendida a €0,1424 

(Setembro de 2012) para uma potência simples contratada de 10,35kVA 8 (EDP, 2012), a 

conta diária de eletricidade consumida pelos elevadores a pagar seria €25,56. No final do 

mês seriam €792,36. 

Mas os gastos são variáveis, o consumo não é o mesmo todos os dias. Se considerarmos o 

dia 10 de Agosto de 2010 em que o consumo foi de P = 350kWh, Custo diário = €49,84 o 

que no final do mês daria €1.545,04. Por estas razões considerou-se importante a escolha 

                                                           

8 kVA = kilovolt-ampere = unidade da Potência aparente (S) 

N.º do ascensor 4
Data e hora de 
medição

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

N.º de viagens 2162312 2163748 2297351 2298821 2069755 2071073 2056077 2057544 2153336 2154735
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

10822 10829 11381 11388 10368 10374 10422 10429 10812 10819
Total 

viagens do 
conjunto

N.º de viagens 7090
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

1467 1399

7 7 6 7 7
Cálculos 
efetuados

Medições 
realizadas

Parado
1436 1470 1318

Valores calculados
1 2 3 5 6



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

31 
 

do ascensor como o equipamento integrante do edifício a ser estudado em prol da 

eficiência energética. 

4.2. Dados de consumo e regeneração de energia   

De modo a analisar se existe ou não regeneração de energia é importante definir o que é o 

Fator de Potência pois será através da sua análise que chegaremos à resposta da questão 

inicial. O Fator de Potência ou Cos (φ) define-se como a desfasagem que existe entre a 

onda sinusoidal da tensão e a onda sinusoidal da corrente e está compreendido entre 0 e 1. 

 

Figura 4.2-1 

Representação das ondas sinusoidais da tensão (V) e intensidade da corrente (I) em fase, 
φ=0º, cos (φ) =1 (Wikipédia, 2012) 

O ideal é a desfasagem ser 0 (Cos (φ) = 1) como está representado na figura. Quanto mais 

o Cos (φ) se aproximar de 0 piora a qualidade da energia elétrica através de ruídos e 

Potência Reativa na rede. Os circuitos indutivos e capacitivos são os causadores da 

degradação do Fator de Potência enquanto os resistivos melhoram-no. 

Através da análise da informação técnica do fabricante respeitante ao Variador de 

Frequência com Regeneração de Energia foi possível constatar: 

• Se Cos (φ) ≥ 0,99 existe regeneração de energia. 

Na Tabela 4.2-1 estão registados os cálculos efetuados das médias do Fator de Potência e a 

verde estão marcados todos os momentos registados em que existiu regeneração de energia 

(Cos (φ) ≥ 0,99). De fato, pode constatar-se que só existe regeneração de energia quando 

os ascensores para além de estarem em movimento fazem muitas viagens. Esses momentos 

coincidem com a entrada para os empregos (período da manhã), hora do almoço e período 
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da tarde (saída dos empregos), o que não é de estranhar. Durante a noite e madrugada pode 

constatar-se que não existe regeneração, devido a não haver movimento dos ascensores, 

como se pode constatar pela Potência consumida, que é residual. 

Foi também possível constatar que durante 24h a energia regenerada foi de 9,9kWh, valor 

este obtido através da diferença entre o total da energia consumida incluindo regeneração e 

o total de energia consumida sem regeneração (E (kWh) = 94,7 – 84,8). Na Tabela 4.2-1 

podem verificar-se os totais das energias que deram origem a este resultado, sendo que as 

células preenchidas a azul correspondem à energia instantânea no momento em que existe 

regeneração e as células preenchidas a vermelho dizem respeito à energia instantânea 

consumida quando não existe regeneração. Tendo em conta que a unidade da energia está a 

ser vendida a €0,1424 o valor monetário de energia diária regenerada foi de €1,41 

(Poupança (€) = 9,9 x 0,1424). Este foi o valor diário poupado verificado com a utilização 

da inovação travagem regenerativa associada aos ascensores. Num mês de 31 dias teríamos 

uma poupança de €43,71 (Poupança (€) = 1,41 x 31dias) e no final de um ano seriam 

€514,65, em valores médios (Poupança (€) = (1,41 x 31dias x 7meses + 1,41 x 30 x 4 + 

1,41 x 28 x 1). Em valores percentuais temos uma redução no consumo de 10,45% 

utilizando a inovação. 

Prevê-se que a inovação travagem regenerativa tenha um preço de venda ao público 

aproximado de €500,00. Neste caso como são 6 ascensores daria um investimento de 

€3.000,00 que teria o seu retorno em aproximadamente 6 anos (número de anos para o 

retorno do investimento = 3000/514,65 = 5,83). Tendo em conta que a vida útil de um 

ascensor está estimada em 20 anos teríamos 14 anos de poupança com a inovação, isto é, 

€7.205,10 (Poupança (€) = 14 x 514,65). 

 

 

 

 

Tabela 4.2-1 

Medições e cálculos finais 
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Data
Horas 

medição
Energia 
(kWh)

Potência 
Ativa 
(kW)

Tensão 
na fase 
L1 (V) 
V L1

Tensão 
na fase 
L2 (V) 
V L2

Tensão 
na fase 
L3 (V) 
V L3

Intensidade 
da corrente 
na fase L1 
(A) A L1

Intensidade 
da corrente 
na fase L2 
(A) A L2

Intensidade 
da corrente 
na fase L3 
(A) A L3

Potência 
ativa na 
fase L1 
(kW) kW 

L1

Potência 
ativa na 
fase L2 
(kW) kW 

L2

Potência 
ativa na 
fase L3 
(kW) kW 

L3

Fator de 
Potência 
na fase L1 
(Cos �) 
PF L1 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L2 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L3 

+ind -cap

Média do 
Fator de 
Potência 

(Cos �) PF

Médias 
consumo 
Energia 
(kWh)

Consumo de 
energia 

instantâneo 
com 

regeneração 
Energia 
(kWh)

Consumo de 
energia 

instantâneo 
sem 

regeneração 
Energia 
(kWh)

07-08-2010 10:50:00 12,0 47,96 228 227 229 77 68 68 17,33 15,36 15,27 0,990 0,994 0,987 0,99 12,0 12,0
07-08-2010 11:05:01 18,3 73,37 228 227 228 114 106 104 25,78 24,08 23,51 0,993 0,997 0,994 0,99 18,3
07-08-2010 11:20:01 11,5 45,91 228 227 229 75 66 64 16,83 14,72 14,36 0,984 0,990 0,982 0,99 11,5
07-08-2010 11:35:01 9,4 37,69 229 227 229 61 55 51 13,73 12,42 11,55 0,983 0,991 0,982 0,99 9,4
07-08-2010 11:50:02 7,4 29,79 228 226 228 49 43 42 11,00 9,53 9,26 0,976 0,989 0,976 0,98 7,4
07-08-2010 12:05:03 6,5 26,05 228 227 228 44 37 36 9,79 8,17 8,09 0,972 0,984 0,974 0,98 6,5
07-08-2010 12:20:03 5,6 22,43 228 228 229 41 32 30 8,95 6,98 6,50 0,955 0,966 0,934 0,95 5,6
07-08-2010 12:35:03 8,6 34,55 229 228 229 57 49 49 12,70 10,96 10,88 0,980 0,986 0,974 0,98 8,6
07-08-2010 12:50:04 18,0 71,89 228 227 229 112 103 103 25,40 23,21 23,28 0,992 0,994 0,989 0,99 18,0
07-08-2010 13:05:04 21,6 86,23 229 228 230 133 124 122 30,31 28,12 27,79 0,993 0,994 0,991 0,99 21,6
07-08-2010 13:20:05 9,1 36,22 230 229 230 60 52 49 13,60 11,66 10,96 0,983 0,989 0,976 0,98 9,1
07-08-2010 13:35:05 20,0 80,09 229 228 229 124 117 113 28,16 26,38 25,55 0,992 0,995 0,990 0,99 20,0
07-08-2010 13:50:06 7,6 30,26 229 228 229 53 42 42 11,66 9,47 9,14 0,970 0,980 0,956 0,97 7,6
07-08-2010 14:05:07 11,5 46,04 228 227 229 73 66 66 16,44 14,87 14,73 0,988 0,991 0,979 0,99 11,5
07-08-2010 14:20:07 17,2 68,96 227 227 228 108 100 99 24,38 22,47 22,11 0,989 0,992 0,984 0,99 17,2
07-08-2010 14:35:08 12,4 49,69 227 226 228 80 72 69 17,92 16,26 15,51 0,988 0,993 0,986 0,99 12,4
07-08-2010 14:50:08 12,1 48,22 227 226 227 79 70 66 17,62 15,75 14,85 0,986 0,993 0,987 0,99 12,1
07-08-2010 15:05:08 6,5 26,17 227 226 228 44 36 39 9,63 7,98 8,55 0,967 0,975 0,963 0,97 6,5
07-08-2010 15:20:08 6,0 23,80 227 226 228 41 33 33 9,10 7,38 7,32 0,965 0,981 0,971 0,97 6,0
07-08-2010 15:35:08 12,1 48,58 227 226 228 79 69 69 17,63 15,55 15,40 0,983 0,990 0,984 0,99 12,1
07-08-2010 15:50:08 10,5 42,01 228 227 228 69 59 59 15,43 13,36 13,21 0,985 0,992 0,986 0,99 10,5
07-08-2010 16:05:09 14,4 57,69 228 227 228 93 82 81 20,92 18,48 18,29 0,988 0,993 0,986 0,99 14,4
07-08-2010 16:20:09 4,3 17,26 228 227 229 33 25 26 6,92 5,19 5,15 0,928 0,926 0,879 0,91 4,3
07-08-2010 16:35:09 15,0 59,92 228 227 229 94 87 84 21,28 19,72 18,92 0,988 0,993 0,987 0,99 15,0
07-08-2010 16:50:10 18,1 72,32 229 228 230 113 104 101 25,69 23,64 22,98 0,989 0,994 0,987 0,99 18,1
07-08-2010 17:05:10 4,3 17,18 230 229 231 40 21 20 8,80 4,49 3,90 0,951 0,934 0,863 0,92 4,3
07-08-2010 17:20:10 17,8 71,30 231 229 231 109 103 100 24,93 23,52 22,84 0,989 0,993 0,989 0,99 17,8
07-08-2010 17:35:11 14,6 58,32 231 230 232 91 83 82 20,81 18,86 18,65 0,989 0,993 0,985 0,99 14,6
07-08-2010 17:50:11 7,2 28,94 233 231 233 48 41 39 10,87 9,33 8,74 0,970 0,982 0,958 0,97 7,2
07-08-2010 18:05:11 11,0 44,03 232 231 233 71 62 60 16,05 14,28 13,71 0,980 0,989 0,976 0,98 11,0
07-08-2010 18:20:11 10,0 39,93 234 232 234 65 56 54 14,88 12,79 12,26 0,978 0,988 0,972 0,98 10,0
07-08-2010 18:35:11 11,8 47,15 235 233 235 74 67 63 17,09 15,45 14,62 0,981 0,990 0,981 0,98 11,8
07-08-2010 18:50:12 13,0 52,12 236 234 236 77 76 72 17,89 17,66 16,57 0,981 0,989 0,978 0,98 13,0
07-08-2010 19:05:13 10,3 41,00 234 233 235 65 56 58 14,87 12,86 13,27 0,975 0,983 0,971 0,98 10,3
07-08-2010 19:20:15 8,0 31,97 235 234 235 53 43 44 11,97 9,90 10,11 0,964 0,982 0,969 0,97 8,0
07-08-2010 19:35:15 12,8 51,04 235 234 236 78 70 72 18,08 16,28 16,67 0,984 0,991 0,984 0,99 12,8
07-08-2010 19:50:16 5,3 21,31 234 233 235 39 28 29 8,58 6,20 6,53 0,944 0,964 0,941 0,95 5,3
07-08-2010 20:05:16 7,3 29,27 236 235 237 54 40 45 11,42 8,28 9,58 0,895 0,875 0,889 0,89 7,3
07-08-2010 20:20:16 7,6 30,23 234 233 234 50 38 44 11,49 8,65 10,10 0,973 0,977 0,968 0,97 7,6
07-08-2010 20:35:17 0,7 2,64 235 235 236 15 9 12 1,94 0,35 0,35 0,555 0,156 0,122 0,28 0,7
07-08-2010 20:50:19 5,3 21,09 235 235 235 39 28 29 8,58 6,22 6,29 0,944 0,945 0,908 0,93 5,3
07-08-2010 21:05:19 2,9 11,58 233 233 234 21 19 16 4,15 4,12 3,31 0,845 0,929 0,865 0,88 2,9
07-08-2010 21:20:20 3,6 14,33 234 234 234 25 22 20 5,23 4,83 4,28 0,885 0,936 0,891 0,90 3,6
07-08-2010 21:35:20 2,9 11,60 235 234 235 21 19 17 4,16 4,11 3,34 0,835 0,914 0,848 0,87 2,9
07-08-2010 21:50:21 3,4 13,42 236 235 236 24 21 21 4,88 4,35 4,20 0,864 0,891 0,846 0,87 3,4
07-08-2010 22:05:22 2,7 10,90 237 237 237 22 17 18 4,27 3,37 3,26 0,817 0,826 0,766 0,80 2,7
07-08-2010 22:20:23 2,5 9,88 237 236 237 20 16 18 3,81 3,01 3,07 0,819 0,795 0,737 0,78 2,5
07-08-2010 22:35:24 2,4 9,42 238 237 238 19 15 18 3,63 2,69 3,11 0,798 0,737 0,715 0,75 2,4
07-08-2010 22:50:24 2,2 8,93 237 237 237 19 15 17 3,58 2,55 2,79 0,812 0,729 0,676 0,74 2,2
07-08-2010 23:05:25 10,0 39,90 236 236 236 60 56 56 13,91 13,09 12,90 0,979 0,985 0,975 0,98 10,0
07-08-2010 23:20:26 2,4 9,55 237 237 238 20 16 17 3,81 2,89 2,86 0,800 0,768 0,692 0,75 2,4
07-08-2010 23:35:27 2,2 8,98 238 238 238 19 15 18 3,60 2,58 2,80 0,797 0,707 0,656 0,72 2,2
07-08-2010 23:50:28 2,2 8,73 234 234 235 17 14 16 3,46 2,54 2,73 0,848 0,779 0,725 0,78 2,2
07-09-2010 00:05:28 2,1 8,59 232 232 232 17 13 15 3,40 2,52 2,66 0,867 0,812 0,757 0,81 2,1
07-09-2010 00:20:29 2,1 8,59 232 232 233 17 13 15 3,42 2,51 2,66 0,870 0,812 0,757 0,81 2,1
07-09-2010 00:35:30 2,2 8,85 234 234 234 18 14 16 3,63 2,53 2,69 0,848 0,791 0,737 0,79 2,2
07-09-2010 00:50:31 5,9 23,66 234 234 234 37 34 34 8,37 7,69 7,61 0,963 0,967 0,951 0,96 5,9
07-09-2010 01:05:31 2,2 8,77 235 234 235 17 15 16 3,45 2,60 2,72 0,841 0,760 0,719 0,77 2,2
07-09-2010 01:20:31 2,4 9,68 235 235 236 20 15 16 3,96 2,92 2,80 0,826 0,800 0,731 0,79 2,4
07-09-2010 01:35:32 2,3 9,22 234 234 235 19 14 16 3,78 2,69 2,75 0,857 0,793 0,737 0,80 2,3
07-09-2010 01:50:32 2,2 8,95 235 235 235 18 15 16 3,50 2,72 2,74 0,826 0,793 0,730 0,78 2,2
07-09-2010 02:05:32 2,1 8,49 235 235 235 17 14 16 3,34 2,43 2,72 0,824 0,745 0,714 0,76 2,1
07-09-2010 02:20:32 2,1 8,57 235 235 235 18 14 16 3,40 2,42 2,74 0,825 0,736 0,707 0,76 2,1
07-09-2010 02:35:32 2,1 8,50 235 235 235 17 14 16 3,36 2,43 2,72 0,823 0,737 0,709 0,76 2,1
07-09-2010 02:50:32 2,1 8,47 235 235 235 17 14 16 3,36 2,38 2,72 0,818 0,724 0,702 0,75 2,1
07-09-2010 03:05:33 2,2 8,62 235 235 236 18 14 17 3,45 2,43 2,74 0,815 0,730 0,703 0,75 2,2
07-09-2010 03:20:33 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,47 2,39 2,75 0,803 0,711 0,695 0,74 2,1
07-09-2010 03:35:34 7,6 30,39 236 236 236 46 43 43 10,59 9,96 9,85 0,970 0,974 0,962 0,97 7,6
07-09-2010 03:50:35 2,3 9,21 236 236 236 19 15 17 3,62 2,71 2,88 0,803 0,763 0,700 0,76 2,3
07-09-2010 04:05:36 2,2 8,69 237 237 236 18 15 17 3,47 2,46 2,75 0,811 0,711 0,684 0,74 2,2
07-09-2010 04:20:37 2,3 9,13 237 236 237 19 15 17 3,64 2,71 2,78 0,805 0,757 0,704 0,76 2,3
07-09-2010 04:35:38 2,3 9,18 237 237 237 20 15 17 3,68 2,73 2,77 0,778 0,761 0,691 0,74 2,3
07-09-2010 04:50:39 2,2 8,60 237 237 237 18 15 17 3,39 2,46 2,76 0,805 0,714 0,686 0,74 2,2
07-09-2010 05:05:40 2,3 9,09 236 236 236 19 14 17 3,88 2,46 2,76 0,849 0,721 0,690 0,75 2,3
07-09-2010 05:20:40 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,40 2,45 2,75 0,810 0,720 0,692 0,74 2,1
07-09-2010 05:35:40 5,6 22,49 235 235 235 36 34 32 7,91 7,66 6,92 0,924 0,954 0,932 0,94 5,6
07-09-2010 05:50:41 4,3 17,22 235 235 235 31 21 27 7,00 4,59 5,64 0,950 0,911 0,905 0,92 4,3
07-09-2010 06:05:41 5,3 21,34 235 235 235 36 28 31 8,14 6,31 6,89 0,955 0,953 0,944 0,95 5,3
07-09-2010 06:20:42 3,0 12,16 234 234 234 25 16 19 5,15 3,24 3,77 0,897 0,845 0,841 0,86 3,0
07-09-2010 06:35:42 11,4 45,72 234 233 234 71 63 64 16,35 14,59 14,79 0,982 0,991 0,984 0,99 11,4
07-09-2010 06:50:42 11,7 46,61 233 233 233 72 66 65 16,48 15,20 14,93 0,986 0,992 0,989 0,99 11,7
07-09-2010 07:05:43 4,9 19,41 229 228 230 33 26 29 7,29 5,70 6,43 0,963 0,964 0,956 0,96 4,9
07-09-2010 07:20:43 5,1 20,24 230 229 230 35 28 29 7,74 6,09 6,41 0,957 0,964 0,960 0,96 5,1
07-09-2010 07:35:43 7,3 29,09 232 232 233 49 39 42 10,93 8,78 9,39 0,967 0,981 0,968 0,97 7,3
07-09-2010 07:50:43 3,8 15,32 232 232 233 27 21 24 5,65 4,42 5,25 0,916 0,926 0,924 0,92 3,8
07-09-2010 08:05:44 20,7 82,68 227 227 228 127 118 121 28,71 26,59 27,38 0,994 0,995 0,994 0,99 20,7
07-09-2010 08:20:44 10,9 43,80 230 229 230 74 59 61 16,69 13,28 13,83 0,985 0,988 0,982 0,99 10,9
07-09-2010 08:35:44 1,6 6,42 228 227 228 17 9 13 3,38 1,27 1,77 0,855 0,589 0,617 0,69 1,6
07-09-2010 08:50:45 6,1 24,52 230 230 231 46 31 35 10,14 6,72 7,67 0,958 0,950 0,946 0,95 6,1
07-09-2010 09:05:46 9,2 36,80 230 230 230 61 49 53 13,72 11,20 11,88 0,981 0,988 0,980 0,98 9,2
07-09-2010 09:20:47 14,3 57,02 230 230 230 90 78 83 20,48 17,84 18,70 0,987 0,991 0,984 0,99 14,3
07-09-2010 09:35:47 11,6 46,44 231 231 231 75 62 67 17,01 14,25 15,18 0,985 0,990 0,983 0,99 11,6
07-09-2010 09:50:48 7,7 30,68 230 230 231 54 41 44 11,96 9,05 9,67 0,969 0,970 0,962 0,97 7,7
07-09-2010 10:05:48 18,9 75,68 229 229 229 118 105 110 26,80 23,88 25,00 0,991 0,993 0,988 0,99 18,9
07-09-2010 10:20:49 7,3 29,20 229 229 229 50 39 44 11,04 8,56 9,60 0,969 0,969 0,955 0,96 7,3
07-09-2010 10:35:49 7,6 30,20 228 228 229 54 39 45 11,83 8,57 9,80 0,967 0,967 0,959 0,96 7,6

Consumo 
total 
diario 
(kWh)

Consumo 
Energia 
incluindo 

regeneração 
(kWh)

Consumo 
Energia sem 
regeneração 

(kWh)

179,5 94,7 84,8

Cálculos

11,4

Medições

2,2

3,6

7,9

5,3

9,8

10,7

2,4

4,2

3,1

2,3

2,1

3,6

12,9

11,0

11,5

9,1

5,2

3,2

11,7

9,7

14,5

13,3

8,8
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Este trabalho teve como objetivo: 

1. O estudo das metodologias Análise de Valor e Prova de Conceito enquanto 

ferramentas de trabalho prévio para o sucesso de lançamento de uma inovação no 

mercado; 

2. Teste prático à inovação travagem regenerativa em funcionamento numa situação 

real.  

Neste seguimento, a análise aprofundada às metodologias estudadas permitiu compreender 

todo o trabalho que precede o lançamento final de um produto para o mercado. Há todo 

um trabalho a ser realizado previamente de modo a que uma inovação seja entendida e 

percecionada como tal no mercado. As metodologias de Teste de Conceito e Análise de 

Valor, entre as outras estudadas, são extremamente úteis na medida em que permitem toda 

uma redução de custos e uma moldagem do produto em função das necessidades e 

satisfação do cliente. No caso da primeira o enfoque principal está em percecionar através 

de questionários a aceitabilidade do produto perante o cliente final fazendo com que ele 

seja parte integrante do seu desenvolvimento e ajustando-o às suas necessidades. No caso 

da segunda trata-se de uma metodologia utilizada com um grande sucesso para otimização 

de projetos, redução de custos, racionalização de produtos através da redução do custo 

total de um produto identificando as funções estritamente necessárias e estabelecendo um 

valor para cada uma com vista à satisfação das necessidades do consumidor. 

Torna-se urgente fazer algo em prol da eficiência energética nos edifícios seja por questões 

ambientais, redução de custos ou mesmo por cumprimento da legislação. A inovação 

estudada - Travagem Regenerativa – é uma tecnologia recente no transporte vertical que se 

revelou bastante útil e convincente. Em valores médios permitiu uma redução no consumo 

de 10,45% correspondendo a um valor anual de poupança na fatura energética no valor de 

€514,65. O retorno do investimento é feito ao fim de seis anos (um ano para cada 

ascensor) e anualmente permite poupar cerca de €514,65 na fatura energética. Chegou-se à 

conclusão de que no movimento descendente da cabina, a regeneração de energia por esta 
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tecnologia é diretamente proporcional ao movimento dos ascensores, isto é, quanto mais 

viagens forem feitas com o maior número de carga (Kg) mais energia é produzida devido à 

maior energia cinética gerada pela desaceleração e travagem convertendo-se depois em 

energia elétrica através de conversores de frequência. No movimento ascendente quanto 

mais leve estiver a cabina maior produção de energia existirá devido à maior diferença de 

pesos entre cabina e contrapeso. Em suma, quanto maior for a descompensação entre as 

duas partes, maior será o esforço para fazer a travagem, maior será a energia cinética criada 

levando a uma maior energia elétrica produzida e injetada no sistema elétrico do edifício.  

Para além disso, devido à energia cinética ser aproveitada e não desperdiçada em forma de 

calor como nos sistemas convencionais, diminui-se o calor gerado dentro da casa das 

máquinas o que reduz também os sistemas necessários para o seu arrefecimento, 

nomeadamente o ar condicionado (Schindler, 2012). Isto implica maior economia para o 

edifício não só em redução de fatura energética mas também na aquisição e manutenção 

deste tipo de equipamentos. 

Por outro lado, regenerar energia significa que o Fator de Potência será sempre elevado 

(próximo de 1) o que quer dizer que a Potência Reativa (Q) na rede elétrica, os ruídos 

parasitas e a injeção de harmónicas indesejadas serão praticamente nulos assim como os 

gastos numa possível aquisição de equipamentos que compensassem o Fator de Potência 

de valor baixo (Martins, Bonan, Flores, s.d.). De salientar que a EDP aplica uma taxa para 

os edifícios que apresentem este tipo de situações para além do estipulado (Cos (φ) ≤0,93) 

(EDP, 2012). Conclui-se assim que é uma tecnologia a considerar para um edifício de 

preferência público ou comercial com um número de pisos elevado apresentando 

resultados percetíveis e tendo um custo de aquisição baixo com total recuperação do 

investimento a curto prazo. 

Recomendaria como investigação futura aplicar de um modo prático a metodologia Concept 

Test a esta tecnologia como forma de avaliar o respetivo impacto no cliente e saber se este 

está disposto a aceitá-la. Seria feito um questionário a um número considerável a 

administrações do público-alvo – edifícios públicos, comerciais, hotéis de modo a 

perceber-se as reações à ideia geral do produto, desenvolver o produto em conjunto com o 

cliente e finalmente avaliar-se os benefícios do produto. 
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RESUMO 

A procura pela eficiência energética tornou-se uma responsabilidade de todos. Seja por 

questões ambientais, pelo escasseio de combustíveis fósseis, por cumprimento de 

legislações, pela procura de competitividade ou apenas pela busca de poupança é notória a 

insistência na utilização racional de energia, na poupança energética e na consciencialização 

ambiental. As empresas tentam a todo o custo encontrar soluções para fazer face a este 

problema e assim se manterem competitivas. Porém, a ideia de um produto inovador por si 

só não é suficiente para lançá-lo com sucesso no mercado existindo um trabalho 

importante a ser realizado antecedentemente. A presente tese tem como primeiro objetivo 

focar a Análise de Valor e o Teste de Conceito como duas metodologias chave para o 

desenvolvimento de um produto/inovação em colaboração com o cliente, de modo a 

satisfazer as suas necessidades pelo custo mais baixo. A inovação escolhida foi a travagem 

regenerativa associada ao transporte vertical permitindo a geração de energia com injeção 

de potência na rede contribuindo assim para a eficiência energética nos edifícios. O 

segundo objetivo passa por determinar a existência ou não de regeneração de energia, em 

que condições e quantidades tal acontece sendo para isso realizados testes práticos numa 

instalação real. 

Palavras-chave: Eficiência Energética, Análise de Valor, Prova de Conceito, Teste de 

Conceito, Inovação, Desenvolvimento de Produto, Travagem Regenerativa, Ascensor, 

Elevador, Edifício, Regeneração, Energia. 
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ABSTRACT 

The energy efficiency demand has become a shared responsibility. Whether for the 

environmental issues, the fossil fuels extinction, the laws compliance, the competitiveness 

search or just for the energy saving target, it is notorious the insistence on the rational use 

of energy, on the energy saving and on the environmental awareness. The companies try at 

all costs to find solutions to tackle this problem and to remain competitive. But just an 

innovative product idea is not enough to throw it successfully in the market and there is a 

significant work to be done antecedently. The first target of this thesis is to focus the Value 

Analysis and Concept Testing as two key methodologies for the product/innovation 

development in collaboration with the client to satisfy their needs at lower cost. The 

chosen innovation was the regenerative braking associated to the vertical transport allowing 

the power generation with power injection to the electric network contributing to the 

energy efficiency in buildings. The second objective is to determine the energy regeneration 

existence or not, on what conditions and quantities it happens. For that purpose it were 

made practical tests in a real installation. 

Keywords: Energy Efficiency, Value Analysis, Concept Testing, Innovation, Product 

Development, Regenerative Braking, Lift, Elevator, Building, Regeneration, Energy. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO: A ESCOLHA E IMPORTÂNCIA DO TÓPICO DE 

INVESTIGAÇÃO 

1.1. Notas introdutórias 

Estamos perante um novo paradigma energético onde a eficiência, o investimento e a 

garantia de resultados marcam o novo modelo de gestão energética. A eficiência energética 

tem neste momento e como nunca uma importância extrema na medida em que é apontada 

como um dos principais eixos políticos, quer a nível europeu como a nível nacional sendo 

notória a insistência na utilização racional da energia, a poupança energética e a progressiva 

consciencialização ambiental. Seja pelo esgotamento das reservas de petróleo, seja por 

questões ambientais ou ainda pela simples necessidade de competitividade a procura de 

soluções mais ecológicas e capazes de reduzir drasticamente o consumo de energia é um 

tema muito atual a que o mercado está particularmente atento contribuindo assim para uma 

maior dinamização das empresas do ramo. Neste seguimento, a área do transporte vertical 

também não foge à regra, e embora os ascensores sejam responsáveis por apenas 5% do 

consumo de energia de um edifício, se tivermos em consideração que os cerca de 5 milhões 

de elevadores existentes na UE-27 têm um consumo anual de energia de 18TWh1 (de 

Almeida, 2009) equivalente à produção energética anual de duas centrais nucleares torna-se 

importante otimizar o desempenho energético deste tipo de equipamentos. 

1.2. Descrição da área de investigação 

A área de trabalho em que se insere o tema da minha tese é assim a área da eficiência 

energética como forma de contributo para a sustentabilidade inserida nos transportes. 

Serão abordados também os temas das metodologias e ferramentas para a criação de um 

novo produto, desde a ideia até ao lançamento no mercado. A escolha deste tema ficou a 

dever-se à minha atividade profissional na área dos transportes verticais e por possuir um 

                                                           

1 TWh = Tera Watt hora = unidade da Energia x1012 
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forte conhecimento no setor. Aliado ao gosto pela área da eficiência energética, achei 

interessante dar um contributo para a melhoria de um dos maiores problemas do século 

XXI. 

1.3. Razões para a escolha do tópico de investigação 

Existe assim uma forte motivação para encontrar soluções capazes de reduzir custos e 

desperdícios, tornando-se importante a procura de soluções sustentáveis capazes de 

melhorias no aproveitamento dos equipamentos. A forma de o fazer, enquadrando-se no 

tema, é melhorar o desempenho energético do ascensor. A minha tese consiste na análise 

de uma tecnologia inovadora já presente nos automóveis elétricos e em alguns de 

combustão – a travagem regenerativa – desde o seu processo inicial de desenvolvimento 

até à associação aos equipamentos de transporte vertical, finalizando com testes práticos. É 

uma inovação que está numa fase embrionária no que diz respeito ao meio de transporte 

referido. 

1.4. Relevância teórica e empresarial 

Pretendo com este estudo, de relevância teórica e empresarial, apresentar dados que 

comprovem a utilidade da aplicação desta tecnologia neste tipo de equipamento no que diz 

respeito à redução de consumo energético nos edifícios. A transmissão de valor 

acrescentado que existirá para clientes, utilizadores e instalações leva-me a estudar a análise 

de valor, o desenvolvimento de produto, a inovação, o Concept Test incluindo também o 

tema da certificação aplicada a este tipo de equipamento. 

1.5. Identificação de questões de pesquisa 

As questões que pretendo ver respondidas são: 

a) Qual a relevância das metodologias Análise de Valor e Prova de Conceito como apoio à 

decisão de lançar no mercado a inovação travagem regenerativa no transporte vertical? 

b) Existe melhoria de eficiência energética na travagem regenerativa? 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

3 
 

 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO DE LITERATURA: O ASCENSOR, A TRAVAGEM 

REGENERATIVA E METODOLOGIAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 

2.1. Introdução 

Num mundo em constante mudança onde as crises económicas nos levam à contenção, os 

combustíveis fósseis escasseiam e as preocupações ambientais são uma responsabilidade 

social torna-se necessário não só diminuir desperdícios e perdas como também procurar 

soluções sustentáveis. No caso dos transportes, mais especificamente os verticais, presentes 

e essenciais em qualquer tipo de edifícios, dependem totalmente da energia elétrica para o 

seu funcionamento. Nas últimas décadas o desenvolvimento dos elevadores foi orientado 

no sentido de melhorar o conforto e segurança dos utilizadores. Porém, em pleno século 

XXI, a prioridade é outra e o desenvolvimento deste tipo de transporte passa a estar 

centrado na procura de soluções mais ecológicas e capazes de reduzir significativamente o 

consumo de energia.  

A energia elétrica é um bem que está cada vez mais dispendioso muito por culpa dos 

combustíveis fósseis necessários para a sua produção, como por exemplo o petróleo e 

carvão, combustíveis estes que são cada vez mais raros e prejudicam gravemente o 

ambiente. Na verdade, a queima deste tipo de combustíveis em centrais termoelétricas tem 

impactes ambientais, contribuindo para o aumento da poluição atmosférica. Os principais 

poluentes libertados pelas centrais termoelétricas são o dióxido de carbono (CO2) 

contribuindo para o efeito de estufa e os resíduos radioativos gerados em centrais nucleares 

(EDP, 2012). 

Os ascensores podem ver o seu consumo energético drasticamente reduzido assim como a 

vida útil dos seus componentes alargada se forem implementadas tecnologias altamente 

eficientes e inovadoras. Destacam-se: 

• Quadros de comando com variação de frequência;  

• Sistemas de travagem com regeneração de energia; 
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• Soluções standby; 

• Iluminação eco eficiente de LED. 

Das quatro tecnologias, a que permite um maior aproveitamento energético é sem dúvida a 

solução do sistema de travagem com regeneração de energia, sendo esse o sistema que irá 

ser mais abordado no decorrer deste trabalho. 

2.2. O ascensor 

2.2.1. Breve história 

No decorrer dos anos 1800 apareceram novos processos de produção de ferro e aço que 

revolucionaram o mundo da construção. De fato, os processos permitiram construírem-se 

blocos de vigas metálicas maiores dando aos arquitetos e engenheiros a possibilidade de se 

construírem edifícios com grandes altitudes. Contudo, estes edifícios não seriam utilizáveis 

se não tivesse aparecido também nesta época uma tecnologia inovadora capaz de permitir a 

acessibilidade não só a todos os pisos destes edifícios mas também tornar possível o acesso 

em qualquer tipo de edifício: residenciais, escritórios, comerciais, industriais, mistos e 

especiais (históricos, armazéns, estacionamentos, hospitalares, restaurantes, centros 

comerciais, desportivos, gares de transportes, espetáculos, bibliotecas e outros). Refiro-me 

mais propriamente ao elevador. 

2.2.2. O funcionamento 

A conceção deste equipamento é formada por uma cabina, cabos de aço, um contrapeso e 

um acoplamento máquina-motor de modo a fazê-lo movimentar no interior de uma caixa 

geralmente de betão ou metálica. Esmiuçando a sua constituição temos também: o quadro 

de comando do elevador, os mecanismos de controlo dentro da cabina e em todos os 

patamares que permitem aos utilizadores utilizar o ascensor para o piso pretendido e todos 

os equipamentos de segurança que fazem com que a viagem se faça de forma tranquila, 

segura e sem acidentes.  
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O ascensor elétrico é o equipamento mais comum entre os elevadores. A cabina 

movimenta-se dentro de uma caixa e está suspensa por cabos de aço que enrolam na roda 

de tração da máquina (3) ligando com o contrapeso (4). O motor 

(2) acoplado a uma máquina redutora, alimentado pelo quadro de 

comando (1) faz girar a roda de tração que, com os cabos de aço 

sustentados, faz a cabina subir ou descer. O contacto dos cabos 

de aço com a roda de tração faz-se através dos gornes na própria 

roda de tração que permitem aos cabos ter a aderência necessária 

ao movimento da cabina. Se o motor rodar numa direção, a roda 

de tração roda e faz a cabina subir. Se o motor rodar numa outra 

direção, a roda de tração também roda e faz a cabina descer.  

Geralmente o grupo de tração é constituído pelo motor acoplado 

a uma máquina para fazer a desmultiplicação de força e 

velocidade, o que faz com que a máquina que contém uma roda 

de coroa e um sem-fim tenha de ter lubrificação através de óleo. 

Isto implica manutenção, custos e claro está implicações para o 

meio ambiente, que é o que queremos reduzir. A tendência 

futura do grupo de tração passa pelo uso de motores gearless, tal 

como o nome indica, motor sem máquina/redutor. O motor 

aciona diretamente a roda de tração sem ter recurso a uma 

máquina. Se não tem máquina quer dizer que se poupa em 

dinheiro, material, óleo logo é também benéfico para o meio 

ambiente. Como este tipo de máquinas é apenas utilizado com 

sistemas de comando com variação de frequência então existe poupança também em 

termos energéticos.  

Na outra ponta dos cabos de aço temos o contrapeso. O contrapeso tem o peso 

aproximado da cabina mais 50% da carga sendo que a justificação para a existência do 

contrapeso com esta carga é a de reduzir o consumo de energia. Se tivermos a cabina e o 

contrapeso o mais equilibrado possível então a energia despendida pela máquina será 

mínima, apenas para movimentar a cabina e não “puxar”. O resto do trabalho será feito 

pelo peso do outro lado. Um sistema equilibrado significa um nível de energia potencial 

constante em ambas as partes. Tanto a cabina como o contrapeso movimentam-se nas 

guias do elevador (5), fixas em ambas as laterias da caixa (paralelamente). Para além de 

Figura 2.2-1 

Representação de um 
ascensor elétrico,   

Fonte: (Harris, s.d.) 
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servirem de “carris” ao elevador e contrapeso também suportam a cabina e contrapeso no 

caso de uma rotura de cabos através de um sistema de segurança “para-quedas”, impedindo 

assim a cabina e contrapeso de caírem e dar-se um acidente. 

2.3. O ascensor e o consumo energético 

O consumo de energia dos ascensores pode variar e muito dependendo do sistema de 

controlo e de comando destes equipamentos (Afonin, Kruglikov, Rodionov, 2010). 

Conforme nos dizem estes autores, e como já tinha também referido anteriormente em 

2.1., a adoção de um controlo por variação de frequência não só baixa drasticamente o 

consumo energético destes equipamentos como também permite um menor desgaste de 

materiais. O número de avarias destes equipamentos é também reduzido de uma forma 

bastante acentuada. Segundo o estudo de Afonin, et al. (2010) foi possível através das suas 

observações experimentais observar-se o indicado na Figura 2.3-1 (Afonin, et al., 2010).  

 

Figura 2.3-1 

Gráficos relativos ao consumo de energia por ciclo: (1) Quadro de comando de 2 
velocidades; (2) Quadro de comando com variação de frequência AC VVVF; (3) Quadro 

de comando com variação de frequência AC VVVF e motor “gearless”                         
Fonte: (Afonin, et al., 2010, p. 123) 

Observando a Figura 2.3-1 facilmente se verifica que a utilização de um comando com 

variação de frequência é mais económico que o sistema tradicional de duas velocidades, e 

se adicionarmos um motor sem máquina (gearless) então ainda o cenário se torna mais 

otimista sendo os ganhos energéticos superiores a 50%. Se na melhor opção (3) 

conseguirmos não baixar ainda mais o consumo energético mas sim produzir energia 
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através da inclusão de um sistema que permita regenerar energia através da travagem então 

não ficam dúvidas que estamos perante a escolha acertada para os transportes verticais num 

futuro muito próximo. Estes autores concluem mesmo dizendo que compactos, sem 

máquina, os comandos elétricos dos elevadores com um alto binário e motores de indução 

silenciosos com controlo de variação de frequência garantem um baixo consumo de 

potência, baixo ruído e correntes de arranque pequenas (Afonin, et al., 2010). 

2.3.1. A travagem regenerativa 

Durante a travagem existe a produção de energia cinética que normalmente é perdida 

dissipando-se em forma de calor através de resistências elétricas. A inovação travagem 

regenerativa consiste em aproveitar essa energia transformando-a em energia elétrica 

armazenando-a em baterias ou, no caso, injetando na rede elétrica do edifício. Em muitos 

casos, a energia que se vai poupar e os custos de operação que se poupam com uma 

instalação deste tipo são muito maiores do que o custo total da instalação (Prachyl, 2010). 

Na Figura 2.3-2 podemos visualizar o diagrama de funcionamento de vários ascensores 

utilizando quadros por variação de frequência e a inovação travagem regenerativa. 

 

Figura 2.3-2  

Diagrama de funcionamento de vários conversores de frequência com opção regeneração 
de energia através da inovação travagem regenerativa Fonte: (Prachyl, 2010) 
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2.4. A metodologia da AV - Análise de Valor 

A capacidade de inovação é um fator vital para as empresas, numa época em que a 

competição no mercado é feroz atingindo todos os continentes e acabando com as 

organizações mais débeis. A inovação não existe apenas no desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. Há um trabalho que terá de ser realizado previamente de modo a que 

as inovações a ser inseridas e aceites no mercado sejam percecionadas como inovações. A 

Análise de Valor é uma técnica utilizada com um grande sucesso para otimização de 

projetos, redução de custos, inovação e racionalização de produtos, serviços e sistemas. Ao 

longo dos anos a AV consolidou-se sendo uma metodologia utilizada por empresas de 

diversas áreas. Esta metodologia foi desenvolvida em 1947 pelo Engenheiro Lawrence D. 

Miles, numa época em que se estava no após II Guerra Mundial, os materiais eram escassos 

e era necessário urgentemente encontrar-se alternativas com qualidade, visando a redução 

de custo e de modo a atender-se às exigências da época.  

A AV é um método de competitividade criativo e organizado que visa a satisfação de uma 

necessidade do consumidor, baseado num processo de conceção específico, funcional, 

económico e multidisciplinar. Este conceito traduz uma relação entre a satisfação de um 

produto e os recursos necessários à sua execução, sendo uma ferramenta capaz de reduzir 

custos na ordem dos 60%. Na ótica de desenvolvimento, produção, marketing, venda e 

instalação Selig (1993) salienta que os processos são responsáveis direta ou indiretamente 

pelo sucesso do produto/serviço, devendo os mesmos serem controlados para alcançarem 

a satisfação do cliente (Selig, 1993). Originalmente esta metodologia foi desenvolvida 

essencialmente para ser utilizada em produtos. Hoje em dia, a AV “é um conjunto 

sistematizado de esforços e métodos destinados a reduzir o custo total de um produto, 

processo ou serviço mantendo ou melhorando a sua qualidade” (Possamai, 1997, p. 11). 

Esta técnica é um esforço organizado de modo a atingir o valor ótimo do produto, 

promovendo as funções necessárias ao menor custo e introduzindo um compromisso entre 

a satisfação de uma necessidade e os recursos disponíveis para a sua concretização. Abreu 

(1996) diz-nos que “a análise de valor é uma técnica de redução de custos, que dá ênfase às 

funções e caraterísticas dos recursos de que dispomos e consumimos na realização das 

atividades” sendo que recurso significa tudo aquilo que está disponível numa organização, 

para realização das suas atividades (Abreu, 1996, p. 16). Os recursos podem ser materiais, 

humanos, financeiros, tecnológicos, organizacionais, entre outros.  
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Uma vez que é o consumidor que determina o preço e o valor torna-se necessário que esta 

metodologia seja utilizada de modo a obter-se um preço final do produto adequado às 

expetativas do consumidor. Este método identifica a função do produto, estabelece um 

valor para essa função e prevê a satisfação do cliente ao menor custo total, sem que para 

isso a qualidade seja colocada em causa. Desse modo a AV tem-se revelado uma técnica 

muito útil no combate ao desperdício, o que significa consumir um recurso além do 

estritamente necessário para a satisfação do cliente (Elias, 2011). Reforçando o explicitado, 

Csillag, 1995 estabelece a AV como um processo sistemático que prove um conjunto de 

técnicas que identificam as funções necessárias de um produto, estabelece valores para 

estas funções e desenvolvem alternativas para desempenhá-las ao mínimo custo (Csillag, 

1995). Como será abordado mais adiante, os termos valor e função são fundamentais para a 

compreensão da metodologia. Valor significa o mínimo a ser despendido para obter um 

produto com a utilização e qualidade exigidas (Possamai, 1997) enquanto a função é a 

atividade desempenhada por um produto, sistema ou serviço visando atender às 

necessidades exigidas por um utilizador. 

“Análise de valor é um método de avaliação do valor que uma empresa cliente usa para 

avaliar ofertas de fornecedores. Um consórcio liderado pela Associação Francesa de 

Análise de Valor (AFAV) e a Associação dos Engenheiros Alemães (VDI Zentrum 

Wertanalyse) explorou, desenvolveu e articulou a abordagem da gestão de valor para a 

União Europeia” (James C. Anderson, 2004). Júnior (1997) diz-nos que a análise de valor 

fornece a possibilidade de aplicação dos conhecimentos de cada um de modo a influenciar 

o projeto de um determinado produto ou processo de fabrico durante o ciclo de vida do 

mesmo obtendo-se o levantamento de custos e de informações de clientes e fabricantes 

(Júnior, 1997). Pode avaliar-se assim através de informações o que é que agrega valor ao 

produto e torná-lo mais competitivo. Para isso utiliza-se a técnica Economic Value Consumer 

para definir e medir o valor do produto. A teoria do Economic Value é baseada em 

preferências e escolhas individuais, diz-nos o que as pessoas querem. É medido por alguém 

que está disposto a trocar um bem ou serviço existente por um outro que lhe traga 

vantagens consideráveis. Quando um bem é comprado, o cliente compara o montante que 

estaria disposto a dar com o preço de mercado. Ecosystem Valuation diz-nos que esse 

produto só é adquirido se o preço que o cliente está disposto a pagar for maior ou igual ao 

preço de mercado (Ecosystem Valuation, s.d.). 

A Análise de Valor está consolidada em 4 áreas distintas: 
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1. Especialização; 

2. Criatividade; 

3. Reconhecimento e contorno de bloqueios; 

4. Análise de funções. 

A especialização tem como função reunir todos os conhecimentos especializados 

disponíveis na organização, a criatividade surge da necessidade de combinar e recombinar 

experiências passadas de modo a chegar-se a novas combinações, a terceira área diz 

respeito ao levantamento e contorno a ser efetuado para bloqueios que possam existir ou 

aparecer como por exemplo os ambientais, culturais, hábito. Por fim, a análise de funções 

permite-nos obter o valor como relação entre as características do produto para o 

desempenho da sua função e o preço final para o consumidor. Existem três etapas para a 

aplicação desta técnica: definição das funções, avaliação da função por comparação e 

desenvolvimento de alternativas para o valor. Na Tabela 2.4-1 estão organizados os 

elementos chave no âmbito da análise de valor. 

Tabela 2.4-1 

Elementos no âmbito da Análise de Valor 

Método Percurso/Ferramentas 
Soluções técnicas Produtos/Processos/Serviços 

Público-alvo/clientes Centralização no método 
Serviços esperados Funcionalidades/Necessidades 

Minimização de custos Distribuição de valores 

É fundamental a caracterização de três conceitos base na Análise de Valor: necessidade, 

função e valor. A necessidade entende-se em primeira mão com o que é necessário ou 

desejado pelo utilizador e não tendo em vista o volume de mercado, pode estar implícita ou 

explicita e pode existir ou ser potencial. A função determina a ação de um produto. 

Caracterizando-se um produto pelas suas funções representa-se o que um produto faz e 

não aquilo que é. A principal importância está em evidenciar e tornar percetível ao 

consumidor a função do produto de modo a tornar claro como irá responder às suas 

necessidades. Fica assim expressa a necessidade deixando em aberto o campo da inovação. 

O valor define-se como a relação entre a função de satisfação da necessidade e o custo 

dessa função/produto. Podem ser considerados também outros termos que não o custo 

como são o caso da fiabilidade, disponibilidade e prazo de entrega. “Quanto melhor as 

funções forem desempenhadas ao menor custo, maior será o valor” (Elias, 2011). Assim, 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

11 
 

todas as funções que o produto/serviço apresente sem serem uma prioridade para os 

utilizadores, ou que estes não lhe deem importância devem ser eliminadas pois não estão a 

aumentar valor, apenas agregam custo.  

De acordo com Pinto (2010) valor é aquilo que é entregue (sob a forma de produto ou 

serviço) ao cliente e que este considera como compensador do seu tempo, esforço e/ou 

dinheiro pago (Pinto, 2010). Este mesmo autor diz-nos ainda que valor acrescentado é a 

diferença entre o custo dos inputs e o valor ou o preço dos outputs. Neste seguimento, a 

definição de análise do valor dada pela SAVE - Society of American Value Engineers é a 

seguinte: "É uma aplicação sistemática de técnicas reconhecidas que identifica a função do 

produto ou serviço, estabelecendo um valor monetário para cada função, e provendo às 

funções confiabilidade necessária ao menor custo total" (SAVE, 2007). SAVE (2007) 

propõe a seguinte equação de modo a definir valor: 

(1) ����� �
��	
���çã�	��	������
����

���	�
 

No entanto, o valor de um produto poderá ser diferente para cada utilizador, pois não 

passa de uma medição do desvio entre o nível de satisfação encontrado e o nível de 

satisfação esperado.  

2.4.1. A classificação do valor 

O valor pode ser analisado, numa primeira abordagem, de uma perspetiva funcional, 

relacionada com o desempenho e a perspetiva comercial. Existem vários fatores em que 

podemos classificar o valor de um produto: 

• Valor de custo – a soma de todos os custos de fabrico, custos de mão-de-obra, 

custo das matérias-primas; 

• Valor da utilização – utilidade do produto para aplicação esperada; 

• Valor social – representa o valor que confere à aparência, ao status da sua aquisição, 

à estética; 

• Valor de mercado – valor monetário de custo para o utilizador. 

Assim, o valor económico pode ser representado pela seguinte fórmula: 

(2) �����	 �
�����	��	�	
�
��çã�	�	�����	���
��	�	�����	��	�������

�����	��	���	�
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A AV identifica assim o valor mínimo a despender para produzir um produto com as 

características necessárias à satisfação de uma necessidade de um consumidor. O preço 

numa economia de mercado é determinado em simultâneo pela oferta e pela procura. 

Deverá existir um equilíbrio de mercado entre a oferta e a procura, possibilitando a 

satisfação simultânea do produto e do consumidor. Se tal não se verificar, a situação poderá 

levar a empresa a uma certa instabilidade provocada pela concorrência levando-a à perda de 

posição de mercado. 

2.4.2. As funções do valor 

As funções desempenhadas por um produto permitem criar diferentes tipos de valor: valor 

de utilização, valor social e valor de mercado. Uma função é uma toda ou qualquer 

atividade que um produto desempenhe dividindo-se em básica ou secundária. Uma função 

básica é a finalidade para a qual o produto foi projetado enquanto a secundária é toda 

aquela que é suportada pela primeira ou não é necessária. As funções são analisadas e 

avaliadas por comparação começando por relacionar-se os componentes, os custos e as 

funções. A função de utilização está diretamente relacionada com o desempenho técnico 

do produto ao invés da função social que diz respeito ao prestígio e imagem do produto. 

As funções devem ser sempre descritas pela seguinte fórmula: 

(3) ���çã� � 	 !�"� # $�"$%��%& � 

Não se devem usar os verbos ser, estar, ter e haver por não indicarem funções mas sim 

propriedades. Como exemplos de funções de utilização temos: transmitir força, suportar 

peso, regenerar energia (aplicado ao tema). Como exemplos de funções sociais: satisfazer o 

cliente, melhorar a aparência, apresentar a forma. Para que a definição de uma função seja 

completa é necessário responder às seguintes questões: 

• O que se pretende obter com a ação? 

• Porque é necessário executar a ação? 

• Porque é necessário o produto? 

• Verificar se a função é desempenhada de forma racional e realista. 

Todas as questões encontram-se respondidas no decorrer do presente trabalho. 
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2.4.3. A deslocação do valor 

O valor desloca-se de empresas com conceções mais antigas para novas oportunidades de 

negócio capazes de satisfazer as prioridades dos clientes. Uma conceção de negócio traduz 

a forma de como uma empresa seleciona os seus clientes, define estratégias, diferencia a sua 

oferta, define as tarefas que realiza e que cede, configura os seus recursos, entra no 

mercado e obtém lucros. Os custos, a tecnologia, a concorrência, a regulamentação têm 

impacto sobre as necessidades do cliente, a economia e o processo decisivo surgindo assim 

novas oportunidades. A análise das necessidades descreve que produtos os clientes desejam 

enquanto a análise das prioridades determina qual a conceção de negócio que cria maior 

utilidade para o cliente e quantifica os possíveis lucros. 

2.4.4. Condições para aplicação da Análise de Valor 

Existem quatro elementos que são a chave da implementação da Análise de Valor 

constituindo uma base indispensável para êxito de um projeto: 

1. Gestão; 

2. Fator Humano; 

3. Envolvente; 

4. Método. 

O envolvimento da gestão é fundamental no sentido de que o projeto terá de estar 

identificado e orientado com a estratégia global da empresa. O fator humano é constituído 

por três elementos: os participantes do grupo de trabalho, o grupo de trabalho como um 

todo e um animador. Os participantes do grupo de trabalho têm como principal objetivo a 

criatividade, a sua promoção, a cooperação, disponibilidade, e encorajamento de inovação. 

O orientador orienta o grupo de trabalho como um todo executando tarefas de 

coordenação administrativas, de natureza técnica e humanas possuindo uma enorme 

capacidade de síntese, liderança, objetividade e dinamismo. No que diz respeito à 

envolvente é necessário ter em atenção o contexto interno e externo da empresa. O 

contexto interno diz respeito à natureza da organização, à sua cultura e hábitos, às 

condições de trabalho. Por outro lado o contexto externo é composto pelos clientes e 

fornecedores, os constrangimentos regulamentares, ambientais e tecnológicos. 
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Relativamente ao método, este baseia-se num plano de trabalho dividido em várias fases e 

responsabilizando cada um dos intervenientes. 

2.4.5. Plano de trabalho 

O plano de trabalho da análise de valor tem como objetivo sistematizar o desenvolvimento 

das aplicações das metodologias da mesma tendo as seguintes etapas: 

• Preparação – definição das medidas que determinam o objeto, constituição do 

grupo de trabalho e planeamento de atividades. Seleção dos produtos, sistemas e 

processos tentando antecipar os problemas que poderão ocorrer; 

• Informação – recolha das informações sobre custos, descrições e classificação das 

funções podendo ser necessário redefinir os problemas; 

• Análise – examinação da atual situação avaliando as funções por comparação; 

• Criatividade – procura de alternativas através de ideias selecionadas e agrupadas; 

• Avaliação – análise de alternativas, desenvolvimento e decisão caso exista 

viabilidade técnica e económica do produto; 

• Planeamento – apresentação, implementação e acompanhamento da solução. 

Para que o plano de trabalho seja um instrumento eficaz é necessário que estejam bem 

distribuídas as responsabilidades de cada interveniente ao longo de todo o processo. 

Tabela 2.4-2 

Responsabilidades de cada interveniente 

Fases Decisor Animador 
Grupo de 
trabalho 

Serviços 

1. Orientação e 
preparação 

Responsável Responsável   

2. Pesquisa de 
informação 

 Responsável Participante  

3. Análise funcional  Responsável Responsável  
4. Procura de ideias  Responsável Responsável  
5. Avaliação de soluções  Responsável Responsável Responsável 
6. Desenvolvimento de 
propostas 

 Responsável Responsável Participante 

7. Apresentação de 
propostas 

Responsável Responsável Responsável Participante 

8. Implementação Responsável Participante  Responsável 
Fonte: Adaptado de (CEV, 2008) 
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2.4.6. Estratégias competitivas 

Os ambientes fortemente concorrenciais obrigam as empresas a utilizar estratégias 

competitivas de modo a manterem-se em posição de destaque no mercado atendendo 

sempre aos interesses da empresa e à satisfação dos clientes. As estratégias competitivas 

podem ser de três tipos (Porter, 1998, p. 35): 

• Liderança pelo custo total – apresentando preços inferiores ao dos concorrentes, 

utilizando componentes padronizados, produtos modulares, procurando e 

atualizando os fornecedores, comprando grandes quantidades de matérias e 

otimizando os projetos; 

• Diferenciação – praticando uma política de inovação permanente, promovendo a 

imagem de marca, desenvolvendo produtos tecnologicamente avançados e 

apostando no serviço pós venda; 

• Foco – direcionando mais eficazmente para grupos-alvos de clientes, segmentos de 

linha de produto ou mercados geograficamente diferentes.   

2.4.7. O Plano de trabalho de acordo com as Estratégias Competitivas 

O plano de trabalho para a metodologia da análise de valor deverá incluir as seis fases 

descritas no capítulo 2.4.5. considerando as estratégias competitivas de liderança e 

diferenciação. Na Tabela 2.4-3 estão relacionados as fases do plano de trabalho, os 

processos e as respetivas estratégias competitivas. A estratégia de diferenciação é a que 

melhor se adapta à inovação travagem regenerativa em estudo pois é um produto 

tecnologicamente avançado que permitirá às empresas que o detenham promover a sua 

imagem de marca através de uma política de inovação. 
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Tabela 2.4-3 

Simulação do plano de trabalho 

Etapas Passos 
Estratégias competitivas 

Liderança no custo 
total 

Diferenciação 

Preparação - Selecionar do objeto 
- Definir o objeto 
- Constituir a equipa 
- Planear as atividades 

- Redução de custos 
- Objetivos 
quantitativos 
- Enfoque nos custos 

- Mudança com base 
nos clientes 
- Satisfação dos 
clientes 
- Caraterização do 
cliente 

Informação - Procurar 
informações 
- Obter custos 
- Descrever e detalhar 
funções 

- Relacionada com as 
funções (versáteis) 
- Relacionada com os 
custos, processos e 
stocks (rígidas) 

- Relacionada com as 
funções 
- Relacionada com os 
custos, processos e 
stocks 

Análise - Avaliar as funções 
(por comparação) 
- Examinar as funções 

- Critérios rígidos 
- Necessidades 
atendidas de forma 
global 

- Critérios flexíveis 
- Necessidades 
específicas atendidas 

Criatividade - Obter ideias 
- Selecionar e agrupar 
ideias 

- Critérios baseados na 
redução de custos 

- Critérios baseados na 
diferenciação 
- Critérios diferentes 

Avaliação - Formular e 
desenvolver 
alternativas 
- Viabilizar técnica e 
economicamente 

- Limites mais amplos - Habilidade criativa e 
pesquisa 

Planeamento - Apresentar a 
proposta 
- Planear e 
acompanhar a 
implementação 

- Dependente da 
solução 

- Dependem da 
solução 

Fonte: Adaptado de (Pereira Filho, 1998) e (Possamai, 1997) 

2.5. A eficiência energética em edifícios 

Tendo em conta que os edifícios do meio urbano são responsáveis por cerca de 40% da 

energia consumida na maioria dos países torna-se evidente que este é um setor onde 

devemos centrar esforços (ABB, 2012). De fato, mais de 50% deste consumo pode ser 

reduzido através de medidas de eficiência energética, o que pode representar uma redução 

anual de até 400 milhões de toneladas de CO2 - quase a totalidade do compromisso da UE 

no âmbito do Protocolo de Quioto. Em Portugal, os edifícios foram responsáveis pelo 
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consumo de 5,8 Mtep2 representando cerca de 30% do consumo total de energia primária 

do país e 62% dos consumos de eletricidade, em 2005 (Isolani, 2008). O setor residencial 

com cerca de 3,3 milhões de edifícios contribuiu com 17% dos consumos de energia 

primária em termos nacionais, representando cerca de 29% dos consumos de eletricidade o 

que, mais uma vez, evidencia a necessidade de uma atenção particular à eficiência 

energética dos equipamentos consumidores de eletricidade como forma de moderação dos 

consumos.  

A poupança de energia é a primeira fonte de energia renovável atualmente disponível. Os 

consumidores, em particular os setores da indústria e dos serviços, que representam 42% 

do consumo de energia final (DGEG, 2010) registam cada vez mais objetivos de poupança 

e necessidades de melhoria dos níveis de eficiência. São inúmeros os fatores que 

contribuem para uma utilização racional e eficiente da energia: a operação do equipamento 

e das instalações, as tecnologias utilizadas, o estado estrutural dos edifícios, os 

comportamentos dos utilizadores, etc. (Isolani, 2008). Analisando a China, este é um dos 

países onde a economia se tem desenvolvido de forma muito rápida e com enorme 

expansão, dando lugar a um desenvolvimento acelerado na construção de imóveis. Desde 

cedo mostrou-se preocupada e interessada em desenvolver a eficiência energética nos seus 

edifícios. Jin, Wu e Gao (2009) consideram que existem três grandes obstáculos a serem 

contornados para gerir a poupança de energia nos edifícios públicos de grandes dimensões 

e controlar a fraca gestão de energia existente: a não existência de estatísticas do consumo 

de energia dos edifícios, a informação insuficiente no mercado da poupança energética dos 

edifícios, inexistência de legislação reguladora e regulamentos e a falta de um sistema de 

supervisão do governo chinês para medir e punir as infrações (Jin, Wu, Gao, 2009). 

Deste modo e, para gerir eficientemente um edifício do ponto de vista energético é 

fundamental começar por conhecer o mais exatamente possível a quantidade de energia 

consumida e de que forma esta é consumida. Isolani (2008) diz-nos que o levantamento 

energético é a primeira fase de um processo conducente à tomada de consciência da 

situação energética do edifício e consequente decisão sobre as alterações a efetuar para uma 

melhor e mais racional utilização da energia (Isolani, 2008). Esta intervenção permitirá 

conhecer os equipamentos instalados e avaliar o seu estado de funcionamento, 

identificando os setores ou equipamentos que consomem mais energia e detetar alguns 

eventuais desperdícios de modo a estabelecer os fluxos de energia mais relevantes 

                                                           

2 Mtep = Milhões de toneladas equivalente de petróleo 
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planificando assim uma intervenção tendo em vista a redução de consumos. Com este 

procedimento consegue-se implementar ações simples de utilização racional de energia. 

Para ações complexas será necessário aprofundar o conhecimento sobre o sistema 

energético da instalação através da realização de uma auditoria energética. As auditorias 

energéticas deverão ser realizadas por empresas de consultoria qualificadas que indicarão, 

através de informação obtida na instalação, possíveis medidas a implementar com uma 

estimativa de custos e níveis de eficiência energética que poderão ser alcançados. O prazo 

previsto para a amortização do investimento é também informado. 

2.5.1. Certificação energética de edifícios 

O SCE - Sistema Nacional de Certificação Energética e Qualidade do Ar Interior nos 

Edifícios enquadrado no âmbito da diretiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de Dezembro, relativamente ao desempenho energético dos edifícios 

estabeleceu a implementação, nos Estados-Membros, de um sistema de certificação que 

permite informar os cidadãos sobre a qualidade térmica dos edifícios aquando da sua 

construção, reabilitação, venda ou arrendamento. O sistema de certificação abrange 

igualmente todos os grandes edifícios públicos e edifícios frequentemente visitados pelo 

público. A transposição para direito nacional foi feita através de um pacote legislativo 

composto por: DL 78/2006 SCE e QAI - Sistema Nacional de Certificação Energética e da 

Qualidade do Ar Interior nos Edifícios, DL79/2006 RCESE - Regulamento dos Sistemas 

Energéticos e de Climatização de Edifícios e DL 80/2006 RCCTE - Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (Veritas, 2007). A ADENE – 

Agência para a Energia é a entidade que efetua a gestão de todo o SCE, a DGEG – 

Direção Geral de Energia e Geologia é a entidade responsável pela supervisão do SCE no 

que respeita à certificação e eficiência energética e a APA – Agência Portuguesa do 

Ambiente supervisiona o SCE no que respeita à qualidade do ar interior. 

Relativamente aos ascensores, estes equipamentos possuem um outro tipo de certificação 

energética, o VDI4707. O VDI4707 é uma medida padrão sobre consumo energético de 

ascensores que foi estabelecida em Março de 2009 pela Associação Alemã de Engenheiros. 

Este padrão é o mais utilizado na Europa pelas empresas de elevadores para certificar a 

eficiência energética dos seus produtos. Tal como os edifícios, os ascensores são 
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classificados como A, B, C, D etc., de acordo com a sua eficiência energética, sendo que A 

representa a melhor classificação possível e G a pior. 

2.6. Concept test do produto 

Cada vez mais o consumidor é mais exigente mostrando facilmente a sua insatisfação 

(McKenna, 1998). O novo modelo de marketing traduz-se numa necessária mudança do 

diálogo com os clientes, sendo agora a orientação para o mercado e para o cliente o 

fundamento básico das estratégias de marketing. Os clientes passam assim a ser 

intervenientes e cocriadores de valor. Já não é o fabricante que dita as regras, o cliente é 

que diz como quer ser servido (McKenna, 1998, p. 39). A existência de uma enorme 

quantidade de informação e de ofertas de mercado cada vez maiores permite ao 

consumidor moldar os novos produtos antes de serem lançados. Neste momento o que 

acontece é que as empresas fazem uma pesquisa das necessidades e preferências dos 

clientes individualmente (Nickels & Wood, 1997, p. 86). Torna-se importante que cada 

fabricante analise as exigências do mercado e atue no sentido da satisfação das exigências 

do cliente. Segundo Cobra (1986) as necessidades dos consumidores são dinâmicas, logo é 

necessário ir-se atualizando os produtos (Cobra, 1986, p. 394). O teste de conceito é assim 

uma ferramenta eficaz que encurta a distância entre empresas e clientes, ajustando um novo 

produto de acordo com as intenções dos clientes. 

É fundamental não só saber as melhorias que os produtos têm e o respetivo impacto no 

cliente mas em primeiro lugar se este está disposto a aceitar. Kotler & Keller (2006) 

indicam que “o teste de conceito consiste em apresentar o conceito do produto aos 

consumidores-alvo e obter as suas reações” (Kotler & Keller, 2006). Os testes de conceito 

avaliam a comunicabilidade e a credibilidade do novo produto, o nível de necessidade do 

mercado, a intenção de compra e o potencial público-alvo e ainda a frequência de compra 

tendo em vista chegar à conclusão sobre o sucesso ou falhanço do conceito.  

O Concept Test utiliza métodos quantitativos e qualitativos de forma a avaliar a resposta de 

um possível consumidor a uma ideia de produto novo e a sua introdução no mercado. Este 

processo tem também o intuito gerar comunicação de modo a alterar o modo de visão de 

um potencial consumidor sobre um produto já existente. É dirigido a consumidores já 

existentes ou a possíveis utilizadores sendo uma das finalidades avaliar o valor 
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percecionado pelo público (preço versus valor percecionado). No seguimento do exposto e 

como já referido em 2.4. uma das técnicas para medir o valor poderá ser através do 

Economic Value Consumer.  

O Concept Test no novo produto é feito muito cedo, logo no ciclo de desenvolvimento do 

produto. É uma relação custo-eficiência para descobrir em que pontos os consumidores 

rejeitam a ideia de um novo produto, se for caso disso, sendo uma ferramenta suportada no 

desenvolvimento, marketing e posterior investimento em publicidade para o novo produto 

em questão. De modo a posicionarem-se as mais-valias de um produto é necessário fazer-

se o Concept Test o mais cedo possível de modo a identificarem-se os benefícios mais fortes 

do produto e com isso posicioná-lo estrategicamente através de um plano de processos. 

Fritzen & Froemming (2009) dizem-nos muito resumidamente que o Concept Test é uma 

boa ferramenta para a aproximação da empresa e do cliente ajustando o novo produto de 

acordo com as necessidades e intenções dos consumidores (Fritzen & Froemming, 2009). 

Rocha & Christensen (1999) dizem-nos que o método mais utilizado para avaliar uma ideia 

e o seu conceito nos consumidores tem sido a realização de testes de conceito de produto, 

através de entrevistas individuais ou em grupo (Rocha & Christensen, 1999). Geralmente o 

instrumento de pesquisa é um questionário composto por questões com foco no Teste de 

Conceito (Concept Test). Este questionário, depois de analisado e tratado determina então o 

grau de aceitabilidade do produto no mercado. 

2.7. Desenvolvimento de produto 

O desenvolvimento de novos produtos tornou-se numa necessidade fulcral para as 

empresas subsistirem e continuarem competitivas. Devido à crescente aceleração do ciclo 

de vida dos produtos, à enorme variedade oferecida e às exigências legais e ambientais 

torna-se importante uma empresa apostar nesta vertente. Porém, Fritzen & Froemming 

(2009) alertam que com tantas organizações a oferecer produtos semelhantes seria uma 

tarefa dispendiosa desenvolver novos produtos sem conhecer primeiro as necessidades dos 

potenciais clientes e a aceitação da inovação (Fritzen & Froemming, 2009). O 

desenvolvimento de produtos é assim uma atividade sistemática que identifica as 

necessidades dos clientes de modo a analisar se é seguro avançar para produtos que os 

satisfaçam. 
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Para uma empresa se destacar no mercado e diferenciar-se dos concorrentes é necessário 

apoiar-se nas estratégias de marketing, seja de que ramo for (Lovelock & Wright, 2001). 

Para que a empresa se destaque e diferencie, Kotler (1998) diz-nos que é necessário a 

empresa avaliar se existem condições de aumentar a sua participação no mercado 

concorrendo com os seus produtos atuais no mercado atual aplicando a estratégia da 

penetração (Kotler, 1998). Começa-se depois por considerar a procura ou o 

desenvolvimento de novos mercados para os produtos existentes (estratégia de 

desenvolvimento de mercado), posteriormente é analisado o desenvolvimento de novos 

produtos para mercados existentes (estratégia de desenvolvimento de produtos) e no final 

são estudadas as oportunidades de desenvolvimento de novos produtos para novos 

mercados. Cada uma destas estratégias é analisada sendo que a organização terá de decidir 

quais as suas possibilidades de crescimento tendo em conta as necessidades e restrições do 

mercado. Se a opção passar pelo desenvolvimento de novos produtos, a empresa terá de 

seguir uma série de etapas de modo a amadurecer a ideia antes de lançar o produto no 

mercado. Lee, Yun, Han (2000) afirmam que o desenvolvimento de um novo produto é o 

fator chave para uma estratégia de sucesso de um produto, sendo esta estratégia um dos 

componentes mais importantes numa organização competitiva (Lee, Yun, Han, 2000). É 

uma atividade que requer contribuição de todos os sistemas de gestão da empresa. Deste 

modo muitas organizações optam por fazer “engenharia concorrente” ou “uma abordagem 

funcional da equipa”. 

Ao longo do processo de desenvolvimento de novos produtos a organização tem múltiplos 

e paralelos projetos a decorrer simultaneamente. Todo este processo pode ser representado 

por um funil em que um número inicial grande de ideias e informações é filtrado até se 

chegar aos produtos que se entendem com elevado potencial de modo a serem lançados 

para o mercado. Muitas empresas usam um processo de desenvolvimento em espiral que 

permite retornar a uma fase anterior de modo a fazerem-se melhorias e depois voltar ao 

ponto que tinha ficado. O processo de desenvolvimento de produtos é assente num 

conjunto de etapas pré-determinadas. As etapas têm como função auxiliar no controlo e 

gestão do projeto. Cada uma tem de ser concluída antes de a próxima começar, focalizando 

as etapas e experiências num conjunto limitado de tarefas (Turani & Taiss, 2007). O 

modelo de desenvolvimento de novos produtos apresentado por Kotler & Keller (2006) 

mostra-nos uma série de etapas a serem seguidas para a tomada de decisão de 

desenvolvimento de novos produtos (Kotler & Keller, 2006). A etapa nº 3 refere-se ao 

desenvolvimento e teste de conceito, analisado no Capítulo 2.6. com o intuito de verificar a 
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reação e aceitação por parte dos clientes. No entanto existem outros métodos que podem 

ser utilizados para desenvolvimento de novos produtos.  

Tabela 2.7-1 

O Processo de decisão do desenvolvimento de novos produtos 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Adaptado de Fonte: (Kotler & Keller, 2006, p. 643) 

1. Geração de ideias 
Vale a pena apresentar a ideia? 

 

2. Seleção de ideias 
A ideia do produto é compatível com os objetivos, 

as estratégias e os recursos da empresa? 

 

3. Desenvolvimento e teste do conceito 
Podemos encontrar um bom conceito para o produto de 

modo que os consumidores digam que vão experimentá-lo? 

4. Desenvolvimento da Estratégia de Marketing 
Podemos encontrar uma estratégia razoável e barata? 

 

5. Análise do Negócio 
O produto é adequado às perspetivas económicas da empresa? 

 

8. Comercialização 
As vendas do produto estão a ser as expetáveis? 

 

6. Desenvolvimento de produto 
O produto é técnico e comercialmente viável? 

7. Teste de Mercado 
As vendas do produto são as expetáveis? 

Traçar planos Futuros 

Não Abandonar 

Não 

Não 

Deveríamos retornar a ideia 
para o desenvolvimento de 

produto? 

Seria útil modificar o produto 
ou programa de Marketing? 
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Após descrição, design e por vezes prototipagem, é necessário perceber se a ideia pode ser 

traduzida num produto exequível e comerciável. Muitas vezes este estudo é feito através de 

métodos conhecidos como o QFD - Quality Function Deployment, onde se traduzem as 

requisições dos clientes em protótipos funcionais após exaustiva compreensão dessas 

requisições e necessidades dos clientes e comparativamente ao que está disponível no 

mercado. Estes métodos promovem uma contínua comunicação entre os vários 

departamentos envolvidos no desenvolvimento do produto e que se revela fundamental 

para a correta conceção do mesmo. O departamento de I&D desenvolve uma ou mais 

versões físicas do produto conceptual e tenta assegurar que os atributos chave 

mencionados pelos clientes estejam presentes. Desenvolver e produzir um protótipo pode 

demorar dias, semanas, meses ou até anos. Atualmente o recurso a simulações através de 

programas de realidade virtual, também é possível, e pode contribuir para o aceleramento 

do processo, permitindo grande rigor e diminuição dos custos de prototipagem (Kotler, 

2003). 

Tabela 2.7-2 

Comparação entre as várias perspetivas do produto em relação às áreas de estudo 

 Marketing Organização Engenharia Operações 

Perspetiva do 
produto 

Um produto é 
um conjunto de 
atributos 

Um produto é 
um artefacto 
resultando de 
um processo 
organizacional 

Um produto é 
uma 
montagem 
complexa da 
interação de 
componentes 

Um produto é 
uma sequência de 
desenvolvimentos 
e processos de 
produção 

Métricas de 
performance 

- Utilidade para 
os 
consumidores 
- Quota de 
mercado 

Sucesso do 
projeto 

Performance 
técnica e 
inovadora 

- Custo total 
- Nível de serviço 
- Lead time 
- Utilização de 
capacidade 

Paradigma 
representacional 

Utilidade para 
os 
consumidores 

Não existe um 
paradigma 
dominante 

Modelos 
geométricos e 
modelos 
paramétricos 
da 
performance 
técnica 

Diagrama de 
fluxo de processo 
e modelos 
paramétricos da 
performance do 
processo 

Fatores críticos 
de sucesso 

Posicionamento 
e preço do 
produto 

Alinhamento 
organizacional 

Conceito 
criativo e 
configuração 

Seleção de 
materiais e 
fornecedores, 
sequência de 
produção e 
gestão de projeto 

Fonte: Adaptado de (Krishnan & Ulrich, 2001) 
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Existem pelo menos quatro perspetivas comuns no design e desenvolvimento do produto: 

marketing, organização, engenharia e operações, que diferem no nível de abstração e de 

área de estudo. Por exemplo, numa perspetiva organizacional existe um foco incidente no 

sucesso da gestão do projeto e por outro lado relativamente ao marketing e à engenharia 

existe um foco na performance e características do produto em termos individuais 

(Krishnan & Ulrich, 2001). 

2.8. Inovação 

O desenvolvimento do produto muitas vezes ocorre no vazio, ou seja, separado de outras 

funções e os projetos mais desafiantes são aqueles cujo processo é desenhado para um 

novo produto. A coordenação entre equipas quando um novo processo é desenhado para 

um novo produto pode parecer complicado na medida em que os responsáveis pelo 

processo devem compreender exatamente as especificações do produto e os responsáveis 

pelo produto devem conhecer as limitações do processo. É crescente a necessidade de 

desenvolvimento de ambos em simultâneo uma vez que a situação pode causar grande 

tensão entre departamentos e isto porque nenhum dos desenvolvimentos é feito de forma 

estática. Os parâmetros de conceção do produto evoluem à medida que os designers recebem 

informação acerca dos testes efetuados, os elementos específicos do desenho do produto 

podem causar fortes alterações na tecnologia do processo, os estudos preliminares da 

procura no mercado podem revelar-se diferentes da realidade inicialmente estipulada o que 

pode causar implicações dramáticas na capacidade do processo. Neste sentido é 

fundamental que o desenvolvimento do produto esteja a par com o desenvolvimento do 

processo (Hayes, Pisano, Upton, Wheelwright, 2005). “A inovação, claramente, pode 

assumir uma forma de variação para atender às situações de mudança.” (Baden-Fuller & 

Morgan, 2010) 

A nova era de mudanças dinâmicas exige a reavaliação frequente das rotinas 

organizacionais para garantir que a tomada de decisões nos processos e pressupostos 

subjacentes possam acompanhar a necessidade da alteração do ambiente de negócios 

(Malhotra, 2000). No entanto, para enfrentar os riscos gerados pela turbulência nos 

mercados e, ao mesmo tempo, tentar explorar melhores oportunidades de crescimento, 

muitas empresas tendem a adotar uma estratégia de trabalho colaborativo em redes. “As 

organizações trabalhando juntas são mais fortes do que trabalhando de forma isolada” 
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(Oliver, 1990).O uso de parceiros na pesquisa e/ou desenvolvimento de um novo produto 

ou serviço cria opções de modelo de negócios que pode reduzir significativamente as 

despesas de I&D, expandir a inovação e abrir novos mercados que de outra forma não 

estariam acessíveis. Algumas vantagens apontadas por Camarinha-Matos (2005) para o 

trabalho colaborativo estão fortemente relacionados com a disponibilidade dos 

participantes em partilhar a capacidade de produção, competências, recursos e riscos de 

formar uma orquestrada e complementar (Camarinha-Matos, 2005). 

“A criatividade e inovação são reconhecidos como processos importantes organizacionais 

para a viabilidade a longo prazo de uma empresa. Os líderes têm assim uma oportunidade 

única de tomar medidas que promovam inovações e assegurarem-se de que são bem-

sucedidos” (Friedrich, Mumford, Vessey, Beeler, Eubanks, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

26 
 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA E DADOS 

3.1. Metodologia utilizada 

Tal como foi referido no Capítulo 2.5., de modo a gerir eficientemente um edifício do 

ponto de vista energético é fundamental começar por conhecer o mais exatamente possível 

a quantidade de energia consumida e de que forma esta é consumida (Isolani, 2008). Como 

tal, deve-se começar por fazer em primeiro lugar o levantamento energético de modo a 

analisar-se a situação energética do edifício e consequente decisão sobre as alterações a 

efetuar para uma melhor e mais racional utilização da energia. Deste modo, conhecer-se-ão 

os equipamentos instalados e avaliar-se-á os que consomem mais energia ou que poderão 

ser alvo de uma intervenção tendo em vista a redução de consumos.  

Os métodos utilizados para a verificação da existência ou não de travagem regenerativa, em 

que condições e períodos temporais basearam-se em ensaios, verificações, medições, 

cálculos, comparações e análise através de equipamentos de medida específicos realizados 

com base em conhecimentos acumulados da anterior formação académica em Engenharia 

Eletrotécnica e no percurso profissional.  

3.2. O edifício 

O edifício escolhido foi a Torre 3 das Amoreiras, um edifício com fins administrativos e 

comerciais situado em Lisboa na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco. Foi construído em 

1985 com uma altura total de 75 metros e 18 pisos. Devido à sua tipologia e aos fins a que 

se destina, este edifício tem um enorme movimento interno tendo instalados seis 

ascensores por forma a dar resposta a tal. Por este facto, os equipamentos instalados têm 

características especiais nomeadamente o sistema de gestão das viagens, a potência, 

capacidade de carga e a velocidade de 2,5m/s 3. A título de comparação a velocidade 

                                                           

3 m/s = metro por segundo (unidade de medida de velocidade instantânea) 
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padrão de um ascensor instalado num edifício residencial atual é de 1m/s. Desta forma é 

de esperar que estes seis equipamentos tenham um consumo energético que, apesar de 

adequado às suas características, é excessivo tendo eu como tal identificado estes 

equipamentos como os selecionados a intervir com vista a uma redução de consumo 

energético no edifício. 

3.3. Trabalho de campo 

3.3.1. Dados justificativos para a escolha do ascensor 

De modo a justificar a escolha na necessidade de intervenção neste tipo de equipamentos 

foram realizadas as seguintes medições na Casa das Máquinas, situada no último piso deste 

edifício (terraço), no dia sete de Março de 2012 pelas 10h30: 

1. Intensidade de corrente no arranque em vazio (A) 4; 

2. Intensidade de corrente durante a manobra em vazio (A); 

3. Número de viagens em contador; 

4. Número de horas em funcionamento (elevador em movimento). 

No dia oito de Março pelas 10h30 foram novamente realizadas as medições constantes do 

ponto 3. e 4. anteriores. Os testes de medição de corrente foram realizados apenas no 

elevador nº 1 pelas seguintes razões: 

• Parar todos os equipamentos para a realização dos testes provocaria um caos 

devido ao enorme movimento existente no edifício; 

• Como os seis equipamentos são semelhantes não acrescentaria valor algum visto os 

consumos idênticos entre todos. 

Os métodos utilizados para o registo dos dados foram: 

• Intensidades de corrente – medição de valores através de uma pinça amperimétrica 

devidamente calibrada pelo ISQ nas linhas de entrada do variador de frequência AC 

VVVF5; 

                                                           

4 A = Ampére (Unidade da Intensidade de corrente) 
5 AC VVVF = Alternating Current Variable Frequency and Variable Three-phase Voltage 
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• Contagem do número de viagens e horas em funcionamento – através da 

visualização dos registos em software do quadro de comando do equipamento. 

Tabela 3.3-1 

Medições e recolha de dados 

 

3.3.2. Dados de consumo e regeneração de energia   

Efetuar medições da tensão elétrica – U (V) 6 e da intensidade da corrente – I (A) não é 

difícil já que os equipamentos utilizados para tal são facilmente acessíveis, como é o caso de 

uma pinça amperimétrica para a medição da intensidade de corrente ou de um multímetro 

para medir a tensão elétrica. A dificuldade está em medir Potência elétrica – P (W) 7, 

Tensão – U (V), Intensidade de corrente – I (A) e Fator de Potência – Cos φ em simultâneo 

nas três fases de entrada do QSC - quadro de serviços comuns da casa das máquinas assim 

como o sentido dos seus fluxos. A análise do registo destes valores é que permitirá avaliar 

se existe ou não regeneração de energia elétrica nos elevadores da Torre 3 com injeção de 

Potência na rede elétrica. Para a realização deste tipo de medições existem empresas 

focadas e dedicadas com soluções de análise inteligente específicas que permitem fazer uma 

correta gestão de energia e potência. É o caso da Dranetz (Dranetz, 2011). Deparado com 

este impasse e em conversa com o responsável de manutenção do edifício foi indicado 

terem sido realizadas medições com as tecnologias mencionadas entre as 10h50 do dia 8 de 

Julho e as 10h35 do dia 9 de Julho em 2010. Os resultados são os constantes na Tabela 3.3-

2. 

Tabela 3.3-2 

Medições relevantes para o estudo 

                                                           

6 V = Volt (Unidade de medida da Tensão elétrica) 
7 W = Watt (Unidade de medida da Potência elétrica) 

N.º do ascensor 4
Data de medição 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012
N.º de viagens 2162312 2163748 2297351 2298821 2069755 2071073 2056077 2057544 2153336 2154735
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

10822 10829 11381 11388 10368 10374 10422 10429 10812 10819

Na subida 6
Na descida 61

Na subida 14

Na descida 43,5

Valores medidos

Parado

Intensidade de corrente 
durante a manobra, em 

vazio (A)

Intensidade de corrente 
no arranque (A)

1 2 3 5 6
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Data
Horas 

medição
Energia 
(kWh)

Potência 
Ativa 
(kW)

Tensão 
na fase 
L1 (V) V 

L1

Tensão 
na fase 
L2 (V) V 

L2

Tensão 
na fase 
L3 (V) V 

L3

Intensidade 
da corrente 
na fase L1 
(A) A L1

Intensidade 
da corrente 
na fase L2 
(A) A L2

Intensidade 
da corrente 
na fase L3 
(A) A L3

Potência 
ativa na 
fase L1 
(kW) kW 

L1

Potência 
ativa na 
fase L2 
(kW) kW 

L2

Potência 
ativa na 
fase L3 
(kW) kW 

L3

Fator de 
Potência 
na fase L1 
(Cos �) 
PF L1 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L2 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L3 

+ind -cap

07-08-2010 10:50:00 12,0 47,96 228 227 229 77 68 68 17,33 15,36 15,27 0,990 0,994 0,987
07-08-2010 11:05:01 18,3 73,37 228 227 228 114 106 104 25,78 24,08 23,51 0,993 0,997 0,994
07-08-2010 11:20:01 11,5 45,91 228 227 229 75 66 64 16,83 14,72 14,36 0,984 0,990 0,982
07-08-2010 11:35:01 9,4 37,69 229 227 229 61 55 51 13,73 12,42 11,55 0,983 0,991 0,982
07-08-2010 11:50:02 7,4 29,79 228 226 228 49 43 42 11,00 9,53 9,26 0,976 0,989 0,976
07-08-2010 12:05:03 6,5 26,05 228 227 228 44 37 36 9,79 8,17 8,09 0,972 0,984 0,974
07-08-2010 12:20:03 5,6 22,43 228 228 229 41 32 30 8,95 6,98 6,50 0,955 0,966 0,934
07-08-2010 12:35:03 8,6 34,55 229 228 229 57 49 49 12,70 10,96 10,88 0,980 0,986 0,974
07-08-2010 12:50:04 18,0 71,89 228 227 229 112 103 103 25,40 23,21 23,28 0,992 0,994 0,989
07-08-2010 13:05:04 21,6 86,23 229 228 230 133 124 122 30,31 28,12 27,79 0,993 0,994 0,991
07-08-2010 13:20:05 9,1 36,22 230 229 230 60 52 49 13,60 11,66 10,96 0,983 0,989 0,976
07-08-2010 13:35:05 20,0 80,09 229 228 229 124 117 113 28,16 26,38 25,55 0,992 0,995 0,990
07-08-2010 13:50:06 7,6 30,26 229 228 229 53 42 42 11,66 9,47 9,14 0,970 0,980 0,956
07-08-2010 14:05:07 11,5 46,04 228 227 229 73 66 66 16,44 14,87 14,73 0,988 0,991 0,979
07-08-2010 14:20:07 17,2 68,96 227 227 228 108 100 99 24,38 22,47 22,11 0,989 0,992 0,984
07-08-2010 14:35:08 12,4 49,69 227 226 228 80 72 69 17,92 16,26 15,51 0,988 0,993 0,986
07-08-2010 14:50:08 12,1 48,22 227 226 227 79 70 66 17,62 15,75 14,85 0,986 0,993 0,987
07-08-2010 15:05:08 6,5 26,17 227 226 228 44 36 39 9,63 7,98 8,55 0,967 0,975 0,963
07-08-2010 15:20:08 6,0 23,80 227 226 228 41 33 33 9,10 7,38 7,32 0,965 0,981 0,971
07-08-2010 15:35:08 12,1 48,58 227 226 228 79 69 69 17,63 15,55 15,40 0,983 0,990 0,984
07-08-2010 15:50:08 10,5 42,01 228 227 228 69 59 59 15,43 13,36 13,21 0,985 0,992 0,986
07-08-2010 16:05:09 14,4 57,69 228 227 228 93 82 81 20,92 18,48 18,29 0,988 0,993 0,986
07-08-2010 16:20:09 4,3 17,26 228 227 229 33 25 26 6,92 5,19 5,15 0,928 0,926 0,879
07-08-2010 16:35:09 15,0 59,92 228 227 229 94 87 84 21,28 19,72 18,92 0,988 0,993 0,987
07-08-2010 16:50:10 18,1 72,32 229 228 230 113 104 101 25,69 23,64 22,98 0,989 0,994 0,987
07-08-2010 17:05:10 4,3 17,18 230 229 231 40 21 20 8,80 4,49 3,90 0,951 0,934 0,863
07-08-2010 17:20:10 17,8 71,30 231 229 231 109 103 100 24,93 23,52 22,84 0,989 0,993 0,989
07-08-2010 17:35:11 14,6 58,32 231 230 232 91 83 82 20,81 18,86 18,65 0,989 0,993 0,985
07-08-2010 17:50:11 7,2 28,94 233 231 233 48 41 39 10,87 9,33 8,74 0,970 0,982 0,958
07-08-2010 18:05:11 11,0 44,03 232 231 233 71 62 60 16,05 14,28 13,71 0,980 0,989 0,976
07-08-2010 18:20:11 10,0 39,93 234 232 234 65 56 54 14,88 12,79 12,26 0,978 0,988 0,972
07-08-2010 18:35:11 11,8 47,15 235 233 235 74 67 63 17,09 15,45 14,62 0,981 0,990 0,981
07-08-2010 18:50:12 13,0 52,12 236 234 236 77 76 72 17,89 17,66 16,57 0,981 0,989 0,978
07-08-2010 19:05:13 10,3 41,00 234 233 235 65 56 58 14,87 12,86 13,27 0,975 0,983 0,971
07-08-2010 19:20:15 8,0 31,97 235 234 235 53 43 44 11,97 9,90 10,11 0,964 0,982 0,969
07-08-2010 19:35:15 12,8 51,04 235 234 236 78 70 72 18,08 16,28 16,67 0,984 0,991 0,984
07-08-2010 19:50:16 5,3 21,31 234 233 235 39 28 29 8,58 6,20 6,53 0,944 0,964 0,941
07-08-2010 20:05:16 7,3 29,27 236 235 237 54 40 45 11,42 8,28 9,58 0,895 0,875 0,889
07-08-2010 20:20:16 7,6 30,23 234 233 234 50 38 44 11,49 8,65 10,10 0,973 0,977 0,968
07-08-2010 20:35:17 0,7 2,64 235 235 236 15 9 12 1,94 0,35 0,35 0,555 0,156 0,122
07-08-2010 20:50:19 5,3 21,09 235 235 235 39 28 29 8,58 6,22 6,29 0,944 0,945 0,908
07-08-2010 21:05:19 2,9 11,58 233 233 234 21 19 16 4,15 4,12 3,31 0,845 0,929 0,865
07-08-2010 21:20:20 3,6 14,33 234 234 234 25 22 20 5,23 4,83 4,28 0,885 0,936 0,891
07-08-2010 21:35:20 2,9 11,60 235 234 235 21 19 17 4,16 4,11 3,34 0,835 0,914 0,848
07-08-2010 21:50:21 3,4 13,42 236 235 236 24 21 21 4,88 4,35 4,20 0,864 0,891 0,846
07-08-2010 22:05:22 2,7 10,90 237 237 237 22 17 18 4,27 3,37 3,26 0,817 0,826 0,766
07-08-2010 22:20:23 2,5 9,88 237 236 237 20 16 18 3,81 3,01 3,07 0,819 0,795 0,737
07-08-2010 22:35:24 2,4 9,42 238 237 238 19 15 18 3,63 2,69 3,11 0,798 0,737 0,715
07-08-2010 22:50:24 2,2 8,93 237 237 237 19 15 17 3,58 2,55 2,79 0,812 0,729 0,676
07-08-2010 23:05:25 10,0 39,90 236 236 236 60 56 56 13,91 13,09 12,90 0,979 0,985 0,975
07-08-2010 23:20:26 2,4 9,55 237 237 238 20 16 17 3,81 2,89 2,86 0,800 0,768 0,692
07-08-2010 23:35:27 2,2 8,98 238 238 238 19 15 18 3,60 2,58 2,80 0,797 0,707 0,656
07-08-2010 23:50:28 2,2 8,73 234 234 235 17 14 16 3,46 2,54 2,73 0,848 0,779 0,725
07-09-2010 00:05:28 2,1 8,59 232 232 232 17 13 15 3,40 2,52 2,66 0,867 0,812 0,757
07-09-2010 00:20:29 2,1 8,59 232 232 233 17 13 15 3,42 2,51 2,66 0,870 0,812 0,757
07-09-2010 00:35:30 2,2 8,85 234 234 234 18 14 16 3,63 2,53 2,69 0,848 0,791 0,737
07-09-2010 00:50:31 5,9 23,66 234 234 234 37 34 34 8,37 7,69 7,61 0,963 0,967 0,951
07-09-2010 01:05:31 2,2 8,77 235 234 235 17 15 16 3,45 2,60 2,72 0,841 0,760 0,719
07-09-2010 01:20:31 2,4 9,68 235 235 236 20 15 16 3,96 2,92 2,80 0,826 0,800 0,731
07-09-2010 01:35:32 2,3 9,22 234 234 235 19 14 16 3,78 2,69 2,75 0,857 0,793 0,737
07-09-2010 01:50:32 2,2 8,95 235 235 235 18 15 16 3,50 2,72 2,74 0,826 0,793 0,730
07-09-2010 02:05:32 2,1 8,49 235 235 235 17 14 16 3,34 2,43 2,72 0,824 0,745 0,714
07-09-2010 02:20:32 2,1 8,57 235 235 235 18 14 16 3,40 2,42 2,74 0,825 0,736 0,707
07-09-2010 02:35:32 2,1 8,50 235 235 235 17 14 16 3,36 2,43 2,72 0,823 0,737 0,709
07-09-2010 02:50:32 2,1 8,47 235 235 235 17 14 16 3,36 2,38 2,72 0,818 0,724 0,702
07-09-2010 03:05:33 2,2 8,62 235 235 236 18 14 17 3,45 2,43 2,74 0,815 0,730 0,703
07-09-2010 03:20:33 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,47 2,39 2,75 0,803 0,711 0,695
07-09-2010 03:35:34 7,6 30,39 236 236 236 46 43 43 10,59 9,96 9,85 0,970 0,974 0,962
07-09-2010 03:50:35 2,3 9,21 236 236 236 19 15 17 3,62 2,71 2,88 0,803 0,763 0,700
07-09-2010 04:05:36 2,2 8,69 237 237 236 18 15 17 3,47 2,46 2,75 0,811 0,711 0,684
07-09-2010 04:20:37 2,3 9,13 237 236 237 19 15 17 3,64 2,71 2,78 0,805 0,757 0,704
07-09-2010 04:35:38 2,3 9,18 237 237 237 20 15 17 3,68 2,73 2,77 0,778 0,761 0,691
07-09-2010 04:50:39 2,2 8,60 237 237 237 18 15 17 3,39 2,46 2,76 0,805 0,714 0,686
07-09-2010 05:05:40 2,3 9,09 236 236 236 19 14 17 3,88 2,46 2,76 0,849 0,721 0,690
07-09-2010 05:20:40 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,40 2,45 2,75 0,810 0,720 0,692
07-09-2010 05:35:40 5,6 22,49 235 235 235 36 34 32 7,91 7,66 6,92 0,924 0,954 0,932
07-09-2010 05:50:41 4,3 17,22 235 235 235 31 21 27 7,00 4,59 5,64 0,950 0,911 0,905
07-09-2010 06:05:41 5,3 21,34 235 235 235 36 28 31 8,14 6,31 6,89 0,955 0,953 0,944
07-09-2010 06:20:42 3,0 12,16 234 234 234 25 16 19 5,15 3,24 3,77 0,897 0,845 0,841
07-09-2010 06:35:42 11,4 45,72 234 233 234 71 63 64 16,35 14,59 14,79 0,982 0,991 0,984
07-09-2010 06:50:42 11,7 46,61 233 233 233 72 66 65 16,48 15,20 14,93 0,986 0,992 0,989
07-09-2010 07:05:43 4,9 19,41 229 228 230 33 26 29 7,29 5,70 6,43 0,963 0,964 0,956
07-09-2010 07:20:43 5,1 20,24 230 229 230 35 28 29 7,74 6,09 6,41 0,957 0,964 0,960
07-09-2010 07:35:43 7,3 29,09 232 232 233 49 39 42 10,93 8,78 9,39 0,967 0,981 0,968
07-09-2010 07:50:43 3,8 15,32 232 232 233 27 21 24 5,65 4,42 5,25 0,916 0,926 0,924
07-09-2010 08:05:44 20,7 82,68 227 227 228 127 118 121 28,71 26,59 27,38 0,994 0,995 0,994
07-09-2010 08:20:44 10,9 43,80 230 229 230 74 59 61 16,69 13,28 13,83 0,985 0,988 0,982
07-09-2010 08:35:44 1,6 6,42 228 227 228 17 9 13 3,38 1,27 1,77 0,855 0,589 0,617
07-09-2010 08:50:45 6,1 24,52 230 230 231 46 31 35 10,14 6,72 7,67 0,958 0,950 0,946
07-09-2010 09:05:46 9,2 36,80 230 230 230 61 49 53 13,72 11,20 11,88 0,981 0,988 0,980
07-09-2010 09:20:47 14,3 57,02 230 230 230 90 78 83 20,48 17,84 18,70 0,987 0,991 0,984
07-09-2010 09:35:47 11,6 46,44 231 231 231 75 62 67 17,01 14,25 15,18 0,985 0,990 0,983
07-09-2010 09:50:48 7,7 30,68 230 230 231 54 41 44 11,96 9,05 9,67 0,969 0,970 0,962
07-09-2010 10:05:48 18,9 75,68 229 229 229 118 105 110 26,80 23,88 25,00 0,991 0,993 0,988
07-09-2010 10:20:49 7,3 29,20 229 229 229 50 39 44 11,04 8,56 9,60 0,969 0,969 0,955
07-09-2010 10:35:49 7,6 30,20 228 228 229 54 39 45 11,83 8,57 9,80 0,967 0,967 0,959
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1. Dados justificativos para a escolha  

Com base nos dados da Tabela 3.3-1 foram calculados o número de viagens realizadas e o 

tempo de funcionamento de cada ascensor em 24h, bastando para isso subtrair os números 

registados no dia 8 aos números registados no dia 7. Os valores estão registados na Tabela 

4.1-1. 

Tabela 4.1-1 

Cálculos baseados nos registos da Tabela 3.3-1 

 

Pela análise da Tabela 4.1-1 verifica-se que em 24h cada ascensor teve uma média de 1418 

viagens e no total os cinco ascensores fizeram 7090 viagens. Cada ascensor teve uma média 

de 6,8h em funcionamento. Através da análise da Tabela 3.3-2 podemos calcular a Potência 

consumida em 24h, P = 179,5 kWh (ver resultado na Tabela 4.2-1). Para se ter uma ideia, 

em nossas casas e, tendo em conta que a unidade da energia está a ser vendida a €0,1424 

(Setembro de 2012) para uma potência simples contratada de 10,35kVA 8 (EDP, 2012), a 

conta diária de eletricidade consumida pelos elevadores a pagar seria €25,56. No final do 

mês seriam €792,36. 

Mas os gastos são variáveis, o consumo não é o mesmo todos os dias. Se considerarmos o 

dia 10 de Agosto de 2010 em que o consumo foi de P = 350kWh, Custo diário = €49,84 o 

que no final do mês daria €1.545,04. Por estas razões considerou-se importante a escolha 

                                                           

8 kVA = kilovolt-ampere = unidade da Potência aparente (S) 

N.º do ascensor 4
Data e hora de 
medição

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

N.º de viagens 2162312 2163748 2297351 2298821 2069755 2071073 2056077 2057544 2153336 2154735
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

10822 10829 11381 11388 10368 10374 10422 10429 10812 10819
Total 

viagens do 
conjunto

N.º de viagens 7090
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

1467 1399

7 7 6 7 7
Cálculos 
efetuados

Medições 
realizadas

Parado
1436 1470 1318

Valores calculados
1 2 3 5 6
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do ascensor como o equipamento integrante do edifício a ser estudado em prol da 

eficiência energética. 

4.2. Dados de consumo e regeneração de energia   

De modo a analisar se existe ou não regeneração de energia é importante definir o que é o 

Fator de Potência pois será através da sua análise que chegaremos à resposta da questão 

inicial. O Fator de Potência ou Cos (φ) define-se como a desfasagem que existe entre a 

onda sinusoidal da tensão e a onda sinusoidal da corrente e está compreendido entre 0 e 1. 

 

Figura 4.2-1 

Representação das ondas sinusoidais da tensão (V) e intensidade da corrente (I) em fase, 
φ=0º, cos (φ) =1 (Wikipédia, 2012) 

O ideal é a desfasagem ser 0 (Cos (φ) = 1) como está representado na figura. Quanto mais 

o Cos (φ) se aproximar de 0 piora a qualidade da energia elétrica através de ruídos e 

Potência Reativa na rede. Os circuitos indutivos e capacitivos são os causadores da 

degradação do Fator de Potência enquanto os resistivos melhoram-no. 

Através da análise da informação técnica do fabricante respeitante ao Variador de 

Frequência com Regeneração de Energia foi possível constatar: 

• Se Cos (φ) ≥ 0,99 existe regeneração de energia. 

Na Tabela 4.2-1 estão registados os cálculos efetuados das médias do Fator de Potência e a 

verde estão marcados todos os momentos registados em que existiu regeneração de energia 

(Cos (φ) ≥ 0,99). De fato, pode constatar-se que só existe regeneração de energia quando 

os ascensores para além de estarem em movimento fazem muitas viagens. Esses momentos 

coincidem com a entrada para os empregos (período da manhã), hora do almoço e período 
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da tarde (saída dos empregos), o que não é de estranhar. Durante a noite e madrugada pode 

constatar-se que não existe regeneração, devido a não haver movimento dos ascensores, 

como se pode constatar pela Potência consumida, que é residual. 

Foi também possível constatar que durante 24h a energia regenerada foi de 9,9kWh, valor 

este obtido através da diferença entre o total da energia consumida incluindo regeneração e 

o total de energia consumida sem regeneração (E (kWh) = 94,7 – 84,8). Na Tabela 4.2-1 

podem verificar-se os totais das energias que deram origem a este resultado, sendo que as 

células preenchidas a azul correspondem à energia instantânea no momento em que existe 

regeneração e as células preenchidas a vermelho dizem respeito à energia instantânea 

consumida quando não existe regeneração. Tendo em conta que a unidade da energia está a 

ser vendida a €0,1424 o valor monetário de energia diária regenerada foi de €1,41 

(Poupança (€) = 9,9 x 0,1424). Este foi o valor diário poupado verificado com a utilização 

da inovação travagem regenerativa associada aos ascensores. Num mês de 31 dias teríamos 

uma poupança de €43,71 (Poupança (€) = 1,41 x 31dias) e no final de um ano seriam 

€514,65, em valores médios (Poupança (€) = (1,41 x 31dias x 7meses + 1,41 x 30 x 4 + 

1,41 x 28 x 1). Em valores percentuais temos uma redução no consumo de 10,45% 

utilizando a inovação. 

Prevê-se que a inovação travagem regenerativa tenha um preço de venda ao público 

aproximado de €500,00. Neste caso como são 6 ascensores daria um investimento de 

€3.000,00 que teria o seu retorno em aproximadamente 6 anos (número de anos para o 

retorno do investimento = 3000/514,65 = 5,83). Tendo em conta que a vida útil de um 

ascensor está estimada em 20 anos teríamos 14 anos de poupança com a inovação, isto é, 

€7.205,10 (Poupança (€) = 14 x 514,65). 

 

 

 

 

Tabela 4.2-1 

Medições e cálculos finais 
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Data
Horas 

medição
Energia 
(kWh)

Potência 
Ativa 
(kW)

Tensão 
na fase 
L1 (V) 
V L1

Tensão 
na fase 
L2 (V) 
V L2

Tensão 
na fase 
L3 (V) 
V L3

Intensidade 
da corrente 
na fase L1 
(A) A L1

Intensidade 
da corrente 
na fase L2 
(A) A L2

Intensidade 
da corrente 
na fase L3 
(A) A L3

Potência 
ativa na 
fase L1 
(kW) kW 

L1

Potência 
ativa na 
fase L2 
(kW) kW 

L2

Potência 
ativa na 
fase L3 
(kW) kW 

L3

Fator de 
Potência 
na fase L1 
(Cos �) 
PF L1 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L2 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L3 

+ind -cap

Média do 
Fator de 
Potência 

(Cos �) PF

Médias 
consumo 
Energia 
(kWh)

Consumo de 
energia 

instantâneo 
com 

regeneração 
Energia 
(kWh)

Consumo de 
energia 

instantâneo 
sem 

regeneração 
Energia 
(kWh)

07-08-2010 10:50:00 12,0 47,96 228 227 229 77 68 68 17,33 15,36 15,27 0,990 0,994 0,987 0,99 12,0 12,0
07-08-2010 11:05:01 18,3 73,37 228 227 228 114 106 104 25,78 24,08 23,51 0,993 0,997 0,994 0,99 18,3
07-08-2010 11:20:01 11,5 45,91 228 227 229 75 66 64 16,83 14,72 14,36 0,984 0,990 0,982 0,99 11,5
07-08-2010 11:35:01 9,4 37,69 229 227 229 61 55 51 13,73 12,42 11,55 0,983 0,991 0,982 0,99 9,4
07-08-2010 11:50:02 7,4 29,79 228 226 228 49 43 42 11,00 9,53 9,26 0,976 0,989 0,976 0,98 7,4
07-08-2010 12:05:03 6,5 26,05 228 227 228 44 37 36 9,79 8,17 8,09 0,972 0,984 0,974 0,98 6,5
07-08-2010 12:20:03 5,6 22,43 228 228 229 41 32 30 8,95 6,98 6,50 0,955 0,966 0,934 0,95 5,6
07-08-2010 12:35:03 8,6 34,55 229 228 229 57 49 49 12,70 10,96 10,88 0,980 0,986 0,974 0,98 8,6
07-08-2010 12:50:04 18,0 71,89 228 227 229 112 103 103 25,40 23,21 23,28 0,992 0,994 0,989 0,99 18,0
07-08-2010 13:05:04 21,6 86,23 229 228 230 133 124 122 30,31 28,12 27,79 0,993 0,994 0,991 0,99 21,6
07-08-2010 13:20:05 9,1 36,22 230 229 230 60 52 49 13,60 11,66 10,96 0,983 0,989 0,976 0,98 9,1
07-08-2010 13:35:05 20,0 80,09 229 228 229 124 117 113 28,16 26,38 25,55 0,992 0,995 0,990 0,99 20,0
07-08-2010 13:50:06 7,6 30,26 229 228 229 53 42 42 11,66 9,47 9,14 0,970 0,980 0,956 0,97 7,6
07-08-2010 14:05:07 11,5 46,04 228 227 229 73 66 66 16,44 14,87 14,73 0,988 0,991 0,979 0,99 11,5
07-08-2010 14:20:07 17,2 68,96 227 227 228 108 100 99 24,38 22,47 22,11 0,989 0,992 0,984 0,99 17,2
07-08-2010 14:35:08 12,4 49,69 227 226 228 80 72 69 17,92 16,26 15,51 0,988 0,993 0,986 0,99 12,4
07-08-2010 14:50:08 12,1 48,22 227 226 227 79 70 66 17,62 15,75 14,85 0,986 0,993 0,987 0,99 12,1
07-08-2010 15:05:08 6,5 26,17 227 226 228 44 36 39 9,63 7,98 8,55 0,967 0,975 0,963 0,97 6,5
07-08-2010 15:20:08 6,0 23,80 227 226 228 41 33 33 9,10 7,38 7,32 0,965 0,981 0,971 0,97 6,0
07-08-2010 15:35:08 12,1 48,58 227 226 228 79 69 69 17,63 15,55 15,40 0,983 0,990 0,984 0,99 12,1
07-08-2010 15:50:08 10,5 42,01 228 227 228 69 59 59 15,43 13,36 13,21 0,985 0,992 0,986 0,99 10,5
07-08-2010 16:05:09 14,4 57,69 228 227 228 93 82 81 20,92 18,48 18,29 0,988 0,993 0,986 0,99 14,4
07-08-2010 16:20:09 4,3 17,26 228 227 229 33 25 26 6,92 5,19 5,15 0,928 0,926 0,879 0,91 4,3
07-08-2010 16:35:09 15,0 59,92 228 227 229 94 87 84 21,28 19,72 18,92 0,988 0,993 0,987 0,99 15,0
07-08-2010 16:50:10 18,1 72,32 229 228 230 113 104 101 25,69 23,64 22,98 0,989 0,994 0,987 0,99 18,1
07-08-2010 17:05:10 4,3 17,18 230 229 231 40 21 20 8,80 4,49 3,90 0,951 0,934 0,863 0,92 4,3
07-08-2010 17:20:10 17,8 71,30 231 229 231 109 103 100 24,93 23,52 22,84 0,989 0,993 0,989 0,99 17,8
07-08-2010 17:35:11 14,6 58,32 231 230 232 91 83 82 20,81 18,86 18,65 0,989 0,993 0,985 0,99 14,6
07-08-2010 17:50:11 7,2 28,94 233 231 233 48 41 39 10,87 9,33 8,74 0,970 0,982 0,958 0,97 7,2
07-08-2010 18:05:11 11,0 44,03 232 231 233 71 62 60 16,05 14,28 13,71 0,980 0,989 0,976 0,98 11,0
07-08-2010 18:20:11 10,0 39,93 234 232 234 65 56 54 14,88 12,79 12,26 0,978 0,988 0,972 0,98 10,0
07-08-2010 18:35:11 11,8 47,15 235 233 235 74 67 63 17,09 15,45 14,62 0,981 0,990 0,981 0,98 11,8
07-08-2010 18:50:12 13,0 52,12 236 234 236 77 76 72 17,89 17,66 16,57 0,981 0,989 0,978 0,98 13,0
07-08-2010 19:05:13 10,3 41,00 234 233 235 65 56 58 14,87 12,86 13,27 0,975 0,983 0,971 0,98 10,3
07-08-2010 19:20:15 8,0 31,97 235 234 235 53 43 44 11,97 9,90 10,11 0,964 0,982 0,969 0,97 8,0
07-08-2010 19:35:15 12,8 51,04 235 234 236 78 70 72 18,08 16,28 16,67 0,984 0,991 0,984 0,99 12,8
07-08-2010 19:50:16 5,3 21,31 234 233 235 39 28 29 8,58 6,20 6,53 0,944 0,964 0,941 0,95 5,3
07-08-2010 20:05:16 7,3 29,27 236 235 237 54 40 45 11,42 8,28 9,58 0,895 0,875 0,889 0,89 7,3
07-08-2010 20:20:16 7,6 30,23 234 233 234 50 38 44 11,49 8,65 10,10 0,973 0,977 0,968 0,97 7,6
07-08-2010 20:35:17 0,7 2,64 235 235 236 15 9 12 1,94 0,35 0,35 0,555 0,156 0,122 0,28 0,7
07-08-2010 20:50:19 5,3 21,09 235 235 235 39 28 29 8,58 6,22 6,29 0,944 0,945 0,908 0,93 5,3
07-08-2010 21:05:19 2,9 11,58 233 233 234 21 19 16 4,15 4,12 3,31 0,845 0,929 0,865 0,88 2,9
07-08-2010 21:20:20 3,6 14,33 234 234 234 25 22 20 5,23 4,83 4,28 0,885 0,936 0,891 0,90 3,6
07-08-2010 21:35:20 2,9 11,60 235 234 235 21 19 17 4,16 4,11 3,34 0,835 0,914 0,848 0,87 2,9
07-08-2010 21:50:21 3,4 13,42 236 235 236 24 21 21 4,88 4,35 4,20 0,864 0,891 0,846 0,87 3,4
07-08-2010 22:05:22 2,7 10,90 237 237 237 22 17 18 4,27 3,37 3,26 0,817 0,826 0,766 0,80 2,7
07-08-2010 22:20:23 2,5 9,88 237 236 237 20 16 18 3,81 3,01 3,07 0,819 0,795 0,737 0,78 2,5
07-08-2010 22:35:24 2,4 9,42 238 237 238 19 15 18 3,63 2,69 3,11 0,798 0,737 0,715 0,75 2,4
07-08-2010 22:50:24 2,2 8,93 237 237 237 19 15 17 3,58 2,55 2,79 0,812 0,729 0,676 0,74 2,2
07-08-2010 23:05:25 10,0 39,90 236 236 236 60 56 56 13,91 13,09 12,90 0,979 0,985 0,975 0,98 10,0
07-08-2010 23:20:26 2,4 9,55 237 237 238 20 16 17 3,81 2,89 2,86 0,800 0,768 0,692 0,75 2,4
07-08-2010 23:35:27 2,2 8,98 238 238 238 19 15 18 3,60 2,58 2,80 0,797 0,707 0,656 0,72 2,2
07-08-2010 23:50:28 2,2 8,73 234 234 235 17 14 16 3,46 2,54 2,73 0,848 0,779 0,725 0,78 2,2
07-09-2010 00:05:28 2,1 8,59 232 232 232 17 13 15 3,40 2,52 2,66 0,867 0,812 0,757 0,81 2,1
07-09-2010 00:20:29 2,1 8,59 232 232 233 17 13 15 3,42 2,51 2,66 0,870 0,812 0,757 0,81 2,1
07-09-2010 00:35:30 2,2 8,85 234 234 234 18 14 16 3,63 2,53 2,69 0,848 0,791 0,737 0,79 2,2
07-09-2010 00:50:31 5,9 23,66 234 234 234 37 34 34 8,37 7,69 7,61 0,963 0,967 0,951 0,96 5,9
07-09-2010 01:05:31 2,2 8,77 235 234 235 17 15 16 3,45 2,60 2,72 0,841 0,760 0,719 0,77 2,2
07-09-2010 01:20:31 2,4 9,68 235 235 236 20 15 16 3,96 2,92 2,80 0,826 0,800 0,731 0,79 2,4
07-09-2010 01:35:32 2,3 9,22 234 234 235 19 14 16 3,78 2,69 2,75 0,857 0,793 0,737 0,80 2,3
07-09-2010 01:50:32 2,2 8,95 235 235 235 18 15 16 3,50 2,72 2,74 0,826 0,793 0,730 0,78 2,2
07-09-2010 02:05:32 2,1 8,49 235 235 235 17 14 16 3,34 2,43 2,72 0,824 0,745 0,714 0,76 2,1
07-09-2010 02:20:32 2,1 8,57 235 235 235 18 14 16 3,40 2,42 2,74 0,825 0,736 0,707 0,76 2,1
07-09-2010 02:35:32 2,1 8,50 235 235 235 17 14 16 3,36 2,43 2,72 0,823 0,737 0,709 0,76 2,1
07-09-2010 02:50:32 2,1 8,47 235 235 235 17 14 16 3,36 2,38 2,72 0,818 0,724 0,702 0,75 2,1
07-09-2010 03:05:33 2,2 8,62 235 235 236 18 14 17 3,45 2,43 2,74 0,815 0,730 0,703 0,75 2,2
07-09-2010 03:20:33 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,47 2,39 2,75 0,803 0,711 0,695 0,74 2,1
07-09-2010 03:35:34 7,6 30,39 236 236 236 46 43 43 10,59 9,96 9,85 0,970 0,974 0,962 0,97 7,6
07-09-2010 03:50:35 2,3 9,21 236 236 236 19 15 17 3,62 2,71 2,88 0,803 0,763 0,700 0,76 2,3
07-09-2010 04:05:36 2,2 8,69 237 237 236 18 15 17 3,47 2,46 2,75 0,811 0,711 0,684 0,74 2,2
07-09-2010 04:20:37 2,3 9,13 237 236 237 19 15 17 3,64 2,71 2,78 0,805 0,757 0,704 0,76 2,3
07-09-2010 04:35:38 2,3 9,18 237 237 237 20 15 17 3,68 2,73 2,77 0,778 0,761 0,691 0,74 2,3
07-09-2010 04:50:39 2,2 8,60 237 237 237 18 15 17 3,39 2,46 2,76 0,805 0,714 0,686 0,74 2,2
07-09-2010 05:05:40 2,3 9,09 236 236 236 19 14 17 3,88 2,46 2,76 0,849 0,721 0,690 0,75 2,3
07-09-2010 05:20:40 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,40 2,45 2,75 0,810 0,720 0,692 0,74 2,1
07-09-2010 05:35:40 5,6 22,49 235 235 235 36 34 32 7,91 7,66 6,92 0,924 0,954 0,932 0,94 5,6
07-09-2010 05:50:41 4,3 17,22 235 235 235 31 21 27 7,00 4,59 5,64 0,950 0,911 0,905 0,92 4,3
07-09-2010 06:05:41 5,3 21,34 235 235 235 36 28 31 8,14 6,31 6,89 0,955 0,953 0,944 0,95 5,3
07-09-2010 06:20:42 3,0 12,16 234 234 234 25 16 19 5,15 3,24 3,77 0,897 0,845 0,841 0,86 3,0
07-09-2010 06:35:42 11,4 45,72 234 233 234 71 63 64 16,35 14,59 14,79 0,982 0,991 0,984 0,99 11,4
07-09-2010 06:50:42 11,7 46,61 233 233 233 72 66 65 16,48 15,20 14,93 0,986 0,992 0,989 0,99 11,7
07-09-2010 07:05:43 4,9 19,41 229 228 230 33 26 29 7,29 5,70 6,43 0,963 0,964 0,956 0,96 4,9
07-09-2010 07:20:43 5,1 20,24 230 229 230 35 28 29 7,74 6,09 6,41 0,957 0,964 0,960 0,96 5,1
07-09-2010 07:35:43 7,3 29,09 232 232 233 49 39 42 10,93 8,78 9,39 0,967 0,981 0,968 0,97 7,3
07-09-2010 07:50:43 3,8 15,32 232 232 233 27 21 24 5,65 4,42 5,25 0,916 0,926 0,924 0,92 3,8
07-09-2010 08:05:44 20,7 82,68 227 227 228 127 118 121 28,71 26,59 27,38 0,994 0,995 0,994 0,99 20,7
07-09-2010 08:20:44 10,9 43,80 230 229 230 74 59 61 16,69 13,28 13,83 0,985 0,988 0,982 0,99 10,9
07-09-2010 08:35:44 1,6 6,42 228 227 228 17 9 13 3,38 1,27 1,77 0,855 0,589 0,617 0,69 1,6
07-09-2010 08:50:45 6,1 24,52 230 230 231 46 31 35 10,14 6,72 7,67 0,958 0,950 0,946 0,95 6,1
07-09-2010 09:05:46 9,2 36,80 230 230 230 61 49 53 13,72 11,20 11,88 0,981 0,988 0,980 0,98 9,2
07-09-2010 09:20:47 14,3 57,02 230 230 230 90 78 83 20,48 17,84 18,70 0,987 0,991 0,984 0,99 14,3
07-09-2010 09:35:47 11,6 46,44 231 231 231 75 62 67 17,01 14,25 15,18 0,985 0,990 0,983 0,99 11,6
07-09-2010 09:50:48 7,7 30,68 230 230 231 54 41 44 11,96 9,05 9,67 0,969 0,970 0,962 0,97 7,7
07-09-2010 10:05:48 18,9 75,68 229 229 229 118 105 110 26,80 23,88 25,00 0,991 0,993 0,988 0,99 18,9
07-09-2010 10:20:49 7,3 29,20 229 229 229 50 39 44 11,04 8,56 9,60 0,969 0,969 0,955 0,96 7,3
07-09-2010 10:35:49 7,6 30,20 228 228 229 54 39 45 11,83 8,57 9,80 0,967 0,967 0,959 0,96 7,6

Consumo 
total 
diario 
(kWh)

Consumo 
Energia 
incluindo 

regeneração 
(kWh)

Consumo 
Energia sem 
regeneração 

(kWh)

179,5 94,7 84,8

Cálculos

11,4

Medições

2,2

3,6

7,9

5,3

9,8

10,7

2,4

4,2

3,1

2,3

2,1

3,6

12,9

11,0

11,5

9,1

5,2

3,2

11,7

9,7

14,5

13,3

8,8
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Este trabalho teve como objetivo: 

1. O estudo das metodologias Análise de Valor e Prova de Conceito enquanto 

ferramentas de trabalho prévio para o sucesso de lançamento de uma inovação no 

mercado; 

2. Teste prático à inovação travagem regenerativa em funcionamento numa situação 

real.  

Neste seguimento, a análise aprofundada às metodologias estudadas permitiu compreender 

todo o trabalho que precede o lançamento final de um produto para o mercado. Há todo 

um trabalho a ser realizado previamente de modo a que uma inovação seja entendida e 

percecionada como tal no mercado. As metodologias de Teste de Conceito e Análise de 

Valor, entre as outras estudadas, são extremamente úteis na medida em que permitem toda 

uma redução de custos e uma moldagem do produto em função das necessidades e 

satisfação do cliente. No caso da primeira o enfoque principal está em percecionar através 

de questionários a aceitabilidade do produto perante o cliente final fazendo com que ele 

seja parte integrante do seu desenvolvimento e ajustando-o às suas necessidades. No caso 

da segunda trata-se de uma metodologia utilizada com um grande sucesso para otimização 

de projetos, redução de custos, racionalização de produtos através da redução do custo 

total de um produto identificando as funções estritamente necessárias e estabelecendo um 

valor para cada uma com vista à satisfação das necessidades do consumidor. 

Torna-se urgente fazer algo em prol da eficiência energética nos edifícios seja por questões 

ambientais, redução de custos ou mesmo por cumprimento da legislação. A inovação 

estudada - Travagem Regenerativa – é uma tecnologia recente no transporte vertical que se 

revelou bastante útil e convincente. Em valores médios permitiu uma redução no consumo 

de 10,45% correspondendo a um valor anual de poupança na fatura energética no valor de 

€514,65. O retorno do investimento é feito ao fim de seis anos (um ano para cada 

ascensor) e anualmente permite poupar cerca de €514,65 na fatura energética. Chegou-se à 

conclusão de que no movimento descendente da cabina, a regeneração de energia por esta 
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tecnologia é diretamente proporcional ao movimento dos ascensores, isto é, quanto mais 

viagens forem feitas com o maior número de carga (Kg) mais energia é produzida devido à 

maior energia cinética gerada pela desaceleração e travagem convertendo-se depois em 

energia elétrica através de conversores de frequência. No movimento ascendente quanto 

mais leve estiver a cabina maior produção de energia existirá devido à maior diferença de 

pesos entre cabina e contrapeso. Em suma, quanto maior for a descompensação entre as 

duas partes, maior será o esforço para fazer a travagem, maior será a energia cinética criada 

levando a uma maior energia elétrica produzida e injetada no sistema elétrico do edifício.  

Para além disso, devido à energia cinética ser aproveitada e não desperdiçada em forma de 

calor como nos sistemas convencionais, diminui-se o calor gerado dentro da casa das 

máquinas o que reduz também os sistemas necessários para o seu arrefecimento, 

nomeadamente o ar condicionado (Schindler, 2012). Isto implica maior economia para o 

edifício não só em redução de fatura energética mas também na aquisição e manutenção 

deste tipo de equipamentos. 

Por outro lado, regenerar energia significa que o Fator de Potência será sempre elevado 

(próximo de 1) o que quer dizer que a Potência Reativa (Q) na rede elétrica, os ruídos 

parasitas e a injeção de harmónicas indesejadas serão praticamente nulos assim como os 

gastos numa possível aquisição de equipamentos que compensassem o Fator de Potência 

de valor baixo (Martins, Bonan, Flores, s.d.). De salientar que a EDP aplica uma taxa para 

os edifícios que apresentem este tipo de situações para além do estipulado (Cos (φ) ≤0,93) 

(EDP, 2012). Conclui-se assim que é uma tecnologia a considerar para um edifício de 

preferência público ou comercial com um número de pisos elevado apresentando 

resultados percetíveis e tendo um custo de aquisição baixo com total recuperação do 

investimento a curto prazo. 

Recomendaria como investigação futura aplicar de um modo prático a metodologia Concept 

Test a esta tecnologia como forma de avaliar o respetivo impacto no cliente e saber se este 

está disposto a aceitá-la. Seria feito um questionário a um número considerável a 

administrações do público-alvo – edifícios públicos, comerciais, hotéis de modo a 

perceber-se as reações à ideia geral do produto, desenvolver o produto em conjunto com o 

cliente e finalmente avaliar-se os benefícios do produto. 
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RESUMO 

A procura pela eficiência energética tornou-se uma responsabilidade de todos. Seja por 

questões ambientais, pelo escasseio de combustíveis fósseis, por cumprimento de 

legislações, pela procura de competitividade ou apenas pela busca de poupança é notória a 

insistência na utilização racional de energia, na poupança energética e na consciencialização 

ambiental. As empresas tentam a todo o custo encontrar soluções para fazer face a este 

problema e assim se manterem competitivas. Porém, a ideia de um produto inovador por si 

só não é suficiente para lançá-lo com sucesso no mercado existindo um trabalho 

importante a ser realizado antecedentemente. A presente tese tem como primeiro objetivo 

focar a Análise de Valor e o Teste de Conceito como duas metodologias chave para o 

desenvolvimento de um produto/inovação em colaboração com o cliente, de modo a 

satisfazer as suas necessidades pelo custo mais baixo. A inovação escolhida foi a travagem 

regenerativa associada ao transporte vertical permitindo a geração de energia com injeção 

de potência na rede contribuindo assim para a eficiência energética nos edifícios. O 

segundo objetivo passa por determinar a existência ou não de regeneração de energia, em 

que condições e quantidades tal acontece sendo para isso realizados testes práticos numa 

instalação real. 

Palavras-chave: Eficiência Energética, Análise de Valor, Prova de Conceito, Teste de 

Conceito, Inovação, Desenvolvimento de Produto, Travagem Regenerativa, Ascensor, 

Elevador, Edifício, Regeneração, Energia. 
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ABSTRACT 

The energy efficiency demand has become a shared responsibility. Whether for the 

environmental issues, the fossil fuels extinction, the laws compliance, the competitiveness 

search or just for the energy saving target, it is notorious the insistence on the rational use 

of energy, on the energy saving and on the environmental awareness. The companies try at 

all costs to find solutions to tackle this problem and to remain competitive. But just an 

innovative product idea is not enough to throw it successfully in the market and there is a 

significant work to be done antecedently. The first target of this thesis is to focus the Value 

Analysis and Concept Testing as two key methodologies for the product/innovation 

development in collaboration with the client to satisfy their needs at lower cost. The 

chosen innovation was the regenerative braking associated to the vertical transport allowing 

the power generation with power injection to the electric network contributing to the 

energy efficiency in buildings. The second objective is to determine the energy regeneration 

existence or not, on what conditions and quantities it happens. For that purpose it were 

made practical tests in a real installation. 

Keywords: Energy Efficiency, Value Analysis, Concept Testing, Innovation, Product 

Development, Regenerative Braking, Lift, Elevator, Building, Regeneration, Energy. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO: A ESCOLHA E IMPORTÂNCIA DO TÓPICO DE 

INVESTIGAÇÃO 

1.1. Notas introdutórias 

Estamos perante um novo paradigma energético onde a eficiência, o investimento e a 

garantia de resultados marcam o novo modelo de gestão energética. A eficiência energética 

tem neste momento e como nunca uma importância extrema na medida em que é apontada 

como um dos principais eixos políticos, quer a nível europeu como a nível nacional sendo 

notória a insistência na utilização racional da energia, a poupança energética e a progressiva 

consciencialização ambiental. Seja pelo esgotamento das reservas de petróleo, seja por 

questões ambientais ou ainda pela simples necessidade de competitividade a procura de 

soluções mais ecológicas e capazes de reduzir drasticamente o consumo de energia é um 

tema muito atual a que o mercado está particularmente atento contribuindo assim para uma 

maior dinamização das empresas do ramo. Neste seguimento, a área do transporte vertical 

também não foge à regra, e embora os ascensores sejam responsáveis por apenas 5% do 

consumo de energia de um edifício, se tivermos em consideração que os cerca de 5 milhões 

de elevadores existentes na UE-27 têm um consumo anual de energia de 18TWh1 (de 

Almeida, 2009) equivalente à produção energética anual de duas centrais nucleares torna-se 

importante otimizar o desempenho energético deste tipo de equipamentos. 

1.2. Descrição da área de investigação 

A área de trabalho em que se insere o tema da minha tese é assim a área da eficiência 

energética como forma de contributo para a sustentabilidade inserida nos transportes. 

Serão abordados também os temas das metodologias e ferramentas para a criação de um 

novo produto, desde a ideia até ao lançamento no mercado. A escolha deste tema ficou a 

dever-se à minha atividade profissional na área dos transportes verticais e por possuir um 

                                                           

1 TWh = Tera Watt hora = unidade da Energia x1012 
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forte conhecimento no setor. Aliado ao gosto pela área da eficiência energética, achei 

interessante dar um contributo para a melhoria de um dos maiores problemas do século 

XXI. 

1.3. Razões para a escolha do tópico de investigação 

Existe assim uma forte motivação para encontrar soluções capazes de reduzir custos e 

desperdícios, tornando-se importante a procura de soluções sustentáveis capazes de 

melhorias no aproveitamento dos equipamentos. A forma de o fazer, enquadrando-se no 

tema, é melhorar o desempenho energético do ascensor. A minha tese consiste na análise 

de uma tecnologia inovadora já presente nos automóveis elétricos e em alguns de 

combustão – a travagem regenerativa – desde o seu processo inicial de desenvolvimento 

até à associação aos equipamentos de transporte vertical, finalizando com testes práticos. É 

uma inovação que está numa fase embrionária no que diz respeito ao meio de transporte 

referido. 

1.4. Relevância teórica e empresarial 

Pretendo com este estudo, de relevância teórica e empresarial, apresentar dados que 

comprovem a utilidade da aplicação desta tecnologia neste tipo de equipamento no que diz 

respeito à redução de consumo energético nos edifícios. A transmissão de valor 

acrescentado que existirá para clientes, utilizadores e instalações leva-me a estudar a análise 

de valor, o desenvolvimento de produto, a inovação, o Concept Test incluindo também o 

tema da certificação aplicada a este tipo de equipamento. 

1.5. Identificação de questões de pesquisa 

As questões que pretendo ver respondidas são: 

a) Qual a relevância das metodologias Análise de Valor e Prova de Conceito como apoio à 

decisão de lançar no mercado a inovação travagem regenerativa no transporte vertical? 

b) Existe melhoria de eficiência energética na travagem regenerativa? 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

3 
 

 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO DE LITERATURA: O ASCENSOR, A TRAVAGEM 

REGENERATIVA E METODOLOGIAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 

2.1. Introdução 

Num mundo em constante mudança onde as crises económicas nos levam à contenção, os 

combustíveis fósseis escasseiam e as preocupações ambientais são uma responsabilidade 

social torna-se necessário não só diminuir desperdícios e perdas como também procurar 

soluções sustentáveis. No caso dos transportes, mais especificamente os verticais, presentes 

e essenciais em qualquer tipo de edifícios, dependem totalmente da energia elétrica para o 

seu funcionamento. Nas últimas décadas o desenvolvimento dos elevadores foi orientado 

no sentido de melhorar o conforto e segurança dos utilizadores. Porém, em pleno século 

XXI, a prioridade é outra e o desenvolvimento deste tipo de transporte passa a estar 

centrado na procura de soluções mais ecológicas e capazes de reduzir significativamente o 

consumo de energia.  

A energia elétrica é um bem que está cada vez mais dispendioso muito por culpa dos 

combustíveis fósseis necessários para a sua produção, como por exemplo o petróleo e 

carvão, combustíveis estes que são cada vez mais raros e prejudicam gravemente o 

ambiente. Na verdade, a queima deste tipo de combustíveis em centrais termoelétricas tem 

impactes ambientais, contribuindo para o aumento da poluição atmosférica. Os principais 

poluentes libertados pelas centrais termoelétricas são o dióxido de carbono (CO2) 

contribuindo para o efeito de estufa e os resíduos radioativos gerados em centrais nucleares 

(EDP, 2012). 

Os ascensores podem ver o seu consumo energético drasticamente reduzido assim como a 

vida útil dos seus componentes alargada se forem implementadas tecnologias altamente 

eficientes e inovadoras. Destacam-se: 

• Quadros de comando com variação de frequência;  

• Sistemas de travagem com regeneração de energia; 
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• Soluções standby; 

• Iluminação eco eficiente de LED. 

Das quatro tecnologias, a que permite um maior aproveitamento energético é sem dúvida a 

solução do sistema de travagem com regeneração de energia, sendo esse o sistema que irá 

ser mais abordado no decorrer deste trabalho. 

2.2. O ascensor 

2.2.1. Breve história 

No decorrer dos anos 1800 apareceram novos processos de produção de ferro e aço que 

revolucionaram o mundo da construção. De fato, os processos permitiram construírem-se 

blocos de vigas metálicas maiores dando aos arquitetos e engenheiros a possibilidade de se 

construírem edifícios com grandes altitudes. Contudo, estes edifícios não seriam utilizáveis 

se não tivesse aparecido também nesta época uma tecnologia inovadora capaz de permitir a 

acessibilidade não só a todos os pisos destes edifícios mas também tornar possível o acesso 

em qualquer tipo de edifício: residenciais, escritórios, comerciais, industriais, mistos e 

especiais (históricos, armazéns, estacionamentos, hospitalares, restaurantes, centros 

comerciais, desportivos, gares de transportes, espetáculos, bibliotecas e outros). Refiro-me 

mais propriamente ao elevador. 

2.2.2. O funcionamento 

A conceção deste equipamento é formada por uma cabina, cabos de aço, um contrapeso e 

um acoplamento máquina-motor de modo a fazê-lo movimentar no interior de uma caixa 

geralmente de betão ou metálica. Esmiuçando a sua constituição temos também: o quadro 

de comando do elevador, os mecanismos de controlo dentro da cabina e em todos os 

patamares que permitem aos utilizadores utilizar o ascensor para o piso pretendido e todos 

os equipamentos de segurança que fazem com que a viagem se faça de forma tranquila, 

segura e sem acidentes.  
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O ascensor elétrico é o equipamento mais comum entre os elevadores. A cabina 

movimenta-se dentro de uma caixa e está suspensa por cabos de aço que enrolam na roda 

de tração da máquina (3) ligando com o contrapeso (4). O motor 

(2) acoplado a uma máquina redutora, alimentado pelo quadro de 

comando (1) faz girar a roda de tração que, com os cabos de aço 

sustentados, faz a cabina subir ou descer. O contacto dos cabos 

de aço com a roda de tração faz-se através dos gornes na própria 

roda de tração que permitem aos cabos ter a aderência necessária 

ao movimento da cabina. Se o motor rodar numa direção, a roda 

de tração roda e faz a cabina subir. Se o motor rodar numa outra 

direção, a roda de tração também roda e faz a cabina descer.  

Geralmente o grupo de tração é constituído pelo motor acoplado 

a uma máquina para fazer a desmultiplicação de força e 

velocidade, o que faz com que a máquina que contém uma roda 

de coroa e um sem-fim tenha de ter lubrificação através de óleo. 

Isto implica manutenção, custos e claro está implicações para o 

meio ambiente, que é o que queremos reduzir. A tendência 

futura do grupo de tração passa pelo uso de motores gearless, tal 

como o nome indica, motor sem máquina/redutor. O motor 

aciona diretamente a roda de tração sem ter recurso a uma 

máquina. Se não tem máquina quer dizer que se poupa em 

dinheiro, material, óleo logo é também benéfico para o meio 

ambiente. Como este tipo de máquinas é apenas utilizado com 

sistemas de comando com variação de frequência então existe poupança também em 

termos energéticos.  

Na outra ponta dos cabos de aço temos o contrapeso. O contrapeso tem o peso 

aproximado da cabina mais 50% da carga sendo que a justificação para a existência do 

contrapeso com esta carga é a de reduzir o consumo de energia. Se tivermos a cabina e o 

contrapeso o mais equilibrado possível então a energia despendida pela máquina será 

mínima, apenas para movimentar a cabina e não “puxar”. O resto do trabalho será feito 

pelo peso do outro lado. Um sistema equilibrado significa um nível de energia potencial 

constante em ambas as partes. Tanto a cabina como o contrapeso movimentam-se nas 

guias do elevador (5), fixas em ambas as laterias da caixa (paralelamente). Para além de 

Figura 2.2-1 

Representação de um 
ascensor elétrico,   

Fonte: (Harris, s.d.) 
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servirem de “carris” ao elevador e contrapeso também suportam a cabina e contrapeso no 

caso de uma rotura de cabos através de um sistema de segurança “para-quedas”, impedindo 

assim a cabina e contrapeso de caírem e dar-se um acidente. 

2.3. O ascensor e o consumo energético 

O consumo de energia dos ascensores pode variar e muito dependendo do sistema de 

controlo e de comando destes equipamentos (Afonin, Kruglikov, Rodionov, 2010). 

Conforme nos dizem estes autores, e como já tinha também referido anteriormente em 

2.1., a adoção de um controlo por variação de frequência não só baixa drasticamente o 

consumo energético destes equipamentos como também permite um menor desgaste de 

materiais. O número de avarias destes equipamentos é também reduzido de uma forma 

bastante acentuada. Segundo o estudo de Afonin, et al. (2010) foi possível através das suas 

observações experimentais observar-se o indicado na Figura 2.3-1 (Afonin, et al., 2010).  

 

Figura 2.3-1 

Gráficos relativos ao consumo de energia por ciclo: (1) Quadro de comando de 2 
velocidades; (2) Quadro de comando com variação de frequência AC VVVF; (3) Quadro 

de comando com variação de frequência AC VVVF e motor “gearless”                         
Fonte: (Afonin, et al., 2010, p. 123) 

Observando a Figura 2.3-1 facilmente se verifica que a utilização de um comando com 

variação de frequência é mais económico que o sistema tradicional de duas velocidades, e 

se adicionarmos um motor sem máquina (gearless) então ainda o cenário se torna mais 

otimista sendo os ganhos energéticos superiores a 50%. Se na melhor opção (3) 

conseguirmos não baixar ainda mais o consumo energético mas sim produzir energia 
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através da inclusão de um sistema que permita regenerar energia através da travagem então 

não ficam dúvidas que estamos perante a escolha acertada para os transportes verticais num 

futuro muito próximo. Estes autores concluem mesmo dizendo que compactos, sem 

máquina, os comandos elétricos dos elevadores com um alto binário e motores de indução 

silenciosos com controlo de variação de frequência garantem um baixo consumo de 

potência, baixo ruído e correntes de arranque pequenas (Afonin, et al., 2010). 

2.3.1. A travagem regenerativa 

Durante a travagem existe a produção de energia cinética que normalmente é perdida 

dissipando-se em forma de calor através de resistências elétricas. A inovação travagem 

regenerativa consiste em aproveitar essa energia transformando-a em energia elétrica 

armazenando-a em baterias ou, no caso, injetando na rede elétrica do edifício. Em muitos 

casos, a energia que se vai poupar e os custos de operação que se poupam com uma 

instalação deste tipo são muito maiores do que o custo total da instalação (Prachyl, 2010). 

Na Figura 2.3-2 podemos visualizar o diagrama de funcionamento de vários ascensores 

utilizando quadros por variação de frequência e a inovação travagem regenerativa. 

 

Figura 2.3-2  

Diagrama de funcionamento de vários conversores de frequência com opção regeneração 
de energia através da inovação travagem regenerativa Fonte: (Prachyl, 2010) 
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2.4. A metodologia da AV - Análise de Valor 

A capacidade de inovação é um fator vital para as empresas, numa época em que a 

competição no mercado é feroz atingindo todos os continentes e acabando com as 

organizações mais débeis. A inovação não existe apenas no desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. Há um trabalho que terá de ser realizado previamente de modo a que 

as inovações a ser inseridas e aceites no mercado sejam percecionadas como inovações. A 

Análise de Valor é uma técnica utilizada com um grande sucesso para otimização de 

projetos, redução de custos, inovação e racionalização de produtos, serviços e sistemas. Ao 

longo dos anos a AV consolidou-se sendo uma metodologia utilizada por empresas de 

diversas áreas. Esta metodologia foi desenvolvida em 1947 pelo Engenheiro Lawrence D. 

Miles, numa época em que se estava no após II Guerra Mundial, os materiais eram escassos 

e era necessário urgentemente encontrar-se alternativas com qualidade, visando a redução 

de custo e de modo a atender-se às exigências da época.  

A AV é um método de competitividade criativo e organizado que visa a satisfação de uma 

necessidade do consumidor, baseado num processo de conceção específico, funcional, 

económico e multidisciplinar. Este conceito traduz uma relação entre a satisfação de um 

produto e os recursos necessários à sua execução, sendo uma ferramenta capaz de reduzir 

custos na ordem dos 60%. Na ótica de desenvolvimento, produção, marketing, venda e 

instalação Selig (1993) salienta que os processos são responsáveis direta ou indiretamente 

pelo sucesso do produto/serviço, devendo os mesmos serem controlados para alcançarem 

a satisfação do cliente (Selig, 1993). Originalmente esta metodologia foi desenvolvida 

essencialmente para ser utilizada em produtos. Hoje em dia, a AV “é um conjunto 

sistematizado de esforços e métodos destinados a reduzir o custo total de um produto, 

processo ou serviço mantendo ou melhorando a sua qualidade” (Possamai, 1997, p. 11). 

Esta técnica é um esforço organizado de modo a atingir o valor ótimo do produto, 

promovendo as funções necessárias ao menor custo e introduzindo um compromisso entre 

a satisfação de uma necessidade e os recursos disponíveis para a sua concretização. Abreu 

(1996) diz-nos que “a análise de valor é uma técnica de redução de custos, que dá ênfase às 

funções e caraterísticas dos recursos de que dispomos e consumimos na realização das 

atividades” sendo que recurso significa tudo aquilo que está disponível numa organização, 

para realização das suas atividades (Abreu, 1996, p. 16). Os recursos podem ser materiais, 

humanos, financeiros, tecnológicos, organizacionais, entre outros.  
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Uma vez que é o consumidor que determina o preço e o valor torna-se necessário que esta 

metodologia seja utilizada de modo a obter-se um preço final do produto adequado às 

expetativas do consumidor. Este método identifica a função do produto, estabelece um 

valor para essa função e prevê a satisfação do cliente ao menor custo total, sem que para 

isso a qualidade seja colocada em causa. Desse modo a AV tem-se revelado uma técnica 

muito útil no combate ao desperdício, o que significa consumir um recurso além do 

estritamente necessário para a satisfação do cliente (Elias, 2011). Reforçando o explicitado, 

Csillag, 1995 estabelece a AV como um processo sistemático que prove um conjunto de 

técnicas que identificam as funções necessárias de um produto, estabelece valores para 

estas funções e desenvolvem alternativas para desempenhá-las ao mínimo custo (Csillag, 

1995). Como será abordado mais adiante, os termos valor e função são fundamentais para a 

compreensão da metodologia. Valor significa o mínimo a ser despendido para obter um 

produto com a utilização e qualidade exigidas (Possamai, 1997) enquanto a função é a 

atividade desempenhada por um produto, sistema ou serviço visando atender às 

necessidades exigidas por um utilizador. 

“Análise de valor é um método de avaliação do valor que uma empresa cliente usa para 

avaliar ofertas de fornecedores. Um consórcio liderado pela Associação Francesa de 

Análise de Valor (AFAV) e a Associação dos Engenheiros Alemães (VDI Zentrum 

Wertanalyse) explorou, desenvolveu e articulou a abordagem da gestão de valor para a 

União Europeia” (James C. Anderson, 2004). Júnior (1997) diz-nos que a análise de valor 

fornece a possibilidade de aplicação dos conhecimentos de cada um de modo a influenciar 

o projeto de um determinado produto ou processo de fabrico durante o ciclo de vida do 

mesmo obtendo-se o levantamento de custos e de informações de clientes e fabricantes 

(Júnior, 1997). Pode avaliar-se assim através de informações o que é que agrega valor ao 

produto e torná-lo mais competitivo. Para isso utiliza-se a técnica Economic Value Consumer 

para definir e medir o valor do produto. A teoria do Economic Value é baseada em 

preferências e escolhas individuais, diz-nos o que as pessoas querem. É medido por alguém 

que está disposto a trocar um bem ou serviço existente por um outro que lhe traga 

vantagens consideráveis. Quando um bem é comprado, o cliente compara o montante que 

estaria disposto a dar com o preço de mercado. Ecosystem Valuation diz-nos que esse 

produto só é adquirido se o preço que o cliente está disposto a pagar for maior ou igual ao 

preço de mercado (Ecosystem Valuation, s.d.). 

A Análise de Valor está consolidada em 4 áreas distintas: 
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1. Especialização; 

2. Criatividade; 

3. Reconhecimento e contorno de bloqueios; 

4. Análise de funções. 

A especialização tem como função reunir todos os conhecimentos especializados 

disponíveis na organização, a criatividade surge da necessidade de combinar e recombinar 

experiências passadas de modo a chegar-se a novas combinações, a terceira área diz 

respeito ao levantamento e contorno a ser efetuado para bloqueios que possam existir ou 

aparecer como por exemplo os ambientais, culturais, hábito. Por fim, a análise de funções 

permite-nos obter o valor como relação entre as características do produto para o 

desempenho da sua função e o preço final para o consumidor. Existem três etapas para a 

aplicação desta técnica: definição das funções, avaliação da função por comparação e 

desenvolvimento de alternativas para o valor. Na Tabela 2.4-1 estão organizados os 

elementos chave no âmbito da análise de valor. 

Tabela 2.4-1 

Elementos no âmbito da Análise de Valor 

Método Percurso/Ferramentas 
Soluções técnicas Produtos/Processos/Serviços 

Público-alvo/clientes Centralização no método 
Serviços esperados Funcionalidades/Necessidades 

Minimização de custos Distribuição de valores 

É fundamental a caracterização de três conceitos base na Análise de Valor: necessidade, 

função e valor. A necessidade entende-se em primeira mão com o que é necessário ou 

desejado pelo utilizador e não tendo em vista o volume de mercado, pode estar implícita ou 

explicita e pode existir ou ser potencial. A função determina a ação de um produto. 

Caracterizando-se um produto pelas suas funções representa-se o que um produto faz e 

não aquilo que é. A principal importância está em evidenciar e tornar percetível ao 

consumidor a função do produto de modo a tornar claro como irá responder às suas 

necessidades. Fica assim expressa a necessidade deixando em aberto o campo da inovação. 

O valor define-se como a relação entre a função de satisfação da necessidade e o custo 

dessa função/produto. Podem ser considerados também outros termos que não o custo 

como são o caso da fiabilidade, disponibilidade e prazo de entrega. “Quanto melhor as 

funções forem desempenhadas ao menor custo, maior será o valor” (Elias, 2011). Assim, 
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todas as funções que o produto/serviço apresente sem serem uma prioridade para os 

utilizadores, ou que estes não lhe deem importância devem ser eliminadas pois não estão a 

aumentar valor, apenas agregam custo.  

De acordo com Pinto (2010) valor é aquilo que é entregue (sob a forma de produto ou 

serviço) ao cliente e que este considera como compensador do seu tempo, esforço e/ou 

dinheiro pago (Pinto, 2010). Este mesmo autor diz-nos ainda que valor acrescentado é a 

diferença entre o custo dos inputs e o valor ou o preço dos outputs. Neste seguimento, a 

definição de análise do valor dada pela SAVE - Society of American Value Engineers é a 

seguinte: "É uma aplicação sistemática de técnicas reconhecidas que identifica a função do 

produto ou serviço, estabelecendo um valor monetário para cada função, e provendo às 

funções confiabilidade necessária ao menor custo total" (SAVE, 2007). SAVE (2007) 

propõe a seguinte equação de modo a definir valor: 

(1) ����� �
��	
���çã�	��	������
����

���	�
 

No entanto, o valor de um produto poderá ser diferente para cada utilizador, pois não 

passa de uma medição do desvio entre o nível de satisfação encontrado e o nível de 

satisfação esperado.  

2.4.1. A classificação do valor 

O valor pode ser analisado, numa primeira abordagem, de uma perspetiva funcional, 

relacionada com o desempenho e a perspetiva comercial. Existem vários fatores em que 

podemos classificar o valor de um produto: 

• Valor de custo – a soma de todos os custos de fabrico, custos de mão-de-obra, 

custo das matérias-primas; 

• Valor da utilização – utilidade do produto para aplicação esperada; 

• Valor social – representa o valor que confere à aparência, ao status da sua aquisição, 

à estética; 

• Valor de mercado – valor monetário de custo para o utilizador. 

Assim, o valor económico pode ser representado pela seguinte fórmula: 

(2) �����	 �
�����	��	�	
�
��çã�	�	�����	���
��	�	�����	��	�������

�����	��	���	�
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A AV identifica assim o valor mínimo a despender para produzir um produto com as 

características necessárias à satisfação de uma necessidade de um consumidor. O preço 

numa economia de mercado é determinado em simultâneo pela oferta e pela procura. 

Deverá existir um equilíbrio de mercado entre a oferta e a procura, possibilitando a 

satisfação simultânea do produto e do consumidor. Se tal não se verificar, a situação poderá 

levar a empresa a uma certa instabilidade provocada pela concorrência levando-a à perda de 

posição de mercado. 

2.4.2. As funções do valor 

As funções desempenhadas por um produto permitem criar diferentes tipos de valor: valor 

de utilização, valor social e valor de mercado. Uma função é uma toda ou qualquer 

atividade que um produto desempenhe dividindo-se em básica ou secundária. Uma função 

básica é a finalidade para a qual o produto foi projetado enquanto a secundária é toda 

aquela que é suportada pela primeira ou não é necessária. As funções são analisadas e 

avaliadas por comparação começando por relacionar-se os componentes, os custos e as 

funções. A função de utilização está diretamente relacionada com o desempenho técnico 

do produto ao invés da função social que diz respeito ao prestígio e imagem do produto. 

As funções devem ser sempre descritas pela seguinte fórmula: 

(3) ���çã� � 	 !�"� # $�"$%��%& � 

Não se devem usar os verbos ser, estar, ter e haver por não indicarem funções mas sim 

propriedades. Como exemplos de funções de utilização temos: transmitir força, suportar 

peso, regenerar energia (aplicado ao tema). Como exemplos de funções sociais: satisfazer o 

cliente, melhorar a aparência, apresentar a forma. Para que a definição de uma função seja 

completa é necessário responder às seguintes questões: 

• O que se pretende obter com a ação? 

• Porque é necessário executar a ação? 

• Porque é necessário o produto? 

• Verificar se a função é desempenhada de forma racional e realista. 

Todas as questões encontram-se respondidas no decorrer do presente trabalho. 
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2.4.3. A deslocação do valor 

O valor desloca-se de empresas com conceções mais antigas para novas oportunidades de 

negócio capazes de satisfazer as prioridades dos clientes. Uma conceção de negócio traduz 

a forma de como uma empresa seleciona os seus clientes, define estratégias, diferencia a sua 

oferta, define as tarefas que realiza e que cede, configura os seus recursos, entra no 

mercado e obtém lucros. Os custos, a tecnologia, a concorrência, a regulamentação têm 

impacto sobre as necessidades do cliente, a economia e o processo decisivo surgindo assim 

novas oportunidades. A análise das necessidades descreve que produtos os clientes desejam 

enquanto a análise das prioridades determina qual a conceção de negócio que cria maior 

utilidade para o cliente e quantifica os possíveis lucros. 

2.4.4. Condições para aplicação da Análise de Valor 

Existem quatro elementos que são a chave da implementação da Análise de Valor 

constituindo uma base indispensável para êxito de um projeto: 

1. Gestão; 

2. Fator Humano; 

3. Envolvente; 

4. Método. 

O envolvimento da gestão é fundamental no sentido de que o projeto terá de estar 

identificado e orientado com a estratégia global da empresa. O fator humano é constituído 

por três elementos: os participantes do grupo de trabalho, o grupo de trabalho como um 

todo e um animador. Os participantes do grupo de trabalho têm como principal objetivo a 

criatividade, a sua promoção, a cooperação, disponibilidade, e encorajamento de inovação. 

O orientador orienta o grupo de trabalho como um todo executando tarefas de 

coordenação administrativas, de natureza técnica e humanas possuindo uma enorme 

capacidade de síntese, liderança, objetividade e dinamismo. No que diz respeito à 

envolvente é necessário ter em atenção o contexto interno e externo da empresa. O 

contexto interno diz respeito à natureza da organização, à sua cultura e hábitos, às 

condições de trabalho. Por outro lado o contexto externo é composto pelos clientes e 

fornecedores, os constrangimentos regulamentares, ambientais e tecnológicos. 
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Relativamente ao método, este baseia-se num plano de trabalho dividido em várias fases e 

responsabilizando cada um dos intervenientes. 

2.4.5. Plano de trabalho 

O plano de trabalho da análise de valor tem como objetivo sistematizar o desenvolvimento 

das aplicações das metodologias da mesma tendo as seguintes etapas: 

• Preparação – definição das medidas que determinam o objeto, constituição do 

grupo de trabalho e planeamento de atividades. Seleção dos produtos, sistemas e 

processos tentando antecipar os problemas que poderão ocorrer; 

• Informação – recolha das informações sobre custos, descrições e classificação das 

funções podendo ser necessário redefinir os problemas; 

• Análise – examinação da atual situação avaliando as funções por comparação; 

• Criatividade – procura de alternativas através de ideias selecionadas e agrupadas; 

• Avaliação – análise de alternativas, desenvolvimento e decisão caso exista 

viabilidade técnica e económica do produto; 

• Planeamento – apresentação, implementação e acompanhamento da solução. 

Para que o plano de trabalho seja um instrumento eficaz é necessário que estejam bem 

distribuídas as responsabilidades de cada interveniente ao longo de todo o processo. 

Tabela 2.4-2 

Responsabilidades de cada interveniente 

Fases Decisor Animador 
Grupo de 
trabalho 

Serviços 

1. Orientação e 
preparação 

Responsável Responsável   

2. Pesquisa de 
informação 

 Responsável Participante  

3. Análise funcional  Responsável Responsável  
4. Procura de ideias  Responsável Responsável  
5. Avaliação de soluções  Responsável Responsável Responsável 
6. Desenvolvimento de 
propostas 

 Responsável Responsável Participante 

7. Apresentação de 
propostas 

Responsável Responsável Responsável Participante 

8. Implementação Responsável Participante  Responsável 
Fonte: Adaptado de (CEV, 2008) 
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2.4.6. Estratégias competitivas 

Os ambientes fortemente concorrenciais obrigam as empresas a utilizar estratégias 

competitivas de modo a manterem-se em posição de destaque no mercado atendendo 

sempre aos interesses da empresa e à satisfação dos clientes. As estratégias competitivas 

podem ser de três tipos (Porter, 1998, p. 35): 

• Liderança pelo custo total – apresentando preços inferiores ao dos concorrentes, 

utilizando componentes padronizados, produtos modulares, procurando e 

atualizando os fornecedores, comprando grandes quantidades de matérias e 

otimizando os projetos; 

• Diferenciação – praticando uma política de inovação permanente, promovendo a 

imagem de marca, desenvolvendo produtos tecnologicamente avançados e 

apostando no serviço pós venda; 

• Foco – direcionando mais eficazmente para grupos-alvos de clientes, segmentos de 

linha de produto ou mercados geograficamente diferentes.   

2.4.7. O Plano de trabalho de acordo com as Estratégias Competitivas 

O plano de trabalho para a metodologia da análise de valor deverá incluir as seis fases 

descritas no capítulo 2.4.5. considerando as estratégias competitivas de liderança e 

diferenciação. Na Tabela 2.4-3 estão relacionados as fases do plano de trabalho, os 

processos e as respetivas estratégias competitivas. A estratégia de diferenciação é a que 

melhor se adapta à inovação travagem regenerativa em estudo pois é um produto 

tecnologicamente avançado que permitirá às empresas que o detenham promover a sua 

imagem de marca através de uma política de inovação. 
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Tabela 2.4-3 

Simulação do plano de trabalho 

Etapas Passos 
Estratégias competitivas 

Liderança no custo 
total 

Diferenciação 

Preparação - Selecionar do objeto 
- Definir o objeto 
- Constituir a equipa 
- Planear as atividades 

- Redução de custos 
- Objetivos 
quantitativos 
- Enfoque nos custos 

- Mudança com base 
nos clientes 
- Satisfação dos 
clientes 
- Caraterização do 
cliente 

Informação - Procurar 
informações 
- Obter custos 
- Descrever e detalhar 
funções 

- Relacionada com as 
funções (versáteis) 
- Relacionada com os 
custos, processos e 
stocks (rígidas) 

- Relacionada com as 
funções 
- Relacionada com os 
custos, processos e 
stocks 

Análise - Avaliar as funções 
(por comparação) 
- Examinar as funções 

- Critérios rígidos 
- Necessidades 
atendidas de forma 
global 

- Critérios flexíveis 
- Necessidades 
específicas atendidas 

Criatividade - Obter ideias 
- Selecionar e agrupar 
ideias 

- Critérios baseados na 
redução de custos 

- Critérios baseados na 
diferenciação 
- Critérios diferentes 

Avaliação - Formular e 
desenvolver 
alternativas 
- Viabilizar técnica e 
economicamente 

- Limites mais amplos - Habilidade criativa e 
pesquisa 

Planeamento - Apresentar a 
proposta 
- Planear e 
acompanhar a 
implementação 

- Dependente da 
solução 

- Dependem da 
solução 

Fonte: Adaptado de (Pereira Filho, 1998) e (Possamai, 1997) 

2.5. A eficiência energética em edifícios 

Tendo em conta que os edifícios do meio urbano são responsáveis por cerca de 40% da 

energia consumida na maioria dos países torna-se evidente que este é um setor onde 

devemos centrar esforços (ABB, 2012). De fato, mais de 50% deste consumo pode ser 

reduzido através de medidas de eficiência energética, o que pode representar uma redução 

anual de até 400 milhões de toneladas de CO2 - quase a totalidade do compromisso da UE 

no âmbito do Protocolo de Quioto. Em Portugal, os edifícios foram responsáveis pelo 
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consumo de 5,8 Mtep2 representando cerca de 30% do consumo total de energia primária 

do país e 62% dos consumos de eletricidade, em 2005 (Isolani, 2008). O setor residencial 

com cerca de 3,3 milhões de edifícios contribuiu com 17% dos consumos de energia 

primária em termos nacionais, representando cerca de 29% dos consumos de eletricidade o 

que, mais uma vez, evidencia a necessidade de uma atenção particular à eficiência 

energética dos equipamentos consumidores de eletricidade como forma de moderação dos 

consumos.  

A poupança de energia é a primeira fonte de energia renovável atualmente disponível. Os 

consumidores, em particular os setores da indústria e dos serviços, que representam 42% 

do consumo de energia final (DGEG, 2010) registam cada vez mais objetivos de poupança 

e necessidades de melhoria dos níveis de eficiência. São inúmeros os fatores que 

contribuem para uma utilização racional e eficiente da energia: a operação do equipamento 

e das instalações, as tecnologias utilizadas, o estado estrutural dos edifícios, os 

comportamentos dos utilizadores, etc. (Isolani, 2008). Analisando a China, este é um dos 

países onde a economia se tem desenvolvido de forma muito rápida e com enorme 

expansão, dando lugar a um desenvolvimento acelerado na construção de imóveis. Desde 

cedo mostrou-se preocupada e interessada em desenvolver a eficiência energética nos seus 

edifícios. Jin, Wu e Gao (2009) consideram que existem três grandes obstáculos a serem 

contornados para gerir a poupança de energia nos edifícios públicos de grandes dimensões 

e controlar a fraca gestão de energia existente: a não existência de estatísticas do consumo 

de energia dos edifícios, a informação insuficiente no mercado da poupança energética dos 

edifícios, inexistência de legislação reguladora e regulamentos e a falta de um sistema de 

supervisão do governo chinês para medir e punir as infrações (Jin, Wu, Gao, 2009). 

Deste modo e, para gerir eficientemente um edifício do ponto de vista energético é 

fundamental começar por conhecer o mais exatamente possível a quantidade de energia 

consumida e de que forma esta é consumida. Isolani (2008) diz-nos que o levantamento 

energético é a primeira fase de um processo conducente à tomada de consciência da 

situação energética do edifício e consequente decisão sobre as alterações a efetuar para uma 

melhor e mais racional utilização da energia (Isolani, 2008). Esta intervenção permitirá 

conhecer os equipamentos instalados e avaliar o seu estado de funcionamento, 

identificando os setores ou equipamentos que consomem mais energia e detetar alguns 

eventuais desperdícios de modo a estabelecer os fluxos de energia mais relevantes 

                                                           

2 Mtep = Milhões de toneladas equivalente de petróleo 
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planificando assim uma intervenção tendo em vista a redução de consumos. Com este 

procedimento consegue-se implementar ações simples de utilização racional de energia. 

Para ações complexas será necessário aprofundar o conhecimento sobre o sistema 

energético da instalação através da realização de uma auditoria energética. As auditorias 

energéticas deverão ser realizadas por empresas de consultoria qualificadas que indicarão, 

através de informação obtida na instalação, possíveis medidas a implementar com uma 

estimativa de custos e níveis de eficiência energética que poderão ser alcançados. O prazo 

previsto para a amortização do investimento é também informado. 

2.5.1. Certificação energética de edifícios 

O SCE - Sistema Nacional de Certificação Energética e Qualidade do Ar Interior nos 

Edifícios enquadrado no âmbito da diretiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de Dezembro, relativamente ao desempenho energético dos edifícios 

estabeleceu a implementação, nos Estados-Membros, de um sistema de certificação que 

permite informar os cidadãos sobre a qualidade térmica dos edifícios aquando da sua 

construção, reabilitação, venda ou arrendamento. O sistema de certificação abrange 

igualmente todos os grandes edifícios públicos e edifícios frequentemente visitados pelo 

público. A transposição para direito nacional foi feita através de um pacote legislativo 

composto por: DL 78/2006 SCE e QAI - Sistema Nacional de Certificação Energética e da 

Qualidade do Ar Interior nos Edifícios, DL79/2006 RCESE - Regulamento dos Sistemas 

Energéticos e de Climatização de Edifícios e DL 80/2006 RCCTE - Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (Veritas, 2007). A ADENE – 

Agência para a Energia é a entidade que efetua a gestão de todo o SCE, a DGEG – 

Direção Geral de Energia e Geologia é a entidade responsável pela supervisão do SCE no 

que respeita à certificação e eficiência energética e a APA – Agência Portuguesa do 

Ambiente supervisiona o SCE no que respeita à qualidade do ar interior. 

Relativamente aos ascensores, estes equipamentos possuem um outro tipo de certificação 

energética, o VDI4707. O VDI4707 é uma medida padrão sobre consumo energético de 

ascensores que foi estabelecida em Março de 2009 pela Associação Alemã de Engenheiros. 

Este padrão é o mais utilizado na Europa pelas empresas de elevadores para certificar a 

eficiência energética dos seus produtos. Tal como os edifícios, os ascensores são 
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classificados como A, B, C, D etc., de acordo com a sua eficiência energética, sendo que A 

representa a melhor classificação possível e G a pior. 

2.6. Concept test do produto 

Cada vez mais o consumidor é mais exigente mostrando facilmente a sua insatisfação 

(McKenna, 1998). O novo modelo de marketing traduz-se numa necessária mudança do 

diálogo com os clientes, sendo agora a orientação para o mercado e para o cliente o 

fundamento básico das estratégias de marketing. Os clientes passam assim a ser 

intervenientes e cocriadores de valor. Já não é o fabricante que dita as regras, o cliente é 

que diz como quer ser servido (McKenna, 1998, p. 39). A existência de uma enorme 

quantidade de informação e de ofertas de mercado cada vez maiores permite ao 

consumidor moldar os novos produtos antes de serem lançados. Neste momento o que 

acontece é que as empresas fazem uma pesquisa das necessidades e preferências dos 

clientes individualmente (Nickels & Wood, 1997, p. 86). Torna-se importante que cada 

fabricante analise as exigências do mercado e atue no sentido da satisfação das exigências 

do cliente. Segundo Cobra (1986) as necessidades dos consumidores são dinâmicas, logo é 

necessário ir-se atualizando os produtos (Cobra, 1986, p. 394). O teste de conceito é assim 

uma ferramenta eficaz que encurta a distância entre empresas e clientes, ajustando um novo 

produto de acordo com as intenções dos clientes. 

É fundamental não só saber as melhorias que os produtos têm e o respetivo impacto no 

cliente mas em primeiro lugar se este está disposto a aceitar. Kotler & Keller (2006) 

indicam que “o teste de conceito consiste em apresentar o conceito do produto aos 

consumidores-alvo e obter as suas reações” (Kotler & Keller, 2006). Os testes de conceito 

avaliam a comunicabilidade e a credibilidade do novo produto, o nível de necessidade do 

mercado, a intenção de compra e o potencial público-alvo e ainda a frequência de compra 

tendo em vista chegar à conclusão sobre o sucesso ou falhanço do conceito.  

O Concept Test utiliza métodos quantitativos e qualitativos de forma a avaliar a resposta de 

um possível consumidor a uma ideia de produto novo e a sua introdução no mercado. Este 

processo tem também o intuito gerar comunicação de modo a alterar o modo de visão de 

um potencial consumidor sobre um produto já existente. É dirigido a consumidores já 

existentes ou a possíveis utilizadores sendo uma das finalidades avaliar o valor 
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percecionado pelo público (preço versus valor percecionado). No seguimento do exposto e 

como já referido em 2.4. uma das técnicas para medir o valor poderá ser através do 

Economic Value Consumer.  

O Concept Test no novo produto é feito muito cedo, logo no ciclo de desenvolvimento do 

produto. É uma relação custo-eficiência para descobrir em que pontos os consumidores 

rejeitam a ideia de um novo produto, se for caso disso, sendo uma ferramenta suportada no 

desenvolvimento, marketing e posterior investimento em publicidade para o novo produto 

em questão. De modo a posicionarem-se as mais-valias de um produto é necessário fazer-

se o Concept Test o mais cedo possível de modo a identificarem-se os benefícios mais fortes 

do produto e com isso posicioná-lo estrategicamente através de um plano de processos. 

Fritzen & Froemming (2009) dizem-nos muito resumidamente que o Concept Test é uma 

boa ferramenta para a aproximação da empresa e do cliente ajustando o novo produto de 

acordo com as necessidades e intenções dos consumidores (Fritzen & Froemming, 2009). 

Rocha & Christensen (1999) dizem-nos que o método mais utilizado para avaliar uma ideia 

e o seu conceito nos consumidores tem sido a realização de testes de conceito de produto, 

através de entrevistas individuais ou em grupo (Rocha & Christensen, 1999). Geralmente o 

instrumento de pesquisa é um questionário composto por questões com foco no Teste de 

Conceito (Concept Test). Este questionário, depois de analisado e tratado determina então o 

grau de aceitabilidade do produto no mercado. 

2.7. Desenvolvimento de produto 

O desenvolvimento de novos produtos tornou-se numa necessidade fulcral para as 

empresas subsistirem e continuarem competitivas. Devido à crescente aceleração do ciclo 

de vida dos produtos, à enorme variedade oferecida e às exigências legais e ambientais 

torna-se importante uma empresa apostar nesta vertente. Porém, Fritzen & Froemming 

(2009) alertam que com tantas organizações a oferecer produtos semelhantes seria uma 

tarefa dispendiosa desenvolver novos produtos sem conhecer primeiro as necessidades dos 

potenciais clientes e a aceitação da inovação (Fritzen & Froemming, 2009). O 

desenvolvimento de produtos é assim uma atividade sistemática que identifica as 

necessidades dos clientes de modo a analisar se é seguro avançar para produtos que os 

satisfaçam. 
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Para uma empresa se destacar no mercado e diferenciar-se dos concorrentes é necessário 

apoiar-se nas estratégias de marketing, seja de que ramo for (Lovelock & Wright, 2001). 

Para que a empresa se destaque e diferencie, Kotler (1998) diz-nos que é necessário a 

empresa avaliar se existem condições de aumentar a sua participação no mercado 

concorrendo com os seus produtos atuais no mercado atual aplicando a estratégia da 

penetração (Kotler, 1998). Começa-se depois por considerar a procura ou o 

desenvolvimento de novos mercados para os produtos existentes (estratégia de 

desenvolvimento de mercado), posteriormente é analisado o desenvolvimento de novos 

produtos para mercados existentes (estratégia de desenvolvimento de produtos) e no final 

são estudadas as oportunidades de desenvolvimento de novos produtos para novos 

mercados. Cada uma destas estratégias é analisada sendo que a organização terá de decidir 

quais as suas possibilidades de crescimento tendo em conta as necessidades e restrições do 

mercado. Se a opção passar pelo desenvolvimento de novos produtos, a empresa terá de 

seguir uma série de etapas de modo a amadurecer a ideia antes de lançar o produto no 

mercado. Lee, Yun, Han (2000) afirmam que o desenvolvimento de um novo produto é o 

fator chave para uma estratégia de sucesso de um produto, sendo esta estratégia um dos 

componentes mais importantes numa organização competitiva (Lee, Yun, Han, 2000). É 

uma atividade que requer contribuição de todos os sistemas de gestão da empresa. Deste 

modo muitas organizações optam por fazer “engenharia concorrente” ou “uma abordagem 

funcional da equipa”. 

Ao longo do processo de desenvolvimento de novos produtos a organização tem múltiplos 

e paralelos projetos a decorrer simultaneamente. Todo este processo pode ser representado 

por um funil em que um número inicial grande de ideias e informações é filtrado até se 

chegar aos produtos que se entendem com elevado potencial de modo a serem lançados 

para o mercado. Muitas empresas usam um processo de desenvolvimento em espiral que 

permite retornar a uma fase anterior de modo a fazerem-se melhorias e depois voltar ao 

ponto que tinha ficado. O processo de desenvolvimento de produtos é assente num 

conjunto de etapas pré-determinadas. As etapas têm como função auxiliar no controlo e 

gestão do projeto. Cada uma tem de ser concluída antes de a próxima começar, focalizando 

as etapas e experiências num conjunto limitado de tarefas (Turani & Taiss, 2007). O 

modelo de desenvolvimento de novos produtos apresentado por Kotler & Keller (2006) 

mostra-nos uma série de etapas a serem seguidas para a tomada de decisão de 

desenvolvimento de novos produtos (Kotler & Keller, 2006). A etapa nº 3 refere-se ao 

desenvolvimento e teste de conceito, analisado no Capítulo 2.6. com o intuito de verificar a 
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reação e aceitação por parte dos clientes. No entanto existem outros métodos que podem 

ser utilizados para desenvolvimento de novos produtos.  

Tabela 2.7-1 

O Processo de decisão do desenvolvimento de novos produtos 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Adaptado de Fonte: (Kotler & Keller, 2006, p. 643) 

1. Geração de ideias 
Vale a pena apresentar a ideia? 

 

2. Seleção de ideias 
A ideia do produto é compatível com os objetivos, 

as estratégias e os recursos da empresa? 

 

3. Desenvolvimento e teste do conceito 
Podemos encontrar um bom conceito para o produto de 

modo que os consumidores digam que vão experimentá-lo? 

4. Desenvolvimento da Estratégia de Marketing 
Podemos encontrar uma estratégia razoável e barata? 

 

5. Análise do Negócio 
O produto é adequado às perspetivas económicas da empresa? 

 

8. Comercialização 
As vendas do produto estão a ser as expetáveis? 

 

6. Desenvolvimento de produto 
O produto é técnico e comercialmente viável? 

7. Teste de Mercado 
As vendas do produto são as expetáveis? 

Traçar planos Futuros 

Não Abandonar 

Não 

Não 

Deveríamos retornar a ideia 
para o desenvolvimento de 

produto? 

Seria útil modificar o produto 
ou programa de Marketing? 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

23 
 

Após descrição, design e por vezes prototipagem, é necessário perceber se a ideia pode ser 

traduzida num produto exequível e comerciável. Muitas vezes este estudo é feito através de 

métodos conhecidos como o QFD - Quality Function Deployment, onde se traduzem as 

requisições dos clientes em protótipos funcionais após exaustiva compreensão dessas 

requisições e necessidades dos clientes e comparativamente ao que está disponível no 

mercado. Estes métodos promovem uma contínua comunicação entre os vários 

departamentos envolvidos no desenvolvimento do produto e que se revela fundamental 

para a correta conceção do mesmo. O departamento de I&D desenvolve uma ou mais 

versões físicas do produto conceptual e tenta assegurar que os atributos chave 

mencionados pelos clientes estejam presentes. Desenvolver e produzir um protótipo pode 

demorar dias, semanas, meses ou até anos. Atualmente o recurso a simulações através de 

programas de realidade virtual, também é possível, e pode contribuir para o aceleramento 

do processo, permitindo grande rigor e diminuição dos custos de prototipagem (Kotler, 

2003). 

Tabela 2.7-2 

Comparação entre as várias perspetivas do produto em relação às áreas de estudo 

 Marketing Organização Engenharia Operações 

Perspetiva do 
produto 

Um produto é 
um conjunto de 
atributos 

Um produto é 
um artefacto 
resultando de 
um processo 
organizacional 

Um produto é 
uma 
montagem 
complexa da 
interação de 
componentes 

Um produto é 
uma sequência de 
desenvolvimentos 
e processos de 
produção 

Métricas de 
performance 

- Utilidade para 
os 
consumidores 
- Quota de 
mercado 

Sucesso do 
projeto 

Performance 
técnica e 
inovadora 

- Custo total 
- Nível de serviço 
- Lead time 
- Utilização de 
capacidade 

Paradigma 
representacional 

Utilidade para 
os 
consumidores 

Não existe um 
paradigma 
dominante 

Modelos 
geométricos e 
modelos 
paramétricos 
da 
performance 
técnica 

Diagrama de 
fluxo de processo 
e modelos 
paramétricos da 
performance do 
processo 

Fatores críticos 
de sucesso 

Posicionamento 
e preço do 
produto 

Alinhamento 
organizacional 

Conceito 
criativo e 
configuração 

Seleção de 
materiais e 
fornecedores, 
sequência de 
produção e 
gestão de projeto 

Fonte: Adaptado de (Krishnan & Ulrich, 2001) 
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Existem pelo menos quatro perspetivas comuns no design e desenvolvimento do produto: 

marketing, organização, engenharia e operações, que diferem no nível de abstração e de 

área de estudo. Por exemplo, numa perspetiva organizacional existe um foco incidente no 

sucesso da gestão do projeto e por outro lado relativamente ao marketing e à engenharia 

existe um foco na performance e características do produto em termos individuais 

(Krishnan & Ulrich, 2001). 

2.8. Inovação 

O desenvolvimento do produto muitas vezes ocorre no vazio, ou seja, separado de outras 

funções e os projetos mais desafiantes são aqueles cujo processo é desenhado para um 

novo produto. A coordenação entre equipas quando um novo processo é desenhado para 

um novo produto pode parecer complicado na medida em que os responsáveis pelo 

processo devem compreender exatamente as especificações do produto e os responsáveis 

pelo produto devem conhecer as limitações do processo. É crescente a necessidade de 

desenvolvimento de ambos em simultâneo uma vez que a situação pode causar grande 

tensão entre departamentos e isto porque nenhum dos desenvolvimentos é feito de forma 

estática. Os parâmetros de conceção do produto evoluem à medida que os designers recebem 

informação acerca dos testes efetuados, os elementos específicos do desenho do produto 

podem causar fortes alterações na tecnologia do processo, os estudos preliminares da 

procura no mercado podem revelar-se diferentes da realidade inicialmente estipulada o que 

pode causar implicações dramáticas na capacidade do processo. Neste sentido é 

fundamental que o desenvolvimento do produto esteja a par com o desenvolvimento do 

processo (Hayes, Pisano, Upton, Wheelwright, 2005). “A inovação, claramente, pode 

assumir uma forma de variação para atender às situações de mudança.” (Baden-Fuller & 

Morgan, 2010) 

A nova era de mudanças dinâmicas exige a reavaliação frequente das rotinas 

organizacionais para garantir que a tomada de decisões nos processos e pressupostos 

subjacentes possam acompanhar a necessidade da alteração do ambiente de negócios 

(Malhotra, 2000). No entanto, para enfrentar os riscos gerados pela turbulência nos 

mercados e, ao mesmo tempo, tentar explorar melhores oportunidades de crescimento, 

muitas empresas tendem a adotar uma estratégia de trabalho colaborativo em redes. “As 

organizações trabalhando juntas são mais fortes do que trabalhando de forma isolada” 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

25 
 

(Oliver, 1990).O uso de parceiros na pesquisa e/ou desenvolvimento de um novo produto 

ou serviço cria opções de modelo de negócios que pode reduzir significativamente as 

despesas de I&D, expandir a inovação e abrir novos mercados que de outra forma não 

estariam acessíveis. Algumas vantagens apontadas por Camarinha-Matos (2005) para o 

trabalho colaborativo estão fortemente relacionados com a disponibilidade dos 

participantes em partilhar a capacidade de produção, competências, recursos e riscos de 

formar uma orquestrada e complementar (Camarinha-Matos, 2005). 

“A criatividade e inovação são reconhecidos como processos importantes organizacionais 

para a viabilidade a longo prazo de uma empresa. Os líderes têm assim uma oportunidade 

única de tomar medidas que promovam inovações e assegurarem-se de que são bem-

sucedidos” (Friedrich, Mumford, Vessey, Beeler, Eubanks, 2010).  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA E DADOS 

3.1. Metodologia utilizada 

Tal como foi referido no Capítulo 2.5., de modo a gerir eficientemente um edifício do 

ponto de vista energético é fundamental começar por conhecer o mais exatamente possível 

a quantidade de energia consumida e de que forma esta é consumida (Isolani, 2008). Como 

tal, deve-se começar por fazer em primeiro lugar o levantamento energético de modo a 

analisar-se a situação energética do edifício e consequente decisão sobre as alterações a 

efetuar para uma melhor e mais racional utilização da energia. Deste modo, conhecer-se-ão 

os equipamentos instalados e avaliar-se-á os que consomem mais energia ou que poderão 

ser alvo de uma intervenção tendo em vista a redução de consumos.  

Os métodos utilizados para a verificação da existência ou não de travagem regenerativa, em 

que condições e períodos temporais basearam-se em ensaios, verificações, medições, 

cálculos, comparações e análise através de equipamentos de medida específicos realizados 

com base em conhecimentos acumulados da anterior formação académica em Engenharia 

Eletrotécnica e no percurso profissional.  

3.2. O edifício 

O edifício escolhido foi a Torre 3 das Amoreiras, um edifício com fins administrativos e 

comerciais situado em Lisboa na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco. Foi construído em 

1985 com uma altura total de 75 metros e 18 pisos. Devido à sua tipologia e aos fins a que 

se destina, este edifício tem um enorme movimento interno tendo instalados seis 

ascensores por forma a dar resposta a tal. Por este facto, os equipamentos instalados têm 

características especiais nomeadamente o sistema de gestão das viagens, a potência, 

capacidade de carga e a velocidade de 2,5m/s 3. A título de comparação a velocidade 

                                                           

3 m/s = metro por segundo (unidade de medida de velocidade instantânea) 
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padrão de um ascensor instalado num edifício residencial atual é de 1m/s. Desta forma é 

de esperar que estes seis equipamentos tenham um consumo energético que, apesar de 

adequado às suas características, é excessivo tendo eu como tal identificado estes 

equipamentos como os selecionados a intervir com vista a uma redução de consumo 

energético no edifício. 

3.3. Trabalho de campo 

3.3.1. Dados justificativos para a escolha do ascensor 

De modo a justificar a escolha na necessidade de intervenção neste tipo de equipamentos 

foram realizadas as seguintes medições na Casa das Máquinas, situada no último piso deste 

edifício (terraço), no dia sete de Março de 2012 pelas 10h30: 

1. Intensidade de corrente no arranque em vazio (A) 4; 

2. Intensidade de corrente durante a manobra em vazio (A); 

3. Número de viagens em contador; 

4. Número de horas em funcionamento (elevador em movimento). 

No dia oito de Março pelas 10h30 foram novamente realizadas as medições constantes do 

ponto 3. e 4. anteriores. Os testes de medição de corrente foram realizados apenas no 

elevador nº 1 pelas seguintes razões: 

• Parar todos os equipamentos para a realização dos testes provocaria um caos 

devido ao enorme movimento existente no edifício; 

• Como os seis equipamentos são semelhantes não acrescentaria valor algum visto os 

consumos idênticos entre todos. 

Os métodos utilizados para o registo dos dados foram: 

• Intensidades de corrente – medição de valores através de uma pinça amperimétrica 

devidamente calibrada pelo ISQ nas linhas de entrada do variador de frequência AC 

VVVF5; 

                                                           

4 A = Ampére (Unidade da Intensidade de corrente) 
5 AC VVVF = Alternating Current Variable Frequency and Variable Three-phase Voltage 
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• Contagem do número de viagens e horas em funcionamento – através da 

visualização dos registos em software do quadro de comando do equipamento. 

Tabela 3.3-1 

Medições e recolha de dados 

 

3.3.2. Dados de consumo e regeneração de energia   

Efetuar medições da tensão elétrica – U (V) 6 e da intensidade da corrente – I (A) não é 

difícil já que os equipamentos utilizados para tal são facilmente acessíveis, como é o caso de 

uma pinça amperimétrica para a medição da intensidade de corrente ou de um multímetro 

para medir a tensão elétrica. A dificuldade está em medir Potência elétrica – P (W) 7, 

Tensão – U (V), Intensidade de corrente – I (A) e Fator de Potência – Cos φ em simultâneo 

nas três fases de entrada do QSC - quadro de serviços comuns da casa das máquinas assim 

como o sentido dos seus fluxos. A análise do registo destes valores é que permitirá avaliar 

se existe ou não regeneração de energia elétrica nos elevadores da Torre 3 com injeção de 

Potência na rede elétrica. Para a realização deste tipo de medições existem empresas 

focadas e dedicadas com soluções de análise inteligente específicas que permitem fazer uma 

correta gestão de energia e potência. É o caso da Dranetz (Dranetz, 2011). Deparado com 

este impasse e em conversa com o responsável de manutenção do edifício foi indicado 

terem sido realizadas medições com as tecnologias mencionadas entre as 10h50 do dia 8 de 

Julho e as 10h35 do dia 9 de Julho em 2010. Os resultados são os constantes na Tabela 3.3-

2. 

Tabela 3.3-2 

Medições relevantes para o estudo 

                                                           

6 V = Volt (Unidade de medida da Tensão elétrica) 
7 W = Watt (Unidade de medida da Potência elétrica) 

N.º do ascensor 4
Data de medição 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012
N.º de viagens 2162312 2163748 2297351 2298821 2069755 2071073 2056077 2057544 2153336 2154735
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

10822 10829 11381 11388 10368 10374 10422 10429 10812 10819

Na subida 6
Na descida 61

Na subida 14

Na descida 43,5

Valores medidos

Parado

Intensidade de corrente 
durante a manobra, em 

vazio (A)

Intensidade de corrente 
no arranque (A)

1 2 3 5 6
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Data
Horas 

medição
Energia 
(kWh)

Potência 
Ativa 
(kW)

Tensão 
na fase 
L1 (V) V 

L1

Tensão 
na fase 
L2 (V) V 

L2

Tensão 
na fase 
L3 (V) V 

L3

Intensidade 
da corrente 
na fase L1 
(A) A L1

Intensidade 
da corrente 
na fase L2 
(A) A L2

Intensidade 
da corrente 
na fase L3 
(A) A L3

Potência 
ativa na 
fase L1 
(kW) kW 

L1

Potência 
ativa na 
fase L2 
(kW) kW 

L2

Potência 
ativa na 
fase L3 
(kW) kW 

L3

Fator de 
Potência 
na fase L1 
(Cos �) 
PF L1 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L2 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L3 

+ind -cap

07-08-2010 10:50:00 12,0 47,96 228 227 229 77 68 68 17,33 15,36 15,27 0,990 0,994 0,987
07-08-2010 11:05:01 18,3 73,37 228 227 228 114 106 104 25,78 24,08 23,51 0,993 0,997 0,994
07-08-2010 11:20:01 11,5 45,91 228 227 229 75 66 64 16,83 14,72 14,36 0,984 0,990 0,982
07-08-2010 11:35:01 9,4 37,69 229 227 229 61 55 51 13,73 12,42 11,55 0,983 0,991 0,982
07-08-2010 11:50:02 7,4 29,79 228 226 228 49 43 42 11,00 9,53 9,26 0,976 0,989 0,976
07-08-2010 12:05:03 6,5 26,05 228 227 228 44 37 36 9,79 8,17 8,09 0,972 0,984 0,974
07-08-2010 12:20:03 5,6 22,43 228 228 229 41 32 30 8,95 6,98 6,50 0,955 0,966 0,934
07-08-2010 12:35:03 8,6 34,55 229 228 229 57 49 49 12,70 10,96 10,88 0,980 0,986 0,974
07-08-2010 12:50:04 18,0 71,89 228 227 229 112 103 103 25,40 23,21 23,28 0,992 0,994 0,989
07-08-2010 13:05:04 21,6 86,23 229 228 230 133 124 122 30,31 28,12 27,79 0,993 0,994 0,991
07-08-2010 13:20:05 9,1 36,22 230 229 230 60 52 49 13,60 11,66 10,96 0,983 0,989 0,976
07-08-2010 13:35:05 20,0 80,09 229 228 229 124 117 113 28,16 26,38 25,55 0,992 0,995 0,990
07-08-2010 13:50:06 7,6 30,26 229 228 229 53 42 42 11,66 9,47 9,14 0,970 0,980 0,956
07-08-2010 14:05:07 11,5 46,04 228 227 229 73 66 66 16,44 14,87 14,73 0,988 0,991 0,979
07-08-2010 14:20:07 17,2 68,96 227 227 228 108 100 99 24,38 22,47 22,11 0,989 0,992 0,984
07-08-2010 14:35:08 12,4 49,69 227 226 228 80 72 69 17,92 16,26 15,51 0,988 0,993 0,986
07-08-2010 14:50:08 12,1 48,22 227 226 227 79 70 66 17,62 15,75 14,85 0,986 0,993 0,987
07-08-2010 15:05:08 6,5 26,17 227 226 228 44 36 39 9,63 7,98 8,55 0,967 0,975 0,963
07-08-2010 15:20:08 6,0 23,80 227 226 228 41 33 33 9,10 7,38 7,32 0,965 0,981 0,971
07-08-2010 15:35:08 12,1 48,58 227 226 228 79 69 69 17,63 15,55 15,40 0,983 0,990 0,984
07-08-2010 15:50:08 10,5 42,01 228 227 228 69 59 59 15,43 13,36 13,21 0,985 0,992 0,986
07-08-2010 16:05:09 14,4 57,69 228 227 228 93 82 81 20,92 18,48 18,29 0,988 0,993 0,986
07-08-2010 16:20:09 4,3 17,26 228 227 229 33 25 26 6,92 5,19 5,15 0,928 0,926 0,879
07-08-2010 16:35:09 15,0 59,92 228 227 229 94 87 84 21,28 19,72 18,92 0,988 0,993 0,987
07-08-2010 16:50:10 18,1 72,32 229 228 230 113 104 101 25,69 23,64 22,98 0,989 0,994 0,987
07-08-2010 17:05:10 4,3 17,18 230 229 231 40 21 20 8,80 4,49 3,90 0,951 0,934 0,863
07-08-2010 17:20:10 17,8 71,30 231 229 231 109 103 100 24,93 23,52 22,84 0,989 0,993 0,989
07-08-2010 17:35:11 14,6 58,32 231 230 232 91 83 82 20,81 18,86 18,65 0,989 0,993 0,985
07-08-2010 17:50:11 7,2 28,94 233 231 233 48 41 39 10,87 9,33 8,74 0,970 0,982 0,958
07-08-2010 18:05:11 11,0 44,03 232 231 233 71 62 60 16,05 14,28 13,71 0,980 0,989 0,976
07-08-2010 18:20:11 10,0 39,93 234 232 234 65 56 54 14,88 12,79 12,26 0,978 0,988 0,972
07-08-2010 18:35:11 11,8 47,15 235 233 235 74 67 63 17,09 15,45 14,62 0,981 0,990 0,981
07-08-2010 18:50:12 13,0 52,12 236 234 236 77 76 72 17,89 17,66 16,57 0,981 0,989 0,978
07-08-2010 19:05:13 10,3 41,00 234 233 235 65 56 58 14,87 12,86 13,27 0,975 0,983 0,971
07-08-2010 19:20:15 8,0 31,97 235 234 235 53 43 44 11,97 9,90 10,11 0,964 0,982 0,969
07-08-2010 19:35:15 12,8 51,04 235 234 236 78 70 72 18,08 16,28 16,67 0,984 0,991 0,984
07-08-2010 19:50:16 5,3 21,31 234 233 235 39 28 29 8,58 6,20 6,53 0,944 0,964 0,941
07-08-2010 20:05:16 7,3 29,27 236 235 237 54 40 45 11,42 8,28 9,58 0,895 0,875 0,889
07-08-2010 20:20:16 7,6 30,23 234 233 234 50 38 44 11,49 8,65 10,10 0,973 0,977 0,968
07-08-2010 20:35:17 0,7 2,64 235 235 236 15 9 12 1,94 0,35 0,35 0,555 0,156 0,122
07-08-2010 20:50:19 5,3 21,09 235 235 235 39 28 29 8,58 6,22 6,29 0,944 0,945 0,908
07-08-2010 21:05:19 2,9 11,58 233 233 234 21 19 16 4,15 4,12 3,31 0,845 0,929 0,865
07-08-2010 21:20:20 3,6 14,33 234 234 234 25 22 20 5,23 4,83 4,28 0,885 0,936 0,891
07-08-2010 21:35:20 2,9 11,60 235 234 235 21 19 17 4,16 4,11 3,34 0,835 0,914 0,848
07-08-2010 21:50:21 3,4 13,42 236 235 236 24 21 21 4,88 4,35 4,20 0,864 0,891 0,846
07-08-2010 22:05:22 2,7 10,90 237 237 237 22 17 18 4,27 3,37 3,26 0,817 0,826 0,766
07-08-2010 22:20:23 2,5 9,88 237 236 237 20 16 18 3,81 3,01 3,07 0,819 0,795 0,737
07-08-2010 22:35:24 2,4 9,42 238 237 238 19 15 18 3,63 2,69 3,11 0,798 0,737 0,715
07-08-2010 22:50:24 2,2 8,93 237 237 237 19 15 17 3,58 2,55 2,79 0,812 0,729 0,676
07-08-2010 23:05:25 10,0 39,90 236 236 236 60 56 56 13,91 13,09 12,90 0,979 0,985 0,975
07-08-2010 23:20:26 2,4 9,55 237 237 238 20 16 17 3,81 2,89 2,86 0,800 0,768 0,692
07-08-2010 23:35:27 2,2 8,98 238 238 238 19 15 18 3,60 2,58 2,80 0,797 0,707 0,656
07-08-2010 23:50:28 2,2 8,73 234 234 235 17 14 16 3,46 2,54 2,73 0,848 0,779 0,725
07-09-2010 00:05:28 2,1 8,59 232 232 232 17 13 15 3,40 2,52 2,66 0,867 0,812 0,757
07-09-2010 00:20:29 2,1 8,59 232 232 233 17 13 15 3,42 2,51 2,66 0,870 0,812 0,757
07-09-2010 00:35:30 2,2 8,85 234 234 234 18 14 16 3,63 2,53 2,69 0,848 0,791 0,737
07-09-2010 00:50:31 5,9 23,66 234 234 234 37 34 34 8,37 7,69 7,61 0,963 0,967 0,951
07-09-2010 01:05:31 2,2 8,77 235 234 235 17 15 16 3,45 2,60 2,72 0,841 0,760 0,719
07-09-2010 01:20:31 2,4 9,68 235 235 236 20 15 16 3,96 2,92 2,80 0,826 0,800 0,731
07-09-2010 01:35:32 2,3 9,22 234 234 235 19 14 16 3,78 2,69 2,75 0,857 0,793 0,737
07-09-2010 01:50:32 2,2 8,95 235 235 235 18 15 16 3,50 2,72 2,74 0,826 0,793 0,730
07-09-2010 02:05:32 2,1 8,49 235 235 235 17 14 16 3,34 2,43 2,72 0,824 0,745 0,714
07-09-2010 02:20:32 2,1 8,57 235 235 235 18 14 16 3,40 2,42 2,74 0,825 0,736 0,707
07-09-2010 02:35:32 2,1 8,50 235 235 235 17 14 16 3,36 2,43 2,72 0,823 0,737 0,709
07-09-2010 02:50:32 2,1 8,47 235 235 235 17 14 16 3,36 2,38 2,72 0,818 0,724 0,702
07-09-2010 03:05:33 2,2 8,62 235 235 236 18 14 17 3,45 2,43 2,74 0,815 0,730 0,703
07-09-2010 03:20:33 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,47 2,39 2,75 0,803 0,711 0,695
07-09-2010 03:35:34 7,6 30,39 236 236 236 46 43 43 10,59 9,96 9,85 0,970 0,974 0,962
07-09-2010 03:50:35 2,3 9,21 236 236 236 19 15 17 3,62 2,71 2,88 0,803 0,763 0,700
07-09-2010 04:05:36 2,2 8,69 237 237 236 18 15 17 3,47 2,46 2,75 0,811 0,711 0,684
07-09-2010 04:20:37 2,3 9,13 237 236 237 19 15 17 3,64 2,71 2,78 0,805 0,757 0,704
07-09-2010 04:35:38 2,3 9,18 237 237 237 20 15 17 3,68 2,73 2,77 0,778 0,761 0,691
07-09-2010 04:50:39 2,2 8,60 237 237 237 18 15 17 3,39 2,46 2,76 0,805 0,714 0,686
07-09-2010 05:05:40 2,3 9,09 236 236 236 19 14 17 3,88 2,46 2,76 0,849 0,721 0,690
07-09-2010 05:20:40 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,40 2,45 2,75 0,810 0,720 0,692
07-09-2010 05:35:40 5,6 22,49 235 235 235 36 34 32 7,91 7,66 6,92 0,924 0,954 0,932
07-09-2010 05:50:41 4,3 17,22 235 235 235 31 21 27 7,00 4,59 5,64 0,950 0,911 0,905
07-09-2010 06:05:41 5,3 21,34 235 235 235 36 28 31 8,14 6,31 6,89 0,955 0,953 0,944
07-09-2010 06:20:42 3,0 12,16 234 234 234 25 16 19 5,15 3,24 3,77 0,897 0,845 0,841
07-09-2010 06:35:42 11,4 45,72 234 233 234 71 63 64 16,35 14,59 14,79 0,982 0,991 0,984
07-09-2010 06:50:42 11,7 46,61 233 233 233 72 66 65 16,48 15,20 14,93 0,986 0,992 0,989
07-09-2010 07:05:43 4,9 19,41 229 228 230 33 26 29 7,29 5,70 6,43 0,963 0,964 0,956
07-09-2010 07:20:43 5,1 20,24 230 229 230 35 28 29 7,74 6,09 6,41 0,957 0,964 0,960
07-09-2010 07:35:43 7,3 29,09 232 232 233 49 39 42 10,93 8,78 9,39 0,967 0,981 0,968
07-09-2010 07:50:43 3,8 15,32 232 232 233 27 21 24 5,65 4,42 5,25 0,916 0,926 0,924
07-09-2010 08:05:44 20,7 82,68 227 227 228 127 118 121 28,71 26,59 27,38 0,994 0,995 0,994
07-09-2010 08:20:44 10,9 43,80 230 229 230 74 59 61 16,69 13,28 13,83 0,985 0,988 0,982
07-09-2010 08:35:44 1,6 6,42 228 227 228 17 9 13 3,38 1,27 1,77 0,855 0,589 0,617
07-09-2010 08:50:45 6,1 24,52 230 230 231 46 31 35 10,14 6,72 7,67 0,958 0,950 0,946
07-09-2010 09:05:46 9,2 36,80 230 230 230 61 49 53 13,72 11,20 11,88 0,981 0,988 0,980
07-09-2010 09:20:47 14,3 57,02 230 230 230 90 78 83 20,48 17,84 18,70 0,987 0,991 0,984
07-09-2010 09:35:47 11,6 46,44 231 231 231 75 62 67 17,01 14,25 15,18 0,985 0,990 0,983
07-09-2010 09:50:48 7,7 30,68 230 230 231 54 41 44 11,96 9,05 9,67 0,969 0,970 0,962
07-09-2010 10:05:48 18,9 75,68 229 229 229 118 105 110 26,80 23,88 25,00 0,991 0,993 0,988
07-09-2010 10:20:49 7,3 29,20 229 229 229 50 39 44 11,04 8,56 9,60 0,969 0,969 0,955
07-09-2010 10:35:49 7,6 30,20 228 228 229 54 39 45 11,83 8,57 9,80 0,967 0,967 0,959
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1. Dados justificativos para a escolha  

Com base nos dados da Tabela 3.3-1 foram calculados o número de viagens realizadas e o 

tempo de funcionamento de cada ascensor em 24h, bastando para isso subtrair os números 

registados no dia 8 aos números registados no dia 7. Os valores estão registados na Tabela 

4.1-1. 

Tabela 4.1-1 

Cálculos baseados nos registos da Tabela 3.3-1 

 

Pela análise da Tabela 4.1-1 verifica-se que em 24h cada ascensor teve uma média de 1418 

viagens e no total os cinco ascensores fizeram 7090 viagens. Cada ascensor teve uma média 

de 6,8h em funcionamento. Através da análise da Tabela 3.3-2 podemos calcular a Potência 

consumida em 24h, P = 179,5 kWh (ver resultado na Tabela 4.2-1). Para se ter uma ideia, 

em nossas casas e, tendo em conta que a unidade da energia está a ser vendida a €0,1424 

(Setembro de 2012) para uma potência simples contratada de 10,35kVA 8 (EDP, 2012), a 

conta diária de eletricidade consumida pelos elevadores a pagar seria €25,56. No final do 

mês seriam €792,36. 

Mas os gastos são variáveis, o consumo não é o mesmo todos os dias. Se considerarmos o 

dia 10 de Agosto de 2010 em que o consumo foi de P = 350kWh, Custo diário = €49,84 o 

que no final do mês daria €1.545,04. Por estas razões considerou-se importante a escolha 

                                                           

8 kVA = kilovolt-ampere = unidade da Potência aparente (S) 

N.º do ascensor 4
Data e hora de 
medição

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

N.º de viagens 2162312 2163748 2297351 2298821 2069755 2071073 2056077 2057544 2153336 2154735
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

10822 10829 11381 11388 10368 10374 10422 10429 10812 10819
Total 

viagens do 
conjunto

N.º de viagens 7090
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

1467 1399

7 7 6 7 7
Cálculos 
efetuados

Medições 
realizadas

Parado
1436 1470 1318

Valores calculados
1 2 3 5 6
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do ascensor como o equipamento integrante do edifício a ser estudado em prol da 

eficiência energética. 

4.2. Dados de consumo e regeneração de energia   

De modo a analisar se existe ou não regeneração de energia é importante definir o que é o 

Fator de Potência pois será através da sua análise que chegaremos à resposta da questão 

inicial. O Fator de Potência ou Cos (φ) define-se como a desfasagem que existe entre a 

onda sinusoidal da tensão e a onda sinusoidal da corrente e está compreendido entre 0 e 1. 

 

Figura 4.2-1 

Representação das ondas sinusoidais da tensão (V) e intensidade da corrente (I) em fase, 
φ=0º, cos (φ) =1 (Wikipédia, 2012) 

O ideal é a desfasagem ser 0 (Cos (φ) = 1) como está representado na figura. Quanto mais 

o Cos (φ) se aproximar de 0 piora a qualidade da energia elétrica através de ruídos e 

Potência Reativa na rede. Os circuitos indutivos e capacitivos são os causadores da 

degradação do Fator de Potência enquanto os resistivos melhoram-no. 

Através da análise da informação técnica do fabricante respeitante ao Variador de 

Frequência com Regeneração de Energia foi possível constatar: 

• Se Cos (φ) ≥ 0,99 existe regeneração de energia. 

Na Tabela 4.2-1 estão registados os cálculos efetuados das médias do Fator de Potência e a 

verde estão marcados todos os momentos registados em que existiu regeneração de energia 

(Cos (φ) ≥ 0,99). De fato, pode constatar-se que só existe regeneração de energia quando 

os ascensores para além de estarem em movimento fazem muitas viagens. Esses momentos 

coincidem com a entrada para os empregos (período da manhã), hora do almoço e período 
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da tarde (saída dos empregos), o que não é de estranhar. Durante a noite e madrugada pode 

constatar-se que não existe regeneração, devido a não haver movimento dos ascensores, 

como se pode constatar pela Potência consumida, que é residual. 

Foi também possível constatar que durante 24h a energia regenerada foi de 9,9kWh, valor 

este obtido através da diferença entre o total da energia consumida incluindo regeneração e 

o total de energia consumida sem regeneração (E (kWh) = 94,7 – 84,8). Na Tabela 4.2-1 

podem verificar-se os totais das energias que deram origem a este resultado, sendo que as 

células preenchidas a azul correspondem à energia instantânea no momento em que existe 

regeneração e as células preenchidas a vermelho dizem respeito à energia instantânea 

consumida quando não existe regeneração. Tendo em conta que a unidade da energia está a 

ser vendida a €0,1424 o valor monetário de energia diária regenerada foi de €1,41 

(Poupança (€) = 9,9 x 0,1424). Este foi o valor diário poupado verificado com a utilização 

da inovação travagem regenerativa associada aos ascensores. Num mês de 31 dias teríamos 

uma poupança de €43,71 (Poupança (€) = 1,41 x 31dias) e no final de um ano seriam 

€514,65, em valores médios (Poupança (€) = (1,41 x 31dias x 7meses + 1,41 x 30 x 4 + 

1,41 x 28 x 1). Em valores percentuais temos uma redução no consumo de 10,45% 

utilizando a inovação. 

Prevê-se que a inovação travagem regenerativa tenha um preço de venda ao público 

aproximado de €500,00. Neste caso como são 6 ascensores daria um investimento de 

€3.000,00 que teria o seu retorno em aproximadamente 6 anos (número de anos para o 

retorno do investimento = 3000/514,65 = 5,83). Tendo em conta que a vida útil de um 

ascensor está estimada em 20 anos teríamos 14 anos de poupança com a inovação, isto é, 

€7.205,10 (Poupança (€) = 14 x 514,65). 

 

 

 

 

Tabela 4.2-1 

Medições e cálculos finais 
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Data
Horas 

medição
Energia 
(kWh)

Potência 
Ativa 
(kW)

Tensão 
na fase 
L1 (V) 
V L1

Tensão 
na fase 
L2 (V) 
V L2

Tensão 
na fase 
L3 (V) 
V L3

Intensidade 
da corrente 
na fase L1 
(A) A L1

Intensidade 
da corrente 
na fase L2 
(A) A L2

Intensidade 
da corrente 
na fase L3 
(A) A L3

Potência 
ativa na 
fase L1 
(kW) kW 

L1

Potência 
ativa na 
fase L2 
(kW) kW 

L2

Potência 
ativa na 
fase L3 
(kW) kW 

L3

Fator de 
Potência 
na fase L1 
(Cos �) 
PF L1 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L2 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L3 

+ind -cap

Média do 
Fator de 
Potência 

(Cos �) PF

Médias 
consumo 
Energia 
(kWh)

Consumo de 
energia 

instantâneo 
com 

regeneração 
Energia 
(kWh)

Consumo de 
energia 

instantâneo 
sem 

regeneração 
Energia 
(kWh)

07-08-2010 10:50:00 12,0 47,96 228 227 229 77 68 68 17,33 15,36 15,27 0,990 0,994 0,987 0,99 12,0 12,0
07-08-2010 11:05:01 18,3 73,37 228 227 228 114 106 104 25,78 24,08 23,51 0,993 0,997 0,994 0,99 18,3
07-08-2010 11:20:01 11,5 45,91 228 227 229 75 66 64 16,83 14,72 14,36 0,984 0,990 0,982 0,99 11,5
07-08-2010 11:35:01 9,4 37,69 229 227 229 61 55 51 13,73 12,42 11,55 0,983 0,991 0,982 0,99 9,4
07-08-2010 11:50:02 7,4 29,79 228 226 228 49 43 42 11,00 9,53 9,26 0,976 0,989 0,976 0,98 7,4
07-08-2010 12:05:03 6,5 26,05 228 227 228 44 37 36 9,79 8,17 8,09 0,972 0,984 0,974 0,98 6,5
07-08-2010 12:20:03 5,6 22,43 228 228 229 41 32 30 8,95 6,98 6,50 0,955 0,966 0,934 0,95 5,6
07-08-2010 12:35:03 8,6 34,55 229 228 229 57 49 49 12,70 10,96 10,88 0,980 0,986 0,974 0,98 8,6
07-08-2010 12:50:04 18,0 71,89 228 227 229 112 103 103 25,40 23,21 23,28 0,992 0,994 0,989 0,99 18,0
07-08-2010 13:05:04 21,6 86,23 229 228 230 133 124 122 30,31 28,12 27,79 0,993 0,994 0,991 0,99 21,6
07-08-2010 13:20:05 9,1 36,22 230 229 230 60 52 49 13,60 11,66 10,96 0,983 0,989 0,976 0,98 9,1
07-08-2010 13:35:05 20,0 80,09 229 228 229 124 117 113 28,16 26,38 25,55 0,992 0,995 0,990 0,99 20,0
07-08-2010 13:50:06 7,6 30,26 229 228 229 53 42 42 11,66 9,47 9,14 0,970 0,980 0,956 0,97 7,6
07-08-2010 14:05:07 11,5 46,04 228 227 229 73 66 66 16,44 14,87 14,73 0,988 0,991 0,979 0,99 11,5
07-08-2010 14:20:07 17,2 68,96 227 227 228 108 100 99 24,38 22,47 22,11 0,989 0,992 0,984 0,99 17,2
07-08-2010 14:35:08 12,4 49,69 227 226 228 80 72 69 17,92 16,26 15,51 0,988 0,993 0,986 0,99 12,4
07-08-2010 14:50:08 12,1 48,22 227 226 227 79 70 66 17,62 15,75 14,85 0,986 0,993 0,987 0,99 12,1
07-08-2010 15:05:08 6,5 26,17 227 226 228 44 36 39 9,63 7,98 8,55 0,967 0,975 0,963 0,97 6,5
07-08-2010 15:20:08 6,0 23,80 227 226 228 41 33 33 9,10 7,38 7,32 0,965 0,981 0,971 0,97 6,0
07-08-2010 15:35:08 12,1 48,58 227 226 228 79 69 69 17,63 15,55 15,40 0,983 0,990 0,984 0,99 12,1
07-08-2010 15:50:08 10,5 42,01 228 227 228 69 59 59 15,43 13,36 13,21 0,985 0,992 0,986 0,99 10,5
07-08-2010 16:05:09 14,4 57,69 228 227 228 93 82 81 20,92 18,48 18,29 0,988 0,993 0,986 0,99 14,4
07-08-2010 16:20:09 4,3 17,26 228 227 229 33 25 26 6,92 5,19 5,15 0,928 0,926 0,879 0,91 4,3
07-08-2010 16:35:09 15,0 59,92 228 227 229 94 87 84 21,28 19,72 18,92 0,988 0,993 0,987 0,99 15,0
07-08-2010 16:50:10 18,1 72,32 229 228 230 113 104 101 25,69 23,64 22,98 0,989 0,994 0,987 0,99 18,1
07-08-2010 17:05:10 4,3 17,18 230 229 231 40 21 20 8,80 4,49 3,90 0,951 0,934 0,863 0,92 4,3
07-08-2010 17:20:10 17,8 71,30 231 229 231 109 103 100 24,93 23,52 22,84 0,989 0,993 0,989 0,99 17,8
07-08-2010 17:35:11 14,6 58,32 231 230 232 91 83 82 20,81 18,86 18,65 0,989 0,993 0,985 0,99 14,6
07-08-2010 17:50:11 7,2 28,94 233 231 233 48 41 39 10,87 9,33 8,74 0,970 0,982 0,958 0,97 7,2
07-08-2010 18:05:11 11,0 44,03 232 231 233 71 62 60 16,05 14,28 13,71 0,980 0,989 0,976 0,98 11,0
07-08-2010 18:20:11 10,0 39,93 234 232 234 65 56 54 14,88 12,79 12,26 0,978 0,988 0,972 0,98 10,0
07-08-2010 18:35:11 11,8 47,15 235 233 235 74 67 63 17,09 15,45 14,62 0,981 0,990 0,981 0,98 11,8
07-08-2010 18:50:12 13,0 52,12 236 234 236 77 76 72 17,89 17,66 16,57 0,981 0,989 0,978 0,98 13,0
07-08-2010 19:05:13 10,3 41,00 234 233 235 65 56 58 14,87 12,86 13,27 0,975 0,983 0,971 0,98 10,3
07-08-2010 19:20:15 8,0 31,97 235 234 235 53 43 44 11,97 9,90 10,11 0,964 0,982 0,969 0,97 8,0
07-08-2010 19:35:15 12,8 51,04 235 234 236 78 70 72 18,08 16,28 16,67 0,984 0,991 0,984 0,99 12,8
07-08-2010 19:50:16 5,3 21,31 234 233 235 39 28 29 8,58 6,20 6,53 0,944 0,964 0,941 0,95 5,3
07-08-2010 20:05:16 7,3 29,27 236 235 237 54 40 45 11,42 8,28 9,58 0,895 0,875 0,889 0,89 7,3
07-08-2010 20:20:16 7,6 30,23 234 233 234 50 38 44 11,49 8,65 10,10 0,973 0,977 0,968 0,97 7,6
07-08-2010 20:35:17 0,7 2,64 235 235 236 15 9 12 1,94 0,35 0,35 0,555 0,156 0,122 0,28 0,7
07-08-2010 20:50:19 5,3 21,09 235 235 235 39 28 29 8,58 6,22 6,29 0,944 0,945 0,908 0,93 5,3
07-08-2010 21:05:19 2,9 11,58 233 233 234 21 19 16 4,15 4,12 3,31 0,845 0,929 0,865 0,88 2,9
07-08-2010 21:20:20 3,6 14,33 234 234 234 25 22 20 5,23 4,83 4,28 0,885 0,936 0,891 0,90 3,6
07-08-2010 21:35:20 2,9 11,60 235 234 235 21 19 17 4,16 4,11 3,34 0,835 0,914 0,848 0,87 2,9
07-08-2010 21:50:21 3,4 13,42 236 235 236 24 21 21 4,88 4,35 4,20 0,864 0,891 0,846 0,87 3,4
07-08-2010 22:05:22 2,7 10,90 237 237 237 22 17 18 4,27 3,37 3,26 0,817 0,826 0,766 0,80 2,7
07-08-2010 22:20:23 2,5 9,88 237 236 237 20 16 18 3,81 3,01 3,07 0,819 0,795 0,737 0,78 2,5
07-08-2010 22:35:24 2,4 9,42 238 237 238 19 15 18 3,63 2,69 3,11 0,798 0,737 0,715 0,75 2,4
07-08-2010 22:50:24 2,2 8,93 237 237 237 19 15 17 3,58 2,55 2,79 0,812 0,729 0,676 0,74 2,2
07-08-2010 23:05:25 10,0 39,90 236 236 236 60 56 56 13,91 13,09 12,90 0,979 0,985 0,975 0,98 10,0
07-08-2010 23:20:26 2,4 9,55 237 237 238 20 16 17 3,81 2,89 2,86 0,800 0,768 0,692 0,75 2,4
07-08-2010 23:35:27 2,2 8,98 238 238 238 19 15 18 3,60 2,58 2,80 0,797 0,707 0,656 0,72 2,2
07-08-2010 23:50:28 2,2 8,73 234 234 235 17 14 16 3,46 2,54 2,73 0,848 0,779 0,725 0,78 2,2
07-09-2010 00:05:28 2,1 8,59 232 232 232 17 13 15 3,40 2,52 2,66 0,867 0,812 0,757 0,81 2,1
07-09-2010 00:20:29 2,1 8,59 232 232 233 17 13 15 3,42 2,51 2,66 0,870 0,812 0,757 0,81 2,1
07-09-2010 00:35:30 2,2 8,85 234 234 234 18 14 16 3,63 2,53 2,69 0,848 0,791 0,737 0,79 2,2
07-09-2010 00:50:31 5,9 23,66 234 234 234 37 34 34 8,37 7,69 7,61 0,963 0,967 0,951 0,96 5,9
07-09-2010 01:05:31 2,2 8,77 235 234 235 17 15 16 3,45 2,60 2,72 0,841 0,760 0,719 0,77 2,2
07-09-2010 01:20:31 2,4 9,68 235 235 236 20 15 16 3,96 2,92 2,80 0,826 0,800 0,731 0,79 2,4
07-09-2010 01:35:32 2,3 9,22 234 234 235 19 14 16 3,78 2,69 2,75 0,857 0,793 0,737 0,80 2,3
07-09-2010 01:50:32 2,2 8,95 235 235 235 18 15 16 3,50 2,72 2,74 0,826 0,793 0,730 0,78 2,2
07-09-2010 02:05:32 2,1 8,49 235 235 235 17 14 16 3,34 2,43 2,72 0,824 0,745 0,714 0,76 2,1
07-09-2010 02:20:32 2,1 8,57 235 235 235 18 14 16 3,40 2,42 2,74 0,825 0,736 0,707 0,76 2,1
07-09-2010 02:35:32 2,1 8,50 235 235 235 17 14 16 3,36 2,43 2,72 0,823 0,737 0,709 0,76 2,1
07-09-2010 02:50:32 2,1 8,47 235 235 235 17 14 16 3,36 2,38 2,72 0,818 0,724 0,702 0,75 2,1
07-09-2010 03:05:33 2,2 8,62 235 235 236 18 14 17 3,45 2,43 2,74 0,815 0,730 0,703 0,75 2,2
07-09-2010 03:20:33 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,47 2,39 2,75 0,803 0,711 0,695 0,74 2,1
07-09-2010 03:35:34 7,6 30,39 236 236 236 46 43 43 10,59 9,96 9,85 0,970 0,974 0,962 0,97 7,6
07-09-2010 03:50:35 2,3 9,21 236 236 236 19 15 17 3,62 2,71 2,88 0,803 0,763 0,700 0,76 2,3
07-09-2010 04:05:36 2,2 8,69 237 237 236 18 15 17 3,47 2,46 2,75 0,811 0,711 0,684 0,74 2,2
07-09-2010 04:20:37 2,3 9,13 237 236 237 19 15 17 3,64 2,71 2,78 0,805 0,757 0,704 0,76 2,3
07-09-2010 04:35:38 2,3 9,18 237 237 237 20 15 17 3,68 2,73 2,77 0,778 0,761 0,691 0,74 2,3
07-09-2010 04:50:39 2,2 8,60 237 237 237 18 15 17 3,39 2,46 2,76 0,805 0,714 0,686 0,74 2,2
07-09-2010 05:05:40 2,3 9,09 236 236 236 19 14 17 3,88 2,46 2,76 0,849 0,721 0,690 0,75 2,3
07-09-2010 05:20:40 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,40 2,45 2,75 0,810 0,720 0,692 0,74 2,1
07-09-2010 05:35:40 5,6 22,49 235 235 235 36 34 32 7,91 7,66 6,92 0,924 0,954 0,932 0,94 5,6
07-09-2010 05:50:41 4,3 17,22 235 235 235 31 21 27 7,00 4,59 5,64 0,950 0,911 0,905 0,92 4,3
07-09-2010 06:05:41 5,3 21,34 235 235 235 36 28 31 8,14 6,31 6,89 0,955 0,953 0,944 0,95 5,3
07-09-2010 06:20:42 3,0 12,16 234 234 234 25 16 19 5,15 3,24 3,77 0,897 0,845 0,841 0,86 3,0
07-09-2010 06:35:42 11,4 45,72 234 233 234 71 63 64 16,35 14,59 14,79 0,982 0,991 0,984 0,99 11,4
07-09-2010 06:50:42 11,7 46,61 233 233 233 72 66 65 16,48 15,20 14,93 0,986 0,992 0,989 0,99 11,7
07-09-2010 07:05:43 4,9 19,41 229 228 230 33 26 29 7,29 5,70 6,43 0,963 0,964 0,956 0,96 4,9
07-09-2010 07:20:43 5,1 20,24 230 229 230 35 28 29 7,74 6,09 6,41 0,957 0,964 0,960 0,96 5,1
07-09-2010 07:35:43 7,3 29,09 232 232 233 49 39 42 10,93 8,78 9,39 0,967 0,981 0,968 0,97 7,3
07-09-2010 07:50:43 3,8 15,32 232 232 233 27 21 24 5,65 4,42 5,25 0,916 0,926 0,924 0,92 3,8
07-09-2010 08:05:44 20,7 82,68 227 227 228 127 118 121 28,71 26,59 27,38 0,994 0,995 0,994 0,99 20,7
07-09-2010 08:20:44 10,9 43,80 230 229 230 74 59 61 16,69 13,28 13,83 0,985 0,988 0,982 0,99 10,9
07-09-2010 08:35:44 1,6 6,42 228 227 228 17 9 13 3,38 1,27 1,77 0,855 0,589 0,617 0,69 1,6
07-09-2010 08:50:45 6,1 24,52 230 230 231 46 31 35 10,14 6,72 7,67 0,958 0,950 0,946 0,95 6,1
07-09-2010 09:05:46 9,2 36,80 230 230 230 61 49 53 13,72 11,20 11,88 0,981 0,988 0,980 0,98 9,2
07-09-2010 09:20:47 14,3 57,02 230 230 230 90 78 83 20,48 17,84 18,70 0,987 0,991 0,984 0,99 14,3
07-09-2010 09:35:47 11,6 46,44 231 231 231 75 62 67 17,01 14,25 15,18 0,985 0,990 0,983 0,99 11,6
07-09-2010 09:50:48 7,7 30,68 230 230 231 54 41 44 11,96 9,05 9,67 0,969 0,970 0,962 0,97 7,7
07-09-2010 10:05:48 18,9 75,68 229 229 229 118 105 110 26,80 23,88 25,00 0,991 0,993 0,988 0,99 18,9
07-09-2010 10:20:49 7,3 29,20 229 229 229 50 39 44 11,04 8,56 9,60 0,969 0,969 0,955 0,96 7,3
07-09-2010 10:35:49 7,6 30,20 228 228 229 54 39 45 11,83 8,57 9,80 0,967 0,967 0,959 0,96 7,6

Consumo 
total 
diario 
(kWh)

Consumo 
Energia 
incluindo 

regeneração 
(kWh)

Consumo 
Energia sem 
regeneração 

(kWh)

179,5 94,7 84,8

Cálculos

11,4

Medições

2,2

3,6

7,9

5,3

9,8

10,7

2,4

4,2

3,1

2,3

2,1

3,6

12,9

11,0

11,5

9,1

5,2

3,2

11,7

9,7

14,5

13,3

8,8
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Este trabalho teve como objetivo: 

1. O estudo das metodologias Análise de Valor e Prova de Conceito enquanto 

ferramentas de trabalho prévio para o sucesso de lançamento de uma inovação no 

mercado; 

2. Teste prático à inovação travagem regenerativa em funcionamento numa situação 

real.  

Neste seguimento, a análise aprofundada às metodologias estudadas permitiu compreender 

todo o trabalho que precede o lançamento final de um produto para o mercado. Há todo 

um trabalho a ser realizado previamente de modo a que uma inovação seja entendida e 

percecionada como tal no mercado. As metodologias de Teste de Conceito e Análise de 

Valor, entre as outras estudadas, são extremamente úteis na medida em que permitem toda 

uma redução de custos e uma moldagem do produto em função das necessidades e 

satisfação do cliente. No caso da primeira o enfoque principal está em percecionar através 

de questionários a aceitabilidade do produto perante o cliente final fazendo com que ele 

seja parte integrante do seu desenvolvimento e ajustando-o às suas necessidades. No caso 

da segunda trata-se de uma metodologia utilizada com um grande sucesso para otimização 

de projetos, redução de custos, racionalização de produtos através da redução do custo 

total de um produto identificando as funções estritamente necessárias e estabelecendo um 

valor para cada uma com vista à satisfação das necessidades do consumidor. 

Torna-se urgente fazer algo em prol da eficiência energética nos edifícios seja por questões 

ambientais, redução de custos ou mesmo por cumprimento da legislação. A inovação 

estudada - Travagem Regenerativa – é uma tecnologia recente no transporte vertical que se 

revelou bastante útil e convincente. Em valores médios permitiu uma redução no consumo 

de 10,45% correspondendo a um valor anual de poupança na fatura energética no valor de 

€514,65. O retorno do investimento é feito ao fim de seis anos (um ano para cada 

ascensor) e anualmente permite poupar cerca de €514,65 na fatura energética. Chegou-se à 

conclusão de que no movimento descendente da cabina, a regeneração de energia por esta 
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tecnologia é diretamente proporcional ao movimento dos ascensores, isto é, quanto mais 

viagens forem feitas com o maior número de carga (Kg) mais energia é produzida devido à 

maior energia cinética gerada pela desaceleração e travagem convertendo-se depois em 

energia elétrica através de conversores de frequência. No movimento ascendente quanto 

mais leve estiver a cabina maior produção de energia existirá devido à maior diferença de 

pesos entre cabina e contrapeso. Em suma, quanto maior for a descompensação entre as 

duas partes, maior será o esforço para fazer a travagem, maior será a energia cinética criada 

levando a uma maior energia elétrica produzida e injetada no sistema elétrico do edifício.  

Para além disso, devido à energia cinética ser aproveitada e não desperdiçada em forma de 

calor como nos sistemas convencionais, diminui-se o calor gerado dentro da casa das 

máquinas o que reduz também os sistemas necessários para o seu arrefecimento, 

nomeadamente o ar condicionado (Schindler, 2012). Isto implica maior economia para o 

edifício não só em redução de fatura energética mas também na aquisição e manutenção 

deste tipo de equipamentos. 

Por outro lado, regenerar energia significa que o Fator de Potência será sempre elevado 

(próximo de 1) o que quer dizer que a Potência Reativa (Q) na rede elétrica, os ruídos 

parasitas e a injeção de harmónicas indesejadas serão praticamente nulos assim como os 

gastos numa possível aquisição de equipamentos que compensassem o Fator de Potência 

de valor baixo (Martins, Bonan, Flores, s.d.). De salientar que a EDP aplica uma taxa para 

os edifícios que apresentem este tipo de situações para além do estipulado (Cos (φ) ≤0,93) 

(EDP, 2012). Conclui-se assim que é uma tecnologia a considerar para um edifício de 

preferência público ou comercial com um número de pisos elevado apresentando 

resultados percetíveis e tendo um custo de aquisição baixo com total recuperação do 

investimento a curto prazo. 

Recomendaria como investigação futura aplicar de um modo prático a metodologia Concept 

Test a esta tecnologia como forma de avaliar o respetivo impacto no cliente e saber se este 

está disposto a aceitá-la. Seria feito um questionário a um número considerável a 

administrações do público-alvo – edifícios públicos, comerciais, hotéis de modo a 

perceber-se as reações à ideia geral do produto, desenvolver o produto em conjunto com o 

cliente e finalmente avaliar-se os benefícios do produto. 
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RESUMO 

A procura pela eficiência energética tornou-se uma responsabilidade de todos. Seja por 

questões ambientais, pelo escasseio de combustíveis fósseis, por cumprimento de 

legislações, pela procura de competitividade ou apenas pela busca de poupança é notória a 

insistência na utilização racional de energia, na poupança energética e na consciencialização 

ambiental. As empresas tentam a todo o custo encontrar soluções para fazer face a este 

problema e assim se manterem competitivas. Porém, a ideia de um produto inovador por si 

só não é suficiente para lançá-lo com sucesso no mercado existindo um trabalho 

importante a ser realizado antecedentemente. A presente tese tem como primeiro objetivo 

focar a Análise de Valor e o Teste de Conceito como duas metodologias chave para o 

desenvolvimento de um produto/inovação em colaboração com o cliente, de modo a 

satisfazer as suas necessidades pelo custo mais baixo. A inovação escolhida foi a travagem 

regenerativa associada ao transporte vertical permitindo a geração de energia com injeção 

de potência na rede contribuindo assim para a eficiência energética nos edifícios. O 

segundo objetivo passa por determinar a existência ou não de regeneração de energia, em 

que condições e quantidades tal acontece sendo para isso realizados testes práticos numa 

instalação real. 

Palavras-chave: Eficiência Energética, Análise de Valor, Prova de Conceito, Teste de 

Conceito, Inovação, Desenvolvimento de Produto, Travagem Regenerativa, Ascensor, 

Elevador, Edifício, Regeneração, Energia. 
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ABSTRACT 

The energy efficiency demand has become a shared responsibility. Whether for the 

environmental issues, the fossil fuels extinction, the laws compliance, the competitiveness 

search or just for the energy saving target, it is notorious the insistence on the rational use 

of energy, on the energy saving and on the environmental awareness. The companies try at 

all costs to find solutions to tackle this problem and to remain competitive. But just an 

innovative product idea is not enough to throw it successfully in the market and there is a 

significant work to be done antecedently. The first target of this thesis is to focus the Value 

Analysis and Concept Testing as two key methodologies for the product/innovation 

development in collaboration with the client to satisfy their needs at lower cost. The 

chosen innovation was the regenerative braking associated to the vertical transport allowing 

the power generation with power injection to the electric network contributing to the 

energy efficiency in buildings. The second objective is to determine the energy regeneration 

existence or not, on what conditions and quantities it happens. For that purpose it were 

made practical tests in a real installation. 

Keywords: Energy Efficiency, Value Analysis, Concept Testing, Innovation, Product 

Development, Regenerative Braking, Lift, Elevator, Building, Regeneration, Energy. 
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SCE e QAI – Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior 

nos Edifícios 

RCESE – Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização nos Edifícios 

RCCTE – Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 

Mtep – Milhões de toneladas equivalente de petróleo 
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VIII 
 

DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia  

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

QFD – Quality Function Deployment 

A – Ampére (Unidade de medida da Intensidade de Corrente Elétrica – I) 

m/s – metros por segundo (Unidade de medida da velocidade) 

ISQ – Instituto da Soldadura e Qualidade 

V – Volt (Unidade de medida da Tensão Elétrica – U) 

QSC - Quadro de Serviços Comuns 

TWh = Tera Watt hora = unidade da Energia x1012 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO: A ESCOLHA E IMPORTÂNCIA DO TÓPICO DE 

INVESTIGAÇÃO 

1.1. Notas introdutórias 

Estamos perante um novo paradigma energético onde a eficiência, o investimento e a 

garantia de resultados marcam o novo modelo de gestão energética. A eficiência energética 

tem neste momento e como nunca uma importância extrema na medida em que é apontada 

como um dos principais eixos políticos, quer a nível europeu como a nível nacional sendo 

notória a insistência na utilização racional da energia, a poupança energética e a progressiva 

consciencialização ambiental. Seja pelo esgotamento das reservas de petróleo, seja por 

questões ambientais ou ainda pela simples necessidade de competitividade a procura de 

soluções mais ecológicas e capazes de reduzir drasticamente o consumo de energia é um 

tema muito atual a que o mercado está particularmente atento contribuindo assim para uma 

maior dinamização das empresas do ramo. Neste seguimento, a área do transporte vertical 

também não foge à regra, e embora os ascensores sejam responsáveis por apenas 5% do 

consumo de energia de um edifício, se tivermos em consideração que os cerca de 5 milhões 

de elevadores existentes na UE-27 têm um consumo anual de energia de 18TWh1 (de 

Almeida, 2009) equivalente à produção energética anual de duas centrais nucleares torna-se 

importante otimizar o desempenho energético deste tipo de equipamentos. 

1.2. Descrição da área de investigação 

A área de trabalho em que se insere o tema da minha tese é assim a área da eficiência 

energética como forma de contributo para a sustentabilidade inserida nos transportes. 

Serão abordados também os temas das metodologias e ferramentas para a criação de um 

novo produto, desde a ideia até ao lançamento no mercado. A escolha deste tema ficou a 

dever-se à minha atividade profissional na área dos transportes verticais e por possuir um 

                                                           

1 TWh = Tera Watt hora = unidade da Energia x1012 
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forte conhecimento no setor. Aliado ao gosto pela área da eficiência energética, achei 

interessante dar um contributo para a melhoria de um dos maiores problemas do século 

XXI. 

1.3. Razões para a escolha do tópico de investigação 

Existe assim uma forte motivação para encontrar soluções capazes de reduzir custos e 

desperdícios, tornando-se importante a procura de soluções sustentáveis capazes de 

melhorias no aproveitamento dos equipamentos. A forma de o fazer, enquadrando-se no 

tema, é melhorar o desempenho energético do ascensor. A minha tese consiste na análise 

de uma tecnologia inovadora já presente nos automóveis elétricos e em alguns de 

combustão – a travagem regenerativa – desde o seu processo inicial de desenvolvimento 

até à associação aos equipamentos de transporte vertical, finalizando com testes práticos. É 

uma inovação que está numa fase embrionária no que diz respeito ao meio de transporte 

referido. 

1.4. Relevância teórica e empresarial 

Pretendo com este estudo, de relevância teórica e empresarial, apresentar dados que 

comprovem a utilidade da aplicação desta tecnologia neste tipo de equipamento no que diz 

respeito à redução de consumo energético nos edifícios. A transmissão de valor 

acrescentado que existirá para clientes, utilizadores e instalações leva-me a estudar a análise 

de valor, o desenvolvimento de produto, a inovação, o Concept Test incluindo também o 

tema da certificação aplicada a este tipo de equipamento. 

1.5. Identificação de questões de pesquisa 

As questões que pretendo ver respondidas são: 

a) Qual a relevância das metodologias Análise de Valor e Prova de Conceito como apoio à 

decisão de lançar no mercado a inovação travagem regenerativa no transporte vertical? 

b) Existe melhoria de eficiência energética na travagem regenerativa? 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DE LITERATURA: O ASCENSOR, A TRAVAGEM 

REGENERATIVA E METODOLOGIAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 

2.1. Introdução 

Num mundo em constante mudança onde as crises económicas nos levam à contenção, os 

combustíveis fósseis escasseiam e as preocupações ambientais são uma responsabilidade 

social torna-se necessário não só diminuir desperdícios e perdas como também procurar 

soluções sustentáveis. No caso dos transportes, mais especificamente os verticais, presentes 

e essenciais em qualquer tipo de edifícios, dependem totalmente da energia elétrica para o 

seu funcionamento. Nas últimas décadas o desenvolvimento dos elevadores foi orientado 

no sentido de melhorar o conforto e segurança dos utilizadores. Porém, em pleno século 

XXI, a prioridade é outra e o desenvolvimento deste tipo de transporte passa a estar 

centrado na procura de soluções mais ecológicas e capazes de reduzir significativamente o 

consumo de energia.  

A energia elétrica é um bem que está cada vez mais dispendioso muito por culpa dos 

combustíveis fósseis necessários para a sua produção, como por exemplo o petróleo e 

carvão, combustíveis estes que são cada vez mais raros e prejudicam gravemente o 

ambiente. Na verdade, a queima deste tipo de combustíveis em centrais termoelétricas tem 

impactes ambientais, contribuindo para o aumento da poluição atmosférica. Os principais 

poluentes libertados pelas centrais termoelétricas são o dióxido de carbono (CO2) 

contribuindo para o efeito de estufa e os resíduos radioativos gerados em centrais nucleares 

(EDP, 2012). 

Os ascensores podem ver o seu consumo energético drasticamente reduzido assim como a 

vida útil dos seus componentes alargada se forem implementadas tecnologias altamente 

eficientes e inovadoras. Destacam-se: 

• Quadros de comando com variação de frequência;  

• Sistemas de travagem com regeneração de energia; 
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• Soluções standby; 

• Iluminação eco eficiente de LED. 

Das quatro tecnologias, a que permite um maior aproveitamento energético é sem dúvida a 

solução do sistema de travagem com regeneração de energia, sendo esse o sistema que irá 

ser mais abordado no decorrer deste trabalho. 

2.2. O ascensor 

2.2.1. Breve história 

No decorrer dos anos 1800 apareceram novos processos de produção de ferro e aço que 

revolucionaram o mundo da construção. De fato, os processos permitiram construírem-se 

blocos de vigas metálicas maiores dando aos arquitetos e engenheiros a possibilidade de se 

construírem edifícios com grandes altitudes. Contudo, estes edifícios não seriam utilizáveis 

se não tivesse aparecido também nesta época uma tecnologia inovadora capaz de permitir a 

acessibilidade não só a todos os pisos destes edifícios mas também tornar possível o acesso 

em qualquer tipo de edifício: residenciais, escritórios, comerciais, industriais, mistos e 

especiais (históricos, armazéns, estacionamentos, hospitalares, restaurantes, centros 

comerciais, desportivos, gares de transportes, espetáculos, bibliotecas e outros). Refiro-me 

mais propriamente ao elevador. 

2.2.2. O funcionamento 

A conceção deste equipamento é formada por uma cabina, cabos de aço, um contrapeso e 

um acoplamento máquina-motor de modo a fazê-lo movimentar no interior de uma caixa 

geralmente de betão ou metálica. Esmiuçando a sua constituição temos também: o quadro 

de comando do elevador, os mecanismos de controlo dentro da cabina e em todos os 

patamares que permitem aos utilizadores utilizar o ascensor para o piso pretendido e todos 

os equipamentos de segurança que fazem com que a viagem se faça de forma tranquila, 

segura e sem acidentes.  
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O ascensor elétrico é o equipamento mais comum entre os elevadores. A cabina 

movimenta-se dentro de uma caixa e está suspensa por cabos de aço que enrolam na roda 

de tração da máquina (3) ligando com o contrapeso (4). O motor 

(2) acoplado a uma máquina redutora, alimentado pelo quadro de 

comando (1) faz girar a roda de tração que, com os cabos de aço 

sustentados, faz a cabina subir ou descer. O contacto dos cabos 

de aço com a roda de tração faz-se através dos gornes na própria 

roda de tração que permitem aos cabos ter a aderência necessária 

ao movimento da cabina. Se o motor rodar numa direção, a roda 

de tração roda e faz a cabina subir. Se o motor rodar numa outra 

direção, a roda de tração também roda e faz a cabina descer.  

Geralmente o grupo de tração é constituído pelo motor acoplado 

a uma máquina para fazer a desmultiplicação de força e 

velocidade, o que faz com que a máquina que contém uma roda 

de coroa e um sem-fim tenha de ter lubrificação através de óleo. 

Isto implica manutenção, custos e claro está implicações para o 

meio ambiente, que é o que queremos reduzir. A tendência 

futura do grupo de tração passa pelo uso de motores gearless, tal 

como o nome indica, motor sem máquina/redutor. O motor 

aciona diretamente a roda de tração sem ter recurso a uma 

máquina. Se não tem máquina quer dizer que se poupa em 

dinheiro, material, óleo logo é também benéfico para o meio 

ambiente. Como este tipo de máquinas é apenas utilizado com 

sistemas de comando com variação de frequência então existe poupança também em 

termos energéticos.  

Na outra ponta dos cabos de aço temos o contrapeso. O contrapeso tem o peso 

aproximado da cabina mais 50% da carga sendo que a justificação para a existência do 

contrapeso com esta carga é a de reduzir o consumo de energia. Se tivermos a cabina e o 

contrapeso o mais equilibrado possível então a energia despendida pela máquina será 

mínima, apenas para movimentar a cabina e não “puxar”. O resto do trabalho será feito 

pelo peso do outro lado. Um sistema equilibrado significa um nível de energia potencial 

constante em ambas as partes. Tanto a cabina como o contrapeso movimentam-se nas 

guias do elevador (5), fixas em ambas as laterias da caixa (paralelamente). Para além de 

Figura 2.2-1 

Representação de um 
ascensor elétrico,   

Fonte: (Harris, s.d.) 
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servirem de “carris” ao elevador e contrapeso também suportam a cabina e contrapeso no 

caso de uma rotura de cabos através de um sistema de segurança “para-quedas”, impedindo 

assim a cabina e contrapeso de caírem e dar-se um acidente. 

2.3. O ascensor e o consumo energético 

O consumo de energia dos ascensores pode variar e muito dependendo do sistema de 

controlo e de comando destes equipamentos (Afonin, Kruglikov, Rodionov, 2010). 

Conforme nos dizem estes autores, e como já tinha também referido anteriormente em 

2.1., a adoção de um controlo por variação de frequência não só baixa drasticamente o 

consumo energético destes equipamentos como também permite um menor desgaste de 

materiais. O número de avarias destes equipamentos é também reduzido de uma forma 

bastante acentuada. Segundo o estudo de Afonin, et al. (2010) foi possível através das suas 

observações experimentais observar-se o indicado na Figura 2.3-1 (Afonin, et al., 2010).  

 

Figura 2.3-1 

Gráficos relativos ao consumo de energia por ciclo: (1) Quadro de comando de 2 
velocidades; (2) Quadro de comando com variação de frequência AC VVVF; (3) Quadro 

de comando com variação de frequência AC VVVF e motor “gearless”                         
Fonte: (Afonin, et al., 2010, p. 123) 

Observando a Figura 2.3-1 facilmente se verifica que a utilização de um comando com 

variação de frequência é mais económico que o sistema tradicional de duas velocidades, e 

se adicionarmos um motor sem máquina (gearless) então ainda o cenário se torna mais 

otimista sendo os ganhos energéticos superiores a 50%. Se na melhor opção (3) 

conseguirmos não baixar ainda mais o consumo energético mas sim produzir energia 
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através da inclusão de um sistema que permita regenerar energia através da travagem então 

não ficam dúvidas que estamos perante a escolha acertada para os transportes verticais num 

futuro muito próximo. Estes autores concluem mesmo dizendo que compactos, sem 

máquina, os comandos elétricos dos elevadores com um alto binário e motores de indução 

silenciosos com controlo de variação de frequência garantem um baixo consumo de 

potência, baixo ruído e correntes de arranque pequenas (Afonin, et al., 2010). 

2.3.1. A travagem regenerativa 

Durante a travagem existe a produção de energia cinética que normalmente é perdida 

dissipando-se em forma de calor através de resistências elétricas. A inovação travagem 

regenerativa consiste em aproveitar essa energia transformando-a em energia elétrica 

armazenando-a em baterias ou, no caso, injetando na rede elétrica do edifício. Em muitos 

casos, a energia que se vai poupar e os custos de operação que se poupam com uma 

instalação deste tipo são muito maiores do que o custo total da instalação (Prachyl, 2010). 

Na Figura 2.3-2 podemos visualizar o diagrama de funcionamento de vários ascensores 

utilizando quadros por variação de frequência e a inovação travagem regenerativa. 

 

Figura 2.3-2  

Diagrama de funcionamento de vários conversores de frequência com opção regeneração 
de energia através da inovação travagem regenerativa Fonte: (Prachyl, 2010) 
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2.4. A metodologia da AV - Análise de Valor 

A capacidade de inovação é um fator vital para as empresas, numa época em que a 

competição no mercado é feroz atingindo todos os continentes e acabando com as 

organizações mais débeis. A inovação não existe apenas no desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. Há um trabalho que terá de ser realizado previamente de modo a que 

as inovações a ser inseridas e aceites no mercado sejam percecionadas como inovações. A 

Análise de Valor é uma técnica utilizada com um grande sucesso para otimização de 

projetos, redução de custos, inovação e racionalização de produtos, serviços e sistemas. Ao 

longo dos anos a AV consolidou-se sendo uma metodologia utilizada por empresas de 

diversas áreas. Esta metodologia foi desenvolvida em 1947 pelo Engenheiro Lawrence D. 

Miles, numa época em que se estava no após II Guerra Mundial, os materiais eram escassos 

e era necessário urgentemente encontrar-se alternativas com qualidade, visando a redução 

de custo e de modo a atender-se às exigências da época.  

A AV é um método de competitividade criativo e organizado que visa a satisfação de uma 

necessidade do consumidor, baseado num processo de conceção específico, funcional, 

económico e multidisciplinar. Este conceito traduz uma relação entre a satisfação de um 

produto e os recursos necessários à sua execução, sendo uma ferramenta capaz de reduzir 

custos na ordem dos 60%. Na ótica de desenvolvimento, produção, marketing, venda e 

instalação Selig (1993) salienta que os processos são responsáveis direta ou indiretamente 

pelo sucesso do produto/serviço, devendo os mesmos serem controlados para alcançarem 

a satisfação do cliente (Selig, 1993). Originalmente esta metodologia foi desenvolvida 

essencialmente para ser utilizada em produtos. Hoje em dia, a AV “é um conjunto 

sistematizado de esforços e métodos destinados a reduzir o custo total de um produto, 

processo ou serviço mantendo ou melhorando a sua qualidade” (Possamai, 1997, p. 11). 

Esta técnica é um esforço organizado de modo a atingir o valor ótimo do produto, 

promovendo as funções necessárias ao menor custo e introduzindo um compromisso entre 

a satisfação de uma necessidade e os recursos disponíveis para a sua concretização. Abreu 

(1996) diz-nos que “a análise de valor é uma técnica de redução de custos, que dá ênfase às 

funções e caraterísticas dos recursos de que dispomos e consumimos na realização das 

atividades” sendo que recurso significa tudo aquilo que está disponível numa organização, 

para realização das suas atividades (Abreu, 1996, p. 16). Os recursos podem ser materiais, 

humanos, financeiros, tecnológicos, organizacionais, entre outros.  
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Uma vez que é o consumidor que determina o preço e o valor torna-se necessário que esta 

metodologia seja utilizada de modo a obter-se um preço final do produto adequado às 

expetativas do consumidor. Este método identifica a função do produto, estabelece um 

valor para essa função e prevê a satisfação do cliente ao menor custo total, sem que para 

isso a qualidade seja colocada em causa. Desse modo a AV tem-se revelado uma técnica 

muito útil no combate ao desperdício, o que significa consumir um recurso além do 

estritamente necessário para a satisfação do cliente (Elias, 2011). Reforçando o explicitado, 

Csillag, 1995 estabelece a AV como um processo sistemático que prove um conjunto de 

técnicas que identificam as funções necessárias de um produto, estabelece valores para 

estas funções e desenvolvem alternativas para desempenhá-las ao mínimo custo (Csillag, 

1995). Como será abordado mais adiante, os termos valor e função são fundamentais para a 

compreensão da metodologia. Valor significa o mínimo a ser despendido para obter um 

produto com a utilização e qualidade exigidas (Possamai, 1997) enquanto a função é a 

atividade desempenhada por um produto, sistema ou serviço visando atender às 

necessidades exigidas por um utilizador. 

“Análise de valor é um método de avaliação do valor que uma empresa cliente usa para 

avaliar ofertas de fornecedores. Um consórcio liderado pela Associação Francesa de 

Análise de Valor (AFAV) e a Associação dos Engenheiros Alemães (VDI Zentrum 

Wertanalyse) explorou, desenvolveu e articulou a abordagem da gestão de valor para a 

União Europeia” (James C. Anderson, 2004). Júnior (1997) diz-nos que a análise de valor 

fornece a possibilidade de aplicação dos conhecimentos de cada um de modo a influenciar 

o projeto de um determinado produto ou processo de fabrico durante o ciclo de vida do 

mesmo obtendo-se o levantamento de custos e de informações de clientes e fabricantes 

(Júnior, 1997). Pode avaliar-se assim através de informações o que é que agrega valor ao 

produto e torná-lo mais competitivo. Para isso utiliza-se a técnica Economic Value Consumer 

para definir e medir o valor do produto. A teoria do Economic Value é baseada em 

preferências e escolhas individuais, diz-nos o que as pessoas querem. É medido por alguém 

que está disposto a trocar um bem ou serviço existente por um outro que lhe traga 

vantagens consideráveis. Quando um bem é comprado, o cliente compara o montante que 

estaria disposto a dar com o preço de mercado. Ecosystem Valuation diz-nos que esse 

produto só é adquirido se o preço que o cliente está disposto a pagar for maior ou igual ao 

preço de mercado (Ecosystem Valuation, s.d.). 

A Análise de Valor está consolidada em 4 áreas distintas: 
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1. Especialização; 

2. Criatividade; 

3. Reconhecimento e contorno de bloqueios; 

4. Análise de funções. 

A especialização tem como função reunir todos os conhecimentos especializados 

disponíveis na organização, a criatividade surge da necessidade de combinar e recombinar 

experiências passadas de modo a chegar-se a novas combinações, a terceira área diz 

respeito ao levantamento e contorno a ser efetuado para bloqueios que possam existir ou 

aparecer como por exemplo os ambientais, culturais, hábito. Por fim, a análise de funções 

permite-nos obter o valor como relação entre as características do produto para o 

desempenho da sua função e o preço final para o consumidor. Existem três etapas para a 

aplicação desta técnica: definição das funções, avaliação da função por comparação e 

desenvolvimento de alternativas para o valor. Na Tabela 2.4-1 estão organizados os 

elementos chave no âmbito da análise de valor. 

Tabela 2.4-1 

Elementos no âmbito da Análise de Valor 

Método Percurso/Ferramentas 
Soluções técnicas Produtos/Processos/Serviços 

Público-alvo/clientes Centralização no método 
Serviços esperados Funcionalidades/Necessidades 

Minimização de custos Distribuição de valores 

É fundamental a caracterização de três conceitos base na Análise de Valor: necessidade, 

função e valor. A necessidade entende-se em primeira mão com o que é necessário ou 

desejado pelo utilizador e não tendo em vista o volume de mercado, pode estar implícita ou 

explicita e pode existir ou ser potencial. A função determina a ação de um produto. 

Caracterizando-se um produto pelas suas funções representa-se o que um produto faz e 

não aquilo que é. A principal importância está em evidenciar e tornar percetível ao 

consumidor a função do produto de modo a tornar claro como irá responder às suas 

necessidades. Fica assim expressa a necessidade deixando em aberto o campo da inovação. 

O valor define-se como a relação entre a função de satisfação da necessidade e o custo 

dessa função/produto. Podem ser considerados também outros termos que não o custo 

como são o caso da fiabilidade, disponibilidade e prazo de entrega. “Quanto melhor as 

funções forem desempenhadas ao menor custo, maior será o valor” (Elias, 2011). Assim, 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

11 
 

todas as funções que o produto/serviço apresente sem serem uma prioridade para os 

utilizadores, ou que estes não lhe deem importância devem ser eliminadas pois não estão a 

aumentar valor, apenas agregam custo.  

De acordo com Pinto (2010) valor é aquilo que é entregue (sob a forma de produto ou 

serviço) ao cliente e que este considera como compensador do seu tempo, esforço e/ou 

dinheiro pago (Pinto, 2010). Este mesmo autor diz-nos ainda que valor acrescentado é a 

diferença entre o custo dos inputs e o valor ou o preço dos outputs. Neste seguimento, a 

definição de análise do valor dada pela SAVE - Society of American Value Engineers é a 

seguinte: "É uma aplicação sistemática de técnicas reconhecidas que identifica a função do 

produto ou serviço, estabelecendo um valor monetário para cada função, e provendo às 

funções confiabilidade necessária ao menor custo total" (SAVE, 2007). SAVE (2007) 

propõe a seguinte equação de modo a definir valor: 

(1) ����� �
��	
���çã�	��	������
����

���	�
 

No entanto, o valor de um produto poderá ser diferente para cada utilizador, pois não 

passa de uma medição do desvio entre o nível de satisfação encontrado e o nível de 

satisfação esperado.  

2.4.1. A classificação do valor 

O valor pode ser analisado, numa primeira abordagem, de uma perspetiva funcional, 

relacionada com o desempenho e a perspetiva comercial. Existem vários fatores em que 

podemos classificar o valor de um produto: 

• Valor de custo – a soma de todos os custos de fabrico, custos de mão-de-obra, 

custo das matérias-primas; 

• Valor da utilização – utilidade do produto para aplicação esperada; 

• Valor social – representa o valor que confere à aparência, ao status da sua aquisição, 

à estética; 

• Valor de mercado – valor monetário de custo para o utilizador. 

Assim, o valor económico pode ser representado pela seguinte fórmula: 

(2) �����	 �
�����	��	�	
�
��çã�	�	�����	���
��	�	�����	��	�������

�����	��	���	�
 



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

12 
 

A AV identifica assim o valor mínimo a despender para produzir um produto com as 

características necessárias à satisfação de uma necessidade de um consumidor. O preço 

numa economia de mercado é determinado em simultâneo pela oferta e pela procura. 

Deverá existir um equilíbrio de mercado entre a oferta e a procura, possibilitando a 

satisfação simultânea do produto e do consumidor. Se tal não se verificar, a situação poderá 

levar a empresa a uma certa instabilidade provocada pela concorrência levando-a à perda de 

posição de mercado. 

2.4.2. As funções do valor 

As funções desempenhadas por um produto permitem criar diferentes tipos de valor: valor 

de utilização, valor social e valor de mercado. Uma função é uma toda ou qualquer 

atividade que um produto desempenhe dividindo-se em básica ou secundária. Uma função 

básica é a finalidade para a qual o produto foi projetado enquanto a secundária é toda 

aquela que é suportada pela primeira ou não é necessária. As funções são analisadas e 

avaliadas por comparação começando por relacionar-se os componentes, os custos e as 

funções. A função de utilização está diretamente relacionada com o desempenho técnico 

do produto ao invés da função social que diz respeito ao prestígio e imagem do produto. 

As funções devem ser sempre descritas pela seguinte fórmula: 

(3) ���çã� � 	 !�"� # $�"$%��%& � 

Não se devem usar os verbos ser, estar, ter e haver por não indicarem funções mas sim 

propriedades. Como exemplos de funções de utilização temos: transmitir força, suportar 

peso, regenerar energia (aplicado ao tema). Como exemplos de funções sociais: satisfazer o 

cliente, melhorar a aparência, apresentar a forma. Para que a definição de uma função seja 

completa é necessário responder às seguintes questões: 

• O que se pretende obter com a ação? 

• Porque é necessário executar a ação? 

• Porque é necessário o produto? 

• Verificar se a função é desempenhada de forma racional e realista. 

Todas as questões encontram-se respondidas no decorrer do presente trabalho. 
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2.4.3. A deslocação do valor 

O valor desloca-se de empresas com conceções mais antigas para novas oportunidades de 

negócio capazes de satisfazer as prioridades dos clientes. Uma conceção de negócio traduz 

a forma de como uma empresa seleciona os seus clientes, define estratégias, diferencia a sua 

oferta, define as tarefas que realiza e que cede, configura os seus recursos, entra no 

mercado e obtém lucros. Os custos, a tecnologia, a concorrência, a regulamentação têm 

impacto sobre as necessidades do cliente, a economia e o processo decisivo surgindo assim 

novas oportunidades. A análise das necessidades descreve que produtos os clientes desejam 

enquanto a análise das prioridades determina qual a conceção de negócio que cria maior 

utilidade para o cliente e quantifica os possíveis lucros. 

2.4.4. Condições para aplicação da Análise de Valor 

Existem quatro elementos que são a chave da implementação da Análise de Valor 

constituindo uma base indispensável para êxito de um projeto: 

1. Gestão; 

2. Fator Humano; 

3. Envolvente; 

4. Método. 

O envolvimento da gestão é fundamental no sentido de que o projeto terá de estar 

identificado e orientado com a estratégia global da empresa. O fator humano é constituído 

por três elementos: os participantes do grupo de trabalho, o grupo de trabalho como um 

todo e um animador. Os participantes do grupo de trabalho têm como principal objetivo a 

criatividade, a sua promoção, a cooperação, disponibilidade, e encorajamento de inovação. 

O orientador orienta o grupo de trabalho como um todo executando tarefas de 

coordenação administrativas, de natureza técnica e humanas possuindo uma enorme 

capacidade de síntese, liderança, objetividade e dinamismo. No que diz respeito à 

envolvente é necessário ter em atenção o contexto interno e externo da empresa. O 

contexto interno diz respeito à natureza da organização, à sua cultura e hábitos, às 

condições de trabalho. Por outro lado o contexto externo é composto pelos clientes e 

fornecedores, os constrangimentos regulamentares, ambientais e tecnológicos. 
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Relativamente ao método, este baseia-se num plano de trabalho dividido em várias fases e 

responsabilizando cada um dos intervenientes. 

2.4.5. Plano de trabalho 

O plano de trabalho da análise de valor tem como objetivo sistematizar o desenvolvimento 

das aplicações das metodologias da mesma tendo as seguintes etapas: 

• Preparação – definição das medidas que determinam o objeto, constituição do 

grupo de trabalho e planeamento de atividades. Seleção dos produtos, sistemas e 

processos tentando antecipar os problemas que poderão ocorrer; 

• Informação – recolha das informações sobre custos, descrições e classificação das 

funções podendo ser necessário redefinir os problemas; 

• Análise – examinação da atual situação avaliando as funções por comparação; 

• Criatividade – procura de alternativas através de ideias selecionadas e agrupadas; 

• Avaliação – análise de alternativas, desenvolvimento e decisão caso exista 

viabilidade técnica e económica do produto; 

• Planeamento – apresentação, implementação e acompanhamento da solução. 

Para que o plano de trabalho seja um instrumento eficaz é necessário que estejam bem 

distribuídas as responsabilidades de cada interveniente ao longo de todo o processo. 

Tabela 2.4-2 

Responsabilidades de cada interveniente 

Fases Decisor Animador 
Grupo de 
trabalho 

Serviços 

1. Orientação e 
preparação 

Responsável Responsável   

2. Pesquisa de 
informação 

 Responsável Participante  

3. Análise funcional  Responsável Responsável  
4. Procura de ideias  Responsável Responsável  
5. Avaliação de soluções  Responsável Responsável Responsável 
6. Desenvolvimento de 
propostas 

 Responsável Responsável Participante 

7. Apresentação de 
propostas 

Responsável Responsável Responsável Participante 

8. Implementação Responsável Participante  Responsável 
Fonte: Adaptado de (CEV, 2008) 
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2.4.6. Estratégias competitivas 

Os ambientes fortemente concorrenciais obrigam as empresas a utilizar estratégias 

competitivas de modo a manterem-se em posição de destaque no mercado atendendo 

sempre aos interesses da empresa e à satisfação dos clientes. As estratégias competitivas 

podem ser de três tipos (Porter, 1998, p. 35): 

• Liderança pelo custo total – apresentando preços inferiores ao dos concorrentes, 

utilizando componentes padronizados, produtos modulares, procurando e 

atualizando os fornecedores, comprando grandes quantidades de matérias e 

otimizando os projetos; 

• Diferenciação – praticando uma política de inovação permanente, promovendo a 

imagem de marca, desenvolvendo produtos tecnologicamente avançados e 

apostando no serviço pós venda; 

• Foco – direcionando mais eficazmente para grupos-alvos de clientes, segmentos de 

linha de produto ou mercados geograficamente diferentes.   

2.4.7. O Plano de trabalho de acordo com as Estratégias Competitivas 

O plano de trabalho para a metodologia da análise de valor deverá incluir as seis fases 

descritas no capítulo 2.4.5. considerando as estratégias competitivas de liderança e 

diferenciação. Na Tabela 2.4-3 estão relacionados as fases do plano de trabalho, os 

processos e as respetivas estratégias competitivas. A estratégia de diferenciação é a que 

melhor se adapta à inovação travagem regenerativa em estudo pois é um produto 

tecnologicamente avançado que permitirá às empresas que o detenham promover a sua 

imagem de marca através de uma política de inovação. 
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Tabela 2.4-3 

Simulação do plano de trabalho 

Etapas Passos 
Estratégias competitivas 

Liderança no custo 
total 

Diferenciação 

Preparação - Selecionar do objeto 
- Definir o objeto 
- Constituir a equipa 
- Planear as atividades 

- Redução de custos 
- Objetivos 
quantitativos 
- Enfoque nos custos 

- Mudança com base 
nos clientes 
- Satisfação dos 
clientes 
- Caraterização do 
cliente 

Informação - Procurar 
informações 
- Obter custos 
- Descrever e detalhar 
funções 

- Relacionada com as 
funções (versáteis) 
- Relacionada com os 
custos, processos e 
stocks (rígidas) 

- Relacionada com as 
funções 
- Relacionada com os 
custos, processos e 
stocks 

Análise - Avaliar as funções 
(por comparação) 
- Examinar as funções 

- Critérios rígidos 
- Necessidades 
atendidas de forma 
global 

- Critérios flexíveis 
- Necessidades 
específicas atendidas 

Criatividade - Obter ideias 
- Selecionar e agrupar 
ideias 

- Critérios baseados na 
redução de custos 

- Critérios baseados na 
diferenciação 
- Critérios diferentes 

Avaliação - Formular e 
desenvolver 
alternativas 
- Viabilizar técnica e 
economicamente 

- Limites mais amplos - Habilidade criativa e 
pesquisa 

Planeamento - Apresentar a 
proposta 
- Planear e 
acompanhar a 
implementação 

- Dependente da 
solução 

- Dependem da 
solução 

Fonte: Adaptado de (Pereira Filho, 1998) e (Possamai, 1997) 

2.5. A eficiência energética em edifícios 

Tendo em conta que os edifícios do meio urbano são responsáveis por cerca de 40% da 

energia consumida na maioria dos países torna-se evidente que este é um setor onde 

devemos centrar esforços (ABB, 2012). De fato, mais de 50% deste consumo pode ser 

reduzido através de medidas de eficiência energética, o que pode representar uma redução 

anual de até 400 milhões de toneladas de CO2 - quase a totalidade do compromisso da UE 

no âmbito do Protocolo de Quioto. Em Portugal, os edifícios foram responsáveis pelo 
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consumo de 5,8 Mtep2 representando cerca de 30% do consumo total de energia primária 

do país e 62% dos consumos de eletricidade, em 2005 (Isolani, 2008). O setor residencial 

com cerca de 3,3 milhões de edifícios contribuiu com 17% dos consumos de energia 

primária em termos nacionais, representando cerca de 29% dos consumos de eletricidade o 

que, mais uma vez, evidencia a necessidade de uma atenção particular à eficiência 

energética dos equipamentos consumidores de eletricidade como forma de moderação dos 

consumos.  

A poupança de energia é a primeira fonte de energia renovável atualmente disponível. Os 

consumidores, em particular os setores da indústria e dos serviços, que representam 42% 

do consumo de energia final (DGEG, 2010) registam cada vez mais objetivos de poupança 

e necessidades de melhoria dos níveis de eficiência. São inúmeros os fatores que 

contribuem para uma utilização racional e eficiente da energia: a operação do equipamento 

e das instalações, as tecnologias utilizadas, o estado estrutural dos edifícios, os 

comportamentos dos utilizadores, etc. (Isolani, 2008). Analisando a China, este é um dos 

países onde a economia se tem desenvolvido de forma muito rápida e com enorme 

expansão, dando lugar a um desenvolvimento acelerado na construção de imóveis. Desde 

cedo mostrou-se preocupada e interessada em desenvolver a eficiência energética nos seus 

edifícios. Jin, Wu e Gao (2009) consideram que existem três grandes obstáculos a serem 

contornados para gerir a poupança de energia nos edifícios públicos de grandes dimensões 

e controlar a fraca gestão de energia existente: a não existência de estatísticas do consumo 

de energia dos edifícios, a informação insuficiente no mercado da poupança energética dos 

edifícios, inexistência de legislação reguladora e regulamentos e a falta de um sistema de 

supervisão do governo chinês para medir e punir as infrações (Jin, Wu, Gao, 2009). 

Deste modo e, para gerir eficientemente um edifício do ponto de vista energético é 

fundamental começar por conhecer o mais exatamente possível a quantidade de energia 

consumida e de que forma esta é consumida. Isolani (2008) diz-nos que o levantamento 

energético é a primeira fase de um processo conducente à tomada de consciência da 

situação energética do edifício e consequente decisão sobre as alterações a efetuar para uma 

melhor e mais racional utilização da energia (Isolani, 2008). Esta intervenção permitirá 

conhecer os equipamentos instalados e avaliar o seu estado de funcionamento, 

identificando os setores ou equipamentos que consomem mais energia e detetar alguns 

eventuais desperdícios de modo a estabelecer os fluxos de energia mais relevantes 

                                                           

2 Mtep = Milhões de toneladas equivalente de petróleo 
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planificando assim uma intervenção tendo em vista a redução de consumos. Com este 

procedimento consegue-se implementar ações simples de utilização racional de energia. 

Para ações complexas será necessário aprofundar o conhecimento sobre o sistema 

energético da instalação através da realização de uma auditoria energética. As auditorias 

energéticas deverão ser realizadas por empresas de consultoria qualificadas que indicarão, 

através de informação obtida na instalação, possíveis medidas a implementar com uma 

estimativa de custos e níveis de eficiência energética que poderão ser alcançados. O prazo 

previsto para a amortização do investimento é também informado. 

2.5.1. Certificação energética de edifícios 

O SCE - Sistema Nacional de Certificação Energética e Qualidade do Ar Interior nos 

Edifícios enquadrado no âmbito da diretiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de Dezembro, relativamente ao desempenho energético dos edifícios 

estabeleceu a implementação, nos Estados-Membros, de um sistema de certificação que 

permite informar os cidadãos sobre a qualidade térmica dos edifícios aquando da sua 

construção, reabilitação, venda ou arrendamento. O sistema de certificação abrange 

igualmente todos os grandes edifícios públicos e edifícios frequentemente visitados pelo 

público. A transposição para direito nacional foi feita através de um pacote legislativo 

composto por: DL 78/2006 SCE e QAI - Sistema Nacional de Certificação Energética e da 

Qualidade do Ar Interior nos Edifícios, DL79/2006 RCESE - Regulamento dos Sistemas 

Energéticos e de Climatização de Edifícios e DL 80/2006 RCCTE - Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (Veritas, 2007). A ADENE – 

Agência para a Energia é a entidade que efetua a gestão de todo o SCE, a DGEG – 

Direção Geral de Energia e Geologia é a entidade responsável pela supervisão do SCE no 

que respeita à certificação e eficiência energética e a APA – Agência Portuguesa do 

Ambiente supervisiona o SCE no que respeita à qualidade do ar interior. 

Relativamente aos ascensores, estes equipamentos possuem um outro tipo de certificação 

energética, o VDI4707. O VDI4707 é uma medida padrão sobre consumo energético de 

ascensores que foi estabelecida em Março de 2009 pela Associação Alemã de Engenheiros. 

Este padrão é o mais utilizado na Europa pelas empresas de elevadores para certificar a 

eficiência energética dos seus produtos. Tal como os edifícios, os ascensores são 
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classificados como A, B, C, D etc., de acordo com a sua eficiência energética, sendo que A 

representa a melhor classificação possível e G a pior. 

2.6. Concept test do produto 

Cada vez mais o consumidor é mais exigente mostrando facilmente a sua insatisfação 

(McKenna, 1998). O novo modelo de marketing traduz-se numa necessária mudança do 

diálogo com os clientes, sendo agora a orientação para o mercado e para o cliente o 

fundamento básico das estratégias de marketing. Os clientes passam assim a ser 

intervenientes e cocriadores de valor. Já não é o fabricante que dita as regras, o cliente é 

que diz como quer ser servido (McKenna, 1998, p. 39). A existência de uma enorme 

quantidade de informação e de ofertas de mercado cada vez maiores permite ao 

consumidor moldar os novos produtos antes de serem lançados. Neste momento o que 

acontece é que as empresas fazem uma pesquisa das necessidades e preferências dos 

clientes individualmente (Nickels & Wood, 1997, p. 86). Torna-se importante que cada 

fabricante analise as exigências do mercado e atue no sentido da satisfação das exigências 

do cliente. Segundo Cobra (1986) as necessidades dos consumidores são dinâmicas, logo é 

necessário ir-se atualizando os produtos (Cobra, 1986, p. 394). O teste de conceito é assim 

uma ferramenta eficaz que encurta a distância entre empresas e clientes, ajustando um novo 

produto de acordo com as intenções dos clientes. 

É fundamental não só saber as melhorias que os produtos têm e o respetivo impacto no 

cliente mas em primeiro lugar se este está disposto a aceitar. Kotler & Keller (2006) 

indicam que “o teste de conceito consiste em apresentar o conceito do produto aos 

consumidores-alvo e obter as suas reações” (Kotler & Keller, 2006). Os testes de conceito 

avaliam a comunicabilidade e a credibilidade do novo produto, o nível de necessidade do 

mercado, a intenção de compra e o potencial público-alvo e ainda a frequência de compra 

tendo em vista chegar à conclusão sobre o sucesso ou falhanço do conceito.  

O Concept Test utiliza métodos quantitativos e qualitativos de forma a avaliar a resposta de 

um possível consumidor a uma ideia de produto novo e a sua introdução no mercado. Este 

processo tem também o intuito gerar comunicação de modo a alterar o modo de visão de 

um potencial consumidor sobre um produto já existente. É dirigido a consumidores já 

existentes ou a possíveis utilizadores sendo uma das finalidades avaliar o valor 
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percecionado pelo público (preço versus valor percecionado). No seguimento do exposto e 

como já referido em 2.4. uma das técnicas para medir o valor poderá ser através do 

Economic Value Consumer.  

O Concept Test no novo produto é feito muito cedo, logo no ciclo de desenvolvimento do 

produto. É uma relação custo-eficiência para descobrir em que pontos os consumidores 

rejeitam a ideia de um novo produto, se for caso disso, sendo uma ferramenta suportada no 

desenvolvimento, marketing e posterior investimento em publicidade para o novo produto 

em questão. De modo a posicionarem-se as mais-valias de um produto é necessário fazer-

se o Concept Test o mais cedo possível de modo a identificarem-se os benefícios mais fortes 

do produto e com isso posicioná-lo estrategicamente através de um plano de processos. 

Fritzen & Froemming (2009) dizem-nos muito resumidamente que o Concept Test é uma 

boa ferramenta para a aproximação da empresa e do cliente ajustando o novo produto de 

acordo com as necessidades e intenções dos consumidores (Fritzen & Froemming, 2009). 

Rocha & Christensen (1999) dizem-nos que o método mais utilizado para avaliar uma ideia 

e o seu conceito nos consumidores tem sido a realização de testes de conceito de produto, 

através de entrevistas individuais ou em grupo (Rocha & Christensen, 1999). Geralmente o 

instrumento de pesquisa é um questionário composto por questões com foco no Teste de 

Conceito (Concept Test). Este questionário, depois de analisado e tratado determina então o 

grau de aceitabilidade do produto no mercado. 

2.7. Desenvolvimento de produto 

O desenvolvimento de novos produtos tornou-se numa necessidade fulcral para as 

empresas subsistirem e continuarem competitivas. Devido à crescente aceleração do ciclo 

de vida dos produtos, à enorme variedade oferecida e às exigências legais e ambientais 

torna-se importante uma empresa apostar nesta vertente. Porém, Fritzen & Froemming 

(2009) alertam que com tantas organizações a oferecer produtos semelhantes seria uma 

tarefa dispendiosa desenvolver novos produtos sem conhecer primeiro as necessidades dos 

potenciais clientes e a aceitação da inovação (Fritzen & Froemming, 2009). O 

desenvolvimento de produtos é assim uma atividade sistemática que identifica as 

necessidades dos clientes de modo a analisar se é seguro avançar para produtos que os 

satisfaçam. 
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Para uma empresa se destacar no mercado e diferenciar-se dos concorrentes é necessário 

apoiar-se nas estratégias de marketing, seja de que ramo for (Lovelock & Wright, 2001). 

Para que a empresa se destaque e diferencie, Kotler (1998) diz-nos que é necessário a 

empresa avaliar se existem condições de aumentar a sua participação no mercado 

concorrendo com os seus produtos atuais no mercado atual aplicando a estratégia da 

penetração (Kotler, 1998). Começa-se depois por considerar a procura ou o 

desenvolvimento de novos mercados para os produtos existentes (estratégia de 

desenvolvimento de mercado), posteriormente é analisado o desenvolvimento de novos 

produtos para mercados existentes (estratégia de desenvolvimento de produtos) e no final 

são estudadas as oportunidades de desenvolvimento de novos produtos para novos 

mercados. Cada uma destas estratégias é analisada sendo que a organização terá de decidir 

quais as suas possibilidades de crescimento tendo em conta as necessidades e restrições do 

mercado. Se a opção passar pelo desenvolvimento de novos produtos, a empresa terá de 

seguir uma série de etapas de modo a amadurecer a ideia antes de lançar o produto no 

mercado. Lee, Yun, Han (2000) afirmam que o desenvolvimento de um novo produto é o 

fator chave para uma estratégia de sucesso de um produto, sendo esta estratégia um dos 

componentes mais importantes numa organização competitiva (Lee, Yun, Han, 2000). É 

uma atividade que requer contribuição de todos os sistemas de gestão da empresa. Deste 

modo muitas organizações optam por fazer “engenharia concorrente” ou “uma abordagem 

funcional da equipa”. 

Ao longo do processo de desenvolvimento de novos produtos a organização tem múltiplos 

e paralelos projetos a decorrer simultaneamente. Todo este processo pode ser representado 

por um funil em que um número inicial grande de ideias e informações é filtrado até se 

chegar aos produtos que se entendem com elevado potencial de modo a serem lançados 

para o mercado. Muitas empresas usam um processo de desenvolvimento em espiral que 

permite retornar a uma fase anterior de modo a fazerem-se melhorias e depois voltar ao 

ponto que tinha ficado. O processo de desenvolvimento de produtos é assente num 

conjunto de etapas pré-determinadas. As etapas têm como função auxiliar no controlo e 

gestão do projeto. Cada uma tem de ser concluída antes de a próxima começar, focalizando 

as etapas e experiências num conjunto limitado de tarefas (Turani & Taiss, 2007). O 

modelo de desenvolvimento de novos produtos apresentado por Kotler & Keller (2006) 

mostra-nos uma série de etapas a serem seguidas para a tomada de decisão de 

desenvolvimento de novos produtos (Kotler & Keller, 2006). A etapa nº 3 refere-se ao 

desenvolvimento e teste de conceito, analisado no Capítulo 2.6. com o intuito de verificar a 
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reação e aceitação por parte dos clientes. No entanto existem outros métodos que podem 

ser utilizados para desenvolvimento de novos produtos.  

Tabela 2.7-1 

O Processo de decisão do desenvolvimento de novos produtos 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Adaptado de Fonte: (Kotler & Keller, 2006, p. 643) 

1. Geração de ideias 
Vale a pena apresentar a ideia? 

 

2. Seleção de ideias 
A ideia do produto é compatível com os objetivos, 

as estratégias e os recursos da empresa? 

 

3. Desenvolvimento e teste do conceito 
Podemos encontrar um bom conceito para o produto de 

modo que os consumidores digam que vão experimentá-lo? 

4. Desenvolvimento da Estratégia de Marketing 
Podemos encontrar uma estratégia razoável e barata? 

 

5. Análise do Negócio 
O produto é adequado às perspetivas económicas da empresa? 

 

8. Comercialização 
As vendas do produto estão a ser as expetáveis? 

 

6. Desenvolvimento de produto 
O produto é técnico e comercialmente viável? 

7. Teste de Mercado 
As vendas do produto são as expetáveis? 

Traçar planos Futuros 

Não Abandonar 

Não 

Não 

Deveríamos retornar a ideia 
para o desenvolvimento de 

produto? 

Seria útil modificar o produto 
ou programa de Marketing? 
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Após descrição, design e por vezes prototipagem, é necessário perceber se a ideia pode ser 

traduzida num produto exequível e comerciável. Muitas vezes este estudo é feito através de 

métodos conhecidos como o QFD - Quality Function Deployment, onde se traduzem as 

requisições dos clientes em protótipos funcionais após exaustiva compreensão dessas 

requisições e necessidades dos clientes e comparativamente ao que está disponível no 

mercado. Estes métodos promovem uma contínua comunicação entre os vários 

departamentos envolvidos no desenvolvimento do produto e que se revela fundamental 

para a correta conceção do mesmo. O departamento de I&D desenvolve uma ou mais 

versões físicas do produto conceptual e tenta assegurar que os atributos chave 

mencionados pelos clientes estejam presentes. Desenvolver e produzir um protótipo pode 

demorar dias, semanas, meses ou até anos. Atualmente o recurso a simulações através de 

programas de realidade virtual, também é possível, e pode contribuir para o aceleramento 

do processo, permitindo grande rigor e diminuição dos custos de prototipagem (Kotler, 

2003). 

Tabela 2.7-2 

Comparação entre as várias perspetivas do produto em relação às áreas de estudo 

 Marketing Organização Engenharia Operações 

Perspetiva do 
produto 

Um produto é 
um conjunto de 
atributos 

Um produto é 
um artefacto 
resultando de 
um processo 
organizacional 

Um produto é 
uma 
montagem 
complexa da 
interação de 
componentes 

Um produto é 
uma sequência de 
desenvolvimentos 
e processos de 
produção 

Métricas de 
performance 

- Utilidade para 
os 
consumidores 
- Quota de 
mercado 

Sucesso do 
projeto 

Performance 
técnica e 
inovadora 

- Custo total 
- Nível de serviço 
- Lead time 
- Utilização de 
capacidade 

Paradigma 
representacional 

Utilidade para 
os 
consumidores 

Não existe um 
paradigma 
dominante 

Modelos 
geométricos e 
modelos 
paramétricos 
da 
performance 
técnica 

Diagrama de 
fluxo de processo 
e modelos 
paramétricos da 
performance do 
processo 

Fatores críticos 
de sucesso 

Posicionamento 
e preço do 
produto 

Alinhamento 
organizacional 

Conceito 
criativo e 
configuração 

Seleção de 
materiais e 
fornecedores, 
sequência de 
produção e 
gestão de projeto 

Fonte: Adaptado de (Krishnan & Ulrich, 2001) 
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Existem pelo menos quatro perspetivas comuns no design e desenvolvimento do produto: 

marketing, organização, engenharia e operações, que diferem no nível de abstração e de 

área de estudo. Por exemplo, numa perspetiva organizacional existe um foco incidente no 

sucesso da gestão do projeto e por outro lado relativamente ao marketing e à engenharia 

existe um foco na performance e características do produto em termos individuais 

(Krishnan & Ulrich, 2001). 

2.8. Inovação 

O desenvolvimento do produto muitas vezes ocorre no vazio, ou seja, separado de outras 

funções e os projetos mais desafiantes são aqueles cujo processo é desenhado para um 

novo produto. A coordenação entre equipas quando um novo processo é desenhado para 

um novo produto pode parecer complicado na medida em que os responsáveis pelo 

processo devem compreender exatamente as especificações do produto e os responsáveis 

pelo produto devem conhecer as limitações do processo. É crescente a necessidade de 

desenvolvimento de ambos em simultâneo uma vez que a situação pode causar grande 

tensão entre departamentos e isto porque nenhum dos desenvolvimentos é feito de forma 

estática. Os parâmetros de conceção do produto evoluem à medida que os designers recebem 

informação acerca dos testes efetuados, os elementos específicos do desenho do produto 

podem causar fortes alterações na tecnologia do processo, os estudos preliminares da 

procura no mercado podem revelar-se diferentes da realidade inicialmente estipulada o que 

pode causar implicações dramáticas na capacidade do processo. Neste sentido é 

fundamental que o desenvolvimento do produto esteja a par com o desenvolvimento do 

processo (Hayes, Pisano, Upton, Wheelwright, 2005). “A inovação, claramente, pode 

assumir uma forma de variação para atender às situações de mudança.” (Baden-Fuller & 

Morgan, 2010) 

A nova era de mudanças dinâmicas exige a reavaliação frequente das rotinas 

organizacionais para garantir que a tomada de decisões nos processos e pressupostos 

subjacentes possam acompanhar a necessidade da alteração do ambiente de negócios 

(Malhotra, 2000). No entanto, para enfrentar os riscos gerados pela turbulência nos 

mercados e, ao mesmo tempo, tentar explorar melhores oportunidades de crescimento, 

muitas empresas tendem a adotar uma estratégia de trabalho colaborativo em redes. “As 

organizações trabalhando juntas são mais fortes do que trabalhando de forma isolada” 
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(Oliver, 1990).O uso de parceiros na pesquisa e/ou desenvolvimento de um novo produto 

ou serviço cria opções de modelo de negócios que pode reduzir significativamente as 

despesas de I&D, expandir a inovação e abrir novos mercados que de outra forma não 

estariam acessíveis. Algumas vantagens apontadas por Camarinha-Matos (2005) para o 

trabalho colaborativo estão fortemente relacionados com a disponibilidade dos 

participantes em partilhar a capacidade de produção, competências, recursos e riscos de 

formar uma orquestrada e complementar (Camarinha-Matos, 2005). 

“A criatividade e inovação são reconhecidos como processos importantes organizacionais 

para a viabilidade a longo prazo de uma empresa. Os líderes têm assim uma oportunidade 

única de tomar medidas que promovam inovações e assegurarem-se de que são bem-

sucedidos” (Friedrich, Mumford, Vessey, Beeler, Eubanks, 2010).  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA E DADOS 

3.1. Metodologia utilizada 

Tal como foi referido no Capítulo 2.5., de modo a gerir eficientemente um edifício do 

ponto de vista energético é fundamental começar por conhecer o mais exatamente possível 

a quantidade de energia consumida e de que forma esta é consumida (Isolani, 2008). Como 

tal, deve-se começar por fazer em primeiro lugar o levantamento energético de modo a 

analisar-se a situação energética do edifício e consequente decisão sobre as alterações a 

efetuar para uma melhor e mais racional utilização da energia. Deste modo, conhecer-se-ão 

os equipamentos instalados e avaliar-se-á os que consomem mais energia ou que poderão 

ser alvo de uma intervenção tendo em vista a redução de consumos.  

Os métodos utilizados para a verificação da existência ou não de travagem regenerativa, em 

que condições e períodos temporais basearam-se em ensaios, verificações, medições, 

cálculos, comparações e análise através de equipamentos de medida específicos realizados 

com base em conhecimentos acumulados da anterior formação académica em Engenharia 

Eletrotécnica e no percurso profissional.  

3.2. O edifício 

O edifício escolhido foi a Torre 3 das Amoreiras, um edifício com fins administrativos e 

comerciais situado em Lisboa na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco. Foi construído em 

1985 com uma altura total de 75 metros e 18 pisos. Devido à sua tipologia e aos fins a que 

se destina, este edifício tem um enorme movimento interno tendo instalados seis 

ascensores por forma a dar resposta a tal. Por este facto, os equipamentos instalados têm 

características especiais nomeadamente o sistema de gestão das viagens, a potência, 

capacidade de carga e a velocidade de 2,5m/s 3. A título de comparação a velocidade 

                                                           

3 m/s = metro por segundo (unidade de medida de velocidade instantânea) 
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padrão de um ascensor instalado num edifício residencial atual é de 1m/s. Desta forma é 

de esperar que estes seis equipamentos tenham um consumo energético que, apesar de 

adequado às suas características, é excessivo tendo eu como tal identificado estes 

equipamentos como os selecionados a intervir com vista a uma redução de consumo 

energético no edifício. 

3.3. Trabalho de campo 

3.3.1. Dados justificativos para a escolha do ascensor 

De modo a justificar a escolha na necessidade de intervenção neste tipo de equipamentos 

foram realizadas as seguintes medições na Casa das Máquinas, situada no último piso deste 

edifício (terraço), no dia sete de Março de 2012 pelas 10h30: 

1. Intensidade de corrente no arranque em vazio (A) 4; 

2. Intensidade de corrente durante a manobra em vazio (A); 

3. Número de viagens em contador; 

4. Número de horas em funcionamento (elevador em movimento). 

No dia oito de Março pelas 10h30 foram novamente realizadas as medições constantes do 

ponto 3. e 4. anteriores. Os testes de medição de corrente foram realizados apenas no 

elevador nº 1 pelas seguintes razões: 

• Parar todos os equipamentos para a realização dos testes provocaria um caos 

devido ao enorme movimento existente no edifício; 

• Como os seis equipamentos são semelhantes não acrescentaria valor algum visto os 

consumos idênticos entre todos. 

Os métodos utilizados para o registo dos dados foram: 

• Intensidades de corrente – medição de valores através de uma pinça amperimétrica 

devidamente calibrada pelo ISQ nas linhas de entrada do variador de frequência AC 

VVVF5; 

                                                           

4 A = Ampére (Unidade da Intensidade de corrente) 
5 AC VVVF = Alternating Current Variable Frequency and Variable Three-phase Voltage 
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• Contagem do número de viagens e horas em funcionamento – através da 

visualização dos registos em software do quadro de comando do equipamento. 

Tabela 3.3-1 

Medições e recolha de dados 

 

3.3.2. Dados de consumo e regeneração de energia   

Efetuar medições da tensão elétrica – U (V) 6 e da intensidade da corrente – I (A) não é 

difícil já que os equipamentos utilizados para tal são facilmente acessíveis, como é o caso de 

uma pinça amperimétrica para a medição da intensidade de corrente ou de um multímetro 

para medir a tensão elétrica. A dificuldade está em medir Potência elétrica – P (W) 7, 

Tensão – U (V), Intensidade de corrente – I (A) e Fator de Potência – Cos φ em simultâneo 

nas três fases de entrada do QSC - quadro de serviços comuns da casa das máquinas assim 

como o sentido dos seus fluxos. A análise do registo destes valores é que permitirá avaliar 

se existe ou não regeneração de energia elétrica nos elevadores da Torre 3 com injeção de 

Potência na rede elétrica. Para a realização deste tipo de medições existem empresas 

focadas e dedicadas com soluções de análise inteligente específicas que permitem fazer uma 

correta gestão de energia e potência. É o caso da Dranetz (Dranetz, 2011). Deparado com 

este impasse e em conversa com o responsável de manutenção do edifício foi indicado 

terem sido realizadas medições com as tecnologias mencionadas entre as 10h50 do dia 8 de 

Julho e as 10h35 do dia 9 de Julho em 2010. Os resultados são os constantes na Tabela 3.3-

2. 

Tabela 3.3-2 

Medições relevantes para o estudo 

                                                           

6 V = Volt (Unidade de medida da Tensão elétrica) 
7 W = Watt (Unidade de medida da Potência elétrica) 

N.º do ascensor 4
Data de medição 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012 7.3.2012 8.3.2012
N.º de viagens 2162312 2163748 2297351 2298821 2069755 2071073 2056077 2057544 2153336 2154735
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

10822 10829 11381 11388 10368 10374 10422 10429 10812 10819

Na subida 6
Na descida 61

Na subida 14

Na descida 43,5

Valores medidos

Parado

Intensidade de corrente 
durante a manobra, em 

vazio (A)

Intensidade de corrente 
no arranque (A)

1 2 3 5 6
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Data
Horas 

medição
Energia 
(kWh)

Potência 
Ativa 
(kW)

Tensão 
na fase 
L1 (V) V 

L1

Tensão 
na fase 
L2 (V) V 

L2

Tensão 
na fase 
L3 (V) V 

L3

Intensidade 
da corrente 
na fase L1 
(A) A L1

Intensidade 
da corrente 
na fase L2 
(A) A L2

Intensidade 
da corrente 
na fase L3 
(A) A L3

Potência 
ativa na 
fase L1 
(kW) kW 

L1

Potência 
ativa na 
fase L2 
(kW) kW 

L2

Potência 
ativa na 
fase L3 
(kW) kW 

L3

Fator de 
Potência 
na fase L1 
(Cos �) 
PF L1 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L2 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L3 

+ind -cap

07-08-2010 10:50:00 12,0 47,96 228 227 229 77 68 68 17,33 15,36 15,27 0,990 0,994 0,987
07-08-2010 11:05:01 18,3 73,37 228 227 228 114 106 104 25,78 24,08 23,51 0,993 0,997 0,994
07-08-2010 11:20:01 11,5 45,91 228 227 229 75 66 64 16,83 14,72 14,36 0,984 0,990 0,982
07-08-2010 11:35:01 9,4 37,69 229 227 229 61 55 51 13,73 12,42 11,55 0,983 0,991 0,982
07-08-2010 11:50:02 7,4 29,79 228 226 228 49 43 42 11,00 9,53 9,26 0,976 0,989 0,976
07-08-2010 12:05:03 6,5 26,05 228 227 228 44 37 36 9,79 8,17 8,09 0,972 0,984 0,974
07-08-2010 12:20:03 5,6 22,43 228 228 229 41 32 30 8,95 6,98 6,50 0,955 0,966 0,934
07-08-2010 12:35:03 8,6 34,55 229 228 229 57 49 49 12,70 10,96 10,88 0,980 0,986 0,974
07-08-2010 12:50:04 18,0 71,89 228 227 229 112 103 103 25,40 23,21 23,28 0,992 0,994 0,989
07-08-2010 13:05:04 21,6 86,23 229 228 230 133 124 122 30,31 28,12 27,79 0,993 0,994 0,991
07-08-2010 13:20:05 9,1 36,22 230 229 230 60 52 49 13,60 11,66 10,96 0,983 0,989 0,976
07-08-2010 13:35:05 20,0 80,09 229 228 229 124 117 113 28,16 26,38 25,55 0,992 0,995 0,990
07-08-2010 13:50:06 7,6 30,26 229 228 229 53 42 42 11,66 9,47 9,14 0,970 0,980 0,956
07-08-2010 14:05:07 11,5 46,04 228 227 229 73 66 66 16,44 14,87 14,73 0,988 0,991 0,979
07-08-2010 14:20:07 17,2 68,96 227 227 228 108 100 99 24,38 22,47 22,11 0,989 0,992 0,984
07-08-2010 14:35:08 12,4 49,69 227 226 228 80 72 69 17,92 16,26 15,51 0,988 0,993 0,986
07-08-2010 14:50:08 12,1 48,22 227 226 227 79 70 66 17,62 15,75 14,85 0,986 0,993 0,987
07-08-2010 15:05:08 6,5 26,17 227 226 228 44 36 39 9,63 7,98 8,55 0,967 0,975 0,963
07-08-2010 15:20:08 6,0 23,80 227 226 228 41 33 33 9,10 7,38 7,32 0,965 0,981 0,971
07-08-2010 15:35:08 12,1 48,58 227 226 228 79 69 69 17,63 15,55 15,40 0,983 0,990 0,984
07-08-2010 15:50:08 10,5 42,01 228 227 228 69 59 59 15,43 13,36 13,21 0,985 0,992 0,986
07-08-2010 16:05:09 14,4 57,69 228 227 228 93 82 81 20,92 18,48 18,29 0,988 0,993 0,986
07-08-2010 16:20:09 4,3 17,26 228 227 229 33 25 26 6,92 5,19 5,15 0,928 0,926 0,879
07-08-2010 16:35:09 15,0 59,92 228 227 229 94 87 84 21,28 19,72 18,92 0,988 0,993 0,987
07-08-2010 16:50:10 18,1 72,32 229 228 230 113 104 101 25,69 23,64 22,98 0,989 0,994 0,987
07-08-2010 17:05:10 4,3 17,18 230 229 231 40 21 20 8,80 4,49 3,90 0,951 0,934 0,863
07-08-2010 17:20:10 17,8 71,30 231 229 231 109 103 100 24,93 23,52 22,84 0,989 0,993 0,989
07-08-2010 17:35:11 14,6 58,32 231 230 232 91 83 82 20,81 18,86 18,65 0,989 0,993 0,985
07-08-2010 17:50:11 7,2 28,94 233 231 233 48 41 39 10,87 9,33 8,74 0,970 0,982 0,958
07-08-2010 18:05:11 11,0 44,03 232 231 233 71 62 60 16,05 14,28 13,71 0,980 0,989 0,976
07-08-2010 18:20:11 10,0 39,93 234 232 234 65 56 54 14,88 12,79 12,26 0,978 0,988 0,972
07-08-2010 18:35:11 11,8 47,15 235 233 235 74 67 63 17,09 15,45 14,62 0,981 0,990 0,981
07-08-2010 18:50:12 13,0 52,12 236 234 236 77 76 72 17,89 17,66 16,57 0,981 0,989 0,978
07-08-2010 19:05:13 10,3 41,00 234 233 235 65 56 58 14,87 12,86 13,27 0,975 0,983 0,971
07-08-2010 19:20:15 8,0 31,97 235 234 235 53 43 44 11,97 9,90 10,11 0,964 0,982 0,969
07-08-2010 19:35:15 12,8 51,04 235 234 236 78 70 72 18,08 16,28 16,67 0,984 0,991 0,984
07-08-2010 19:50:16 5,3 21,31 234 233 235 39 28 29 8,58 6,20 6,53 0,944 0,964 0,941
07-08-2010 20:05:16 7,3 29,27 236 235 237 54 40 45 11,42 8,28 9,58 0,895 0,875 0,889
07-08-2010 20:20:16 7,6 30,23 234 233 234 50 38 44 11,49 8,65 10,10 0,973 0,977 0,968
07-08-2010 20:35:17 0,7 2,64 235 235 236 15 9 12 1,94 0,35 0,35 0,555 0,156 0,122
07-08-2010 20:50:19 5,3 21,09 235 235 235 39 28 29 8,58 6,22 6,29 0,944 0,945 0,908
07-08-2010 21:05:19 2,9 11,58 233 233 234 21 19 16 4,15 4,12 3,31 0,845 0,929 0,865
07-08-2010 21:20:20 3,6 14,33 234 234 234 25 22 20 5,23 4,83 4,28 0,885 0,936 0,891
07-08-2010 21:35:20 2,9 11,60 235 234 235 21 19 17 4,16 4,11 3,34 0,835 0,914 0,848
07-08-2010 21:50:21 3,4 13,42 236 235 236 24 21 21 4,88 4,35 4,20 0,864 0,891 0,846
07-08-2010 22:05:22 2,7 10,90 237 237 237 22 17 18 4,27 3,37 3,26 0,817 0,826 0,766
07-08-2010 22:20:23 2,5 9,88 237 236 237 20 16 18 3,81 3,01 3,07 0,819 0,795 0,737
07-08-2010 22:35:24 2,4 9,42 238 237 238 19 15 18 3,63 2,69 3,11 0,798 0,737 0,715
07-08-2010 22:50:24 2,2 8,93 237 237 237 19 15 17 3,58 2,55 2,79 0,812 0,729 0,676
07-08-2010 23:05:25 10,0 39,90 236 236 236 60 56 56 13,91 13,09 12,90 0,979 0,985 0,975
07-08-2010 23:20:26 2,4 9,55 237 237 238 20 16 17 3,81 2,89 2,86 0,800 0,768 0,692
07-08-2010 23:35:27 2,2 8,98 238 238 238 19 15 18 3,60 2,58 2,80 0,797 0,707 0,656
07-08-2010 23:50:28 2,2 8,73 234 234 235 17 14 16 3,46 2,54 2,73 0,848 0,779 0,725
07-09-2010 00:05:28 2,1 8,59 232 232 232 17 13 15 3,40 2,52 2,66 0,867 0,812 0,757
07-09-2010 00:20:29 2,1 8,59 232 232 233 17 13 15 3,42 2,51 2,66 0,870 0,812 0,757
07-09-2010 00:35:30 2,2 8,85 234 234 234 18 14 16 3,63 2,53 2,69 0,848 0,791 0,737
07-09-2010 00:50:31 5,9 23,66 234 234 234 37 34 34 8,37 7,69 7,61 0,963 0,967 0,951
07-09-2010 01:05:31 2,2 8,77 235 234 235 17 15 16 3,45 2,60 2,72 0,841 0,760 0,719
07-09-2010 01:20:31 2,4 9,68 235 235 236 20 15 16 3,96 2,92 2,80 0,826 0,800 0,731
07-09-2010 01:35:32 2,3 9,22 234 234 235 19 14 16 3,78 2,69 2,75 0,857 0,793 0,737
07-09-2010 01:50:32 2,2 8,95 235 235 235 18 15 16 3,50 2,72 2,74 0,826 0,793 0,730
07-09-2010 02:05:32 2,1 8,49 235 235 235 17 14 16 3,34 2,43 2,72 0,824 0,745 0,714
07-09-2010 02:20:32 2,1 8,57 235 235 235 18 14 16 3,40 2,42 2,74 0,825 0,736 0,707
07-09-2010 02:35:32 2,1 8,50 235 235 235 17 14 16 3,36 2,43 2,72 0,823 0,737 0,709
07-09-2010 02:50:32 2,1 8,47 235 235 235 17 14 16 3,36 2,38 2,72 0,818 0,724 0,702
07-09-2010 03:05:33 2,2 8,62 235 235 236 18 14 17 3,45 2,43 2,74 0,815 0,730 0,703
07-09-2010 03:20:33 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,47 2,39 2,75 0,803 0,711 0,695
07-09-2010 03:35:34 7,6 30,39 236 236 236 46 43 43 10,59 9,96 9,85 0,970 0,974 0,962
07-09-2010 03:50:35 2,3 9,21 236 236 236 19 15 17 3,62 2,71 2,88 0,803 0,763 0,700
07-09-2010 04:05:36 2,2 8,69 237 237 236 18 15 17 3,47 2,46 2,75 0,811 0,711 0,684
07-09-2010 04:20:37 2,3 9,13 237 236 237 19 15 17 3,64 2,71 2,78 0,805 0,757 0,704
07-09-2010 04:35:38 2,3 9,18 237 237 237 20 15 17 3,68 2,73 2,77 0,778 0,761 0,691
07-09-2010 04:50:39 2,2 8,60 237 237 237 18 15 17 3,39 2,46 2,76 0,805 0,714 0,686
07-09-2010 05:05:40 2,3 9,09 236 236 236 19 14 17 3,88 2,46 2,76 0,849 0,721 0,690
07-09-2010 05:20:40 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,40 2,45 2,75 0,810 0,720 0,692
07-09-2010 05:35:40 5,6 22,49 235 235 235 36 34 32 7,91 7,66 6,92 0,924 0,954 0,932
07-09-2010 05:50:41 4,3 17,22 235 235 235 31 21 27 7,00 4,59 5,64 0,950 0,911 0,905
07-09-2010 06:05:41 5,3 21,34 235 235 235 36 28 31 8,14 6,31 6,89 0,955 0,953 0,944
07-09-2010 06:20:42 3,0 12,16 234 234 234 25 16 19 5,15 3,24 3,77 0,897 0,845 0,841
07-09-2010 06:35:42 11,4 45,72 234 233 234 71 63 64 16,35 14,59 14,79 0,982 0,991 0,984
07-09-2010 06:50:42 11,7 46,61 233 233 233 72 66 65 16,48 15,20 14,93 0,986 0,992 0,989
07-09-2010 07:05:43 4,9 19,41 229 228 230 33 26 29 7,29 5,70 6,43 0,963 0,964 0,956
07-09-2010 07:20:43 5,1 20,24 230 229 230 35 28 29 7,74 6,09 6,41 0,957 0,964 0,960
07-09-2010 07:35:43 7,3 29,09 232 232 233 49 39 42 10,93 8,78 9,39 0,967 0,981 0,968
07-09-2010 07:50:43 3,8 15,32 232 232 233 27 21 24 5,65 4,42 5,25 0,916 0,926 0,924
07-09-2010 08:05:44 20,7 82,68 227 227 228 127 118 121 28,71 26,59 27,38 0,994 0,995 0,994
07-09-2010 08:20:44 10,9 43,80 230 229 230 74 59 61 16,69 13,28 13,83 0,985 0,988 0,982
07-09-2010 08:35:44 1,6 6,42 228 227 228 17 9 13 3,38 1,27 1,77 0,855 0,589 0,617
07-09-2010 08:50:45 6,1 24,52 230 230 231 46 31 35 10,14 6,72 7,67 0,958 0,950 0,946
07-09-2010 09:05:46 9,2 36,80 230 230 230 61 49 53 13,72 11,20 11,88 0,981 0,988 0,980
07-09-2010 09:20:47 14,3 57,02 230 230 230 90 78 83 20,48 17,84 18,70 0,987 0,991 0,984
07-09-2010 09:35:47 11,6 46,44 231 231 231 75 62 67 17,01 14,25 15,18 0,985 0,990 0,983
07-09-2010 09:50:48 7,7 30,68 230 230 231 54 41 44 11,96 9,05 9,67 0,969 0,970 0,962
07-09-2010 10:05:48 18,9 75,68 229 229 229 118 105 110 26,80 23,88 25,00 0,991 0,993 0,988
07-09-2010 10:20:49 7,3 29,20 229 229 229 50 39 44 11,04 8,56 9,60 0,969 0,969 0,955
07-09-2010 10:35:49 7,6 30,20 228 228 229 54 39 45 11,83 8,57 9,80 0,967 0,967 0,959
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1. Dados justificativos para a escolha  

Com base nos dados da Tabela 3.3-1 foram calculados o número de viagens realizadas e o 

tempo de funcionamento de cada ascensor em 24h, bastando para isso subtrair os números 

registados no dia 8 aos números registados no dia 7. Os valores estão registados na Tabela 

4.1-1. 

Tabela 4.1-1 

Cálculos baseados nos registos da Tabela 3.3-1 

 

Pela análise da Tabela 4.1-1 verifica-se que em 24h cada ascensor teve uma média de 1418 

viagens e no total os cinco ascensores fizeram 7090 viagens. Cada ascensor teve uma média 

de 6,8h em funcionamento. Através da análise da Tabela 3.3-2 podemos calcular a Potência 

consumida em 24h, P = 179,5 kWh (ver resultado na Tabela 4.2-1). Para se ter uma ideia, 

em nossas casas e, tendo em conta que a unidade da energia está a ser vendida a €0,1424 

(Setembro de 2012) para uma potência simples contratada de 10,35kVA 8 (EDP, 2012), a 

conta diária de eletricidade consumida pelos elevadores a pagar seria €25,56. No final do 

mês seriam €792,36. 

Mas os gastos são variáveis, o consumo não é o mesmo todos os dias. Se considerarmos o 

dia 10 de Agosto de 2010 em que o consumo foi de P = 350kWh, Custo diário = €49,84 o 

que no final do mês daria €1.545,04. Por estas razões considerou-se importante a escolha 

                                                           

8 kVA = kilovolt-ampere = unidade da Potência aparente (S) 

N.º do ascensor 4
Data e hora de 
medição

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

7.3.2012 
10h30

8.3.2012 
10h30

N.º de viagens 2162312 2163748 2297351 2298821 2069755 2071073 2056077 2057544 2153336 2154735
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

10822 10829 11381 11388 10368 10374 10422 10429 10812 10819
Total 

viagens do 
conjunto

N.º de viagens 7090
N.º de horas em 
funcionamento 
(h)

1467 1399

7 7 6 7 7
Cálculos 
efetuados

Medições 
realizadas

Parado
1436 1470 1318

Valores calculados
1 2 3 5 6
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do ascensor como o equipamento integrante do edifício a ser estudado em prol da 

eficiência energética. 

4.2. Dados de consumo e regeneração de energia   

De modo a analisar se existe ou não regeneração de energia é importante definir o que é o 

Fator de Potência pois será através da sua análise que chegaremos à resposta da questão 

inicial. O Fator de Potência ou Cos (φ) define-se como a desfasagem que existe entre a 

onda sinusoidal da tensão e a onda sinusoidal da corrente e está compreendido entre 0 e 1. 

 

Figura 4.2-1 

Representação das ondas sinusoidais da tensão (V) e intensidade da corrente (I) em fase, 
φ=0º, cos (φ) =1 (Wikipédia, 2012) 

O ideal é a desfasagem ser 0 (Cos (φ) = 1) como está representado na figura. Quanto mais 

o Cos (φ) se aproximar de 0 piora a qualidade da energia elétrica através de ruídos e 

Potência Reativa na rede. Os circuitos indutivos e capacitivos são os causadores da 

degradação do Fator de Potência enquanto os resistivos melhoram-no. 

Através da análise da informação técnica do fabricante respeitante ao Variador de 

Frequência com Regeneração de Energia foi possível constatar: 

• Se Cos (φ) ≥ 0,99 existe regeneração de energia. 

Na Tabela 4.2-1 estão registados os cálculos efetuados das médias do Fator de Potência e a 

verde estão marcados todos os momentos registados em que existiu regeneração de energia 

(Cos (φ) ≥ 0,99). De fato, pode constatar-se que só existe regeneração de energia quando 

os ascensores para além de estarem em movimento fazem muitas viagens. Esses momentos 

coincidem com a entrada para os empregos (período da manhã), hora do almoço e período 
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da tarde (saída dos empregos), o que não é de estranhar. Durante a noite e madrugada pode 

constatar-se que não existe regeneração, devido a não haver movimento dos ascensores, 

como se pode constatar pela Potência consumida, que é residual. 

Foi também possível constatar que durante 24h a energia regenerada foi de 9,9kWh, valor 

este obtido através da diferença entre o total da energia consumida incluindo regeneração e 

o total de energia consumida sem regeneração (E (kWh) = 94,7 – 84,8). Na Tabela 4.2-1 

podem verificar-se os totais das energias que deram origem a este resultado, sendo que as 

células preenchidas a azul correspondem à energia instantânea no momento em que existe 

regeneração e as células preenchidas a vermelho dizem respeito à energia instantânea 

consumida quando não existe regeneração. Tendo em conta que a unidade da energia está a 

ser vendida a €0,1424 o valor monetário de energia diária regenerada foi de €1,41 

(Poupança (€) = 9,9 x 0,1424). Este foi o valor diário poupado verificado com a utilização 

da inovação travagem regenerativa associada aos ascensores. Num mês de 31 dias teríamos 

uma poupança de €43,71 (Poupança (€) = 1,41 x 31dias) e no final de um ano seriam 

€514,65, em valores médios (Poupança (€) = (1,41 x 31dias x 7meses + 1,41 x 30 x 4 + 

1,41 x 28 x 1). Em valores percentuais temos uma redução no consumo de 10,45% 

utilizando a inovação. 

Prevê-se que a inovação travagem regenerativa tenha um preço de venda ao público 

aproximado de €500,00. Neste caso como são 6 ascensores daria um investimento de 

€3.000,00 que teria o seu retorno em aproximadamente 6 anos (número de anos para o 

retorno do investimento = 3000/514,65 = 5,83). Tendo em conta que a vida útil de um 

ascensor está estimada em 20 anos teríamos 14 anos de poupança com a inovação, isto é, 

€7.205,10 (Poupança (€) = 14 x 514,65). 

 

 

 

 

Tabela 4.2-1 

Medições e cálculos finais 
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Data
Horas 

medição
Energia 
(kWh)

Potência 
Ativa 
(kW)

Tensão 
na fase 
L1 (V) 
V L1

Tensão 
na fase 
L2 (V) 
V L2

Tensão 
na fase 
L3 (V) 
V L3

Intensidade 
da corrente 
na fase L1 
(A) A L1

Intensidade 
da corrente 
na fase L2 
(A) A L2

Intensidade 
da corrente 
na fase L3 
(A) A L3

Potência 
ativa na 
fase L1 
(kW) kW 

L1

Potência 
ativa na 
fase L2 
(kW) kW 

L2

Potência 
ativa na 
fase L3 
(kW) kW 

L3

Fator de 
Potência 
na fase L1 
(Cos �) 
PF L1 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L2 

+ind -cap

Fator de 
Potência 
na fase L3 
(Cos �) 
PF L3 

+ind -cap

Média do 
Fator de 
Potência 

(Cos �) PF

Médias 
consumo 
Energia 
(kWh)

Consumo de 
energia 

instantâneo 
com 

regeneração 
Energia 
(kWh)

Consumo de 
energia 

instantâneo 
sem 

regeneração 
Energia 
(kWh)

07-08-2010 10:50:00 12,0 47,96 228 227 229 77 68 68 17,33 15,36 15,27 0,990 0,994 0,987 0,99 12,0 12,0
07-08-2010 11:05:01 18,3 73,37 228 227 228 114 106 104 25,78 24,08 23,51 0,993 0,997 0,994 0,99 18,3
07-08-2010 11:20:01 11,5 45,91 228 227 229 75 66 64 16,83 14,72 14,36 0,984 0,990 0,982 0,99 11,5
07-08-2010 11:35:01 9,4 37,69 229 227 229 61 55 51 13,73 12,42 11,55 0,983 0,991 0,982 0,99 9,4
07-08-2010 11:50:02 7,4 29,79 228 226 228 49 43 42 11,00 9,53 9,26 0,976 0,989 0,976 0,98 7,4
07-08-2010 12:05:03 6,5 26,05 228 227 228 44 37 36 9,79 8,17 8,09 0,972 0,984 0,974 0,98 6,5
07-08-2010 12:20:03 5,6 22,43 228 228 229 41 32 30 8,95 6,98 6,50 0,955 0,966 0,934 0,95 5,6
07-08-2010 12:35:03 8,6 34,55 229 228 229 57 49 49 12,70 10,96 10,88 0,980 0,986 0,974 0,98 8,6
07-08-2010 12:50:04 18,0 71,89 228 227 229 112 103 103 25,40 23,21 23,28 0,992 0,994 0,989 0,99 18,0
07-08-2010 13:05:04 21,6 86,23 229 228 230 133 124 122 30,31 28,12 27,79 0,993 0,994 0,991 0,99 21,6
07-08-2010 13:20:05 9,1 36,22 230 229 230 60 52 49 13,60 11,66 10,96 0,983 0,989 0,976 0,98 9,1
07-08-2010 13:35:05 20,0 80,09 229 228 229 124 117 113 28,16 26,38 25,55 0,992 0,995 0,990 0,99 20,0
07-08-2010 13:50:06 7,6 30,26 229 228 229 53 42 42 11,66 9,47 9,14 0,970 0,980 0,956 0,97 7,6
07-08-2010 14:05:07 11,5 46,04 228 227 229 73 66 66 16,44 14,87 14,73 0,988 0,991 0,979 0,99 11,5
07-08-2010 14:20:07 17,2 68,96 227 227 228 108 100 99 24,38 22,47 22,11 0,989 0,992 0,984 0,99 17,2
07-08-2010 14:35:08 12,4 49,69 227 226 228 80 72 69 17,92 16,26 15,51 0,988 0,993 0,986 0,99 12,4
07-08-2010 14:50:08 12,1 48,22 227 226 227 79 70 66 17,62 15,75 14,85 0,986 0,993 0,987 0,99 12,1
07-08-2010 15:05:08 6,5 26,17 227 226 228 44 36 39 9,63 7,98 8,55 0,967 0,975 0,963 0,97 6,5
07-08-2010 15:20:08 6,0 23,80 227 226 228 41 33 33 9,10 7,38 7,32 0,965 0,981 0,971 0,97 6,0
07-08-2010 15:35:08 12,1 48,58 227 226 228 79 69 69 17,63 15,55 15,40 0,983 0,990 0,984 0,99 12,1
07-08-2010 15:50:08 10,5 42,01 228 227 228 69 59 59 15,43 13,36 13,21 0,985 0,992 0,986 0,99 10,5
07-08-2010 16:05:09 14,4 57,69 228 227 228 93 82 81 20,92 18,48 18,29 0,988 0,993 0,986 0,99 14,4
07-08-2010 16:20:09 4,3 17,26 228 227 229 33 25 26 6,92 5,19 5,15 0,928 0,926 0,879 0,91 4,3
07-08-2010 16:35:09 15,0 59,92 228 227 229 94 87 84 21,28 19,72 18,92 0,988 0,993 0,987 0,99 15,0
07-08-2010 16:50:10 18,1 72,32 229 228 230 113 104 101 25,69 23,64 22,98 0,989 0,994 0,987 0,99 18,1
07-08-2010 17:05:10 4,3 17,18 230 229 231 40 21 20 8,80 4,49 3,90 0,951 0,934 0,863 0,92 4,3
07-08-2010 17:20:10 17,8 71,30 231 229 231 109 103 100 24,93 23,52 22,84 0,989 0,993 0,989 0,99 17,8
07-08-2010 17:35:11 14,6 58,32 231 230 232 91 83 82 20,81 18,86 18,65 0,989 0,993 0,985 0,99 14,6
07-08-2010 17:50:11 7,2 28,94 233 231 233 48 41 39 10,87 9,33 8,74 0,970 0,982 0,958 0,97 7,2
07-08-2010 18:05:11 11,0 44,03 232 231 233 71 62 60 16,05 14,28 13,71 0,980 0,989 0,976 0,98 11,0
07-08-2010 18:20:11 10,0 39,93 234 232 234 65 56 54 14,88 12,79 12,26 0,978 0,988 0,972 0,98 10,0
07-08-2010 18:35:11 11,8 47,15 235 233 235 74 67 63 17,09 15,45 14,62 0,981 0,990 0,981 0,98 11,8
07-08-2010 18:50:12 13,0 52,12 236 234 236 77 76 72 17,89 17,66 16,57 0,981 0,989 0,978 0,98 13,0
07-08-2010 19:05:13 10,3 41,00 234 233 235 65 56 58 14,87 12,86 13,27 0,975 0,983 0,971 0,98 10,3
07-08-2010 19:20:15 8,0 31,97 235 234 235 53 43 44 11,97 9,90 10,11 0,964 0,982 0,969 0,97 8,0
07-08-2010 19:35:15 12,8 51,04 235 234 236 78 70 72 18,08 16,28 16,67 0,984 0,991 0,984 0,99 12,8
07-08-2010 19:50:16 5,3 21,31 234 233 235 39 28 29 8,58 6,20 6,53 0,944 0,964 0,941 0,95 5,3
07-08-2010 20:05:16 7,3 29,27 236 235 237 54 40 45 11,42 8,28 9,58 0,895 0,875 0,889 0,89 7,3
07-08-2010 20:20:16 7,6 30,23 234 233 234 50 38 44 11,49 8,65 10,10 0,973 0,977 0,968 0,97 7,6
07-08-2010 20:35:17 0,7 2,64 235 235 236 15 9 12 1,94 0,35 0,35 0,555 0,156 0,122 0,28 0,7
07-08-2010 20:50:19 5,3 21,09 235 235 235 39 28 29 8,58 6,22 6,29 0,944 0,945 0,908 0,93 5,3
07-08-2010 21:05:19 2,9 11,58 233 233 234 21 19 16 4,15 4,12 3,31 0,845 0,929 0,865 0,88 2,9
07-08-2010 21:20:20 3,6 14,33 234 234 234 25 22 20 5,23 4,83 4,28 0,885 0,936 0,891 0,90 3,6
07-08-2010 21:35:20 2,9 11,60 235 234 235 21 19 17 4,16 4,11 3,34 0,835 0,914 0,848 0,87 2,9
07-08-2010 21:50:21 3,4 13,42 236 235 236 24 21 21 4,88 4,35 4,20 0,864 0,891 0,846 0,87 3,4
07-08-2010 22:05:22 2,7 10,90 237 237 237 22 17 18 4,27 3,37 3,26 0,817 0,826 0,766 0,80 2,7
07-08-2010 22:20:23 2,5 9,88 237 236 237 20 16 18 3,81 3,01 3,07 0,819 0,795 0,737 0,78 2,5
07-08-2010 22:35:24 2,4 9,42 238 237 238 19 15 18 3,63 2,69 3,11 0,798 0,737 0,715 0,75 2,4
07-08-2010 22:50:24 2,2 8,93 237 237 237 19 15 17 3,58 2,55 2,79 0,812 0,729 0,676 0,74 2,2
07-08-2010 23:05:25 10,0 39,90 236 236 236 60 56 56 13,91 13,09 12,90 0,979 0,985 0,975 0,98 10,0
07-08-2010 23:20:26 2,4 9,55 237 237 238 20 16 17 3,81 2,89 2,86 0,800 0,768 0,692 0,75 2,4
07-08-2010 23:35:27 2,2 8,98 238 238 238 19 15 18 3,60 2,58 2,80 0,797 0,707 0,656 0,72 2,2
07-08-2010 23:50:28 2,2 8,73 234 234 235 17 14 16 3,46 2,54 2,73 0,848 0,779 0,725 0,78 2,2
07-09-2010 00:05:28 2,1 8,59 232 232 232 17 13 15 3,40 2,52 2,66 0,867 0,812 0,757 0,81 2,1
07-09-2010 00:20:29 2,1 8,59 232 232 233 17 13 15 3,42 2,51 2,66 0,870 0,812 0,757 0,81 2,1
07-09-2010 00:35:30 2,2 8,85 234 234 234 18 14 16 3,63 2,53 2,69 0,848 0,791 0,737 0,79 2,2
07-09-2010 00:50:31 5,9 23,66 234 234 234 37 34 34 8,37 7,69 7,61 0,963 0,967 0,951 0,96 5,9
07-09-2010 01:05:31 2,2 8,77 235 234 235 17 15 16 3,45 2,60 2,72 0,841 0,760 0,719 0,77 2,2
07-09-2010 01:20:31 2,4 9,68 235 235 236 20 15 16 3,96 2,92 2,80 0,826 0,800 0,731 0,79 2,4
07-09-2010 01:35:32 2,3 9,22 234 234 235 19 14 16 3,78 2,69 2,75 0,857 0,793 0,737 0,80 2,3
07-09-2010 01:50:32 2,2 8,95 235 235 235 18 15 16 3,50 2,72 2,74 0,826 0,793 0,730 0,78 2,2
07-09-2010 02:05:32 2,1 8,49 235 235 235 17 14 16 3,34 2,43 2,72 0,824 0,745 0,714 0,76 2,1
07-09-2010 02:20:32 2,1 8,57 235 235 235 18 14 16 3,40 2,42 2,74 0,825 0,736 0,707 0,76 2,1
07-09-2010 02:35:32 2,1 8,50 235 235 235 17 14 16 3,36 2,43 2,72 0,823 0,737 0,709 0,76 2,1
07-09-2010 02:50:32 2,1 8,47 235 235 235 17 14 16 3,36 2,38 2,72 0,818 0,724 0,702 0,75 2,1
07-09-2010 03:05:33 2,2 8,62 235 235 236 18 14 17 3,45 2,43 2,74 0,815 0,730 0,703 0,75 2,2
07-09-2010 03:20:33 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,47 2,39 2,75 0,803 0,711 0,695 0,74 2,1
07-09-2010 03:35:34 7,6 30,39 236 236 236 46 43 43 10,59 9,96 9,85 0,970 0,974 0,962 0,97 7,6
07-09-2010 03:50:35 2,3 9,21 236 236 236 19 15 17 3,62 2,71 2,88 0,803 0,763 0,700 0,76 2,3
07-09-2010 04:05:36 2,2 8,69 237 237 236 18 15 17 3,47 2,46 2,75 0,811 0,711 0,684 0,74 2,2
07-09-2010 04:20:37 2,3 9,13 237 236 237 19 15 17 3,64 2,71 2,78 0,805 0,757 0,704 0,76 2,3
07-09-2010 04:35:38 2,3 9,18 237 237 237 20 15 17 3,68 2,73 2,77 0,778 0,761 0,691 0,74 2,3
07-09-2010 04:50:39 2,2 8,60 237 237 237 18 15 17 3,39 2,46 2,76 0,805 0,714 0,686 0,74 2,2
07-09-2010 05:05:40 2,3 9,09 236 236 236 19 14 17 3,88 2,46 2,76 0,849 0,721 0,690 0,75 2,3
07-09-2010 05:20:40 2,1 8,60 236 236 236 18 14 17 3,40 2,45 2,75 0,810 0,720 0,692 0,74 2,1
07-09-2010 05:35:40 5,6 22,49 235 235 235 36 34 32 7,91 7,66 6,92 0,924 0,954 0,932 0,94 5,6
07-09-2010 05:50:41 4,3 17,22 235 235 235 31 21 27 7,00 4,59 5,64 0,950 0,911 0,905 0,92 4,3
07-09-2010 06:05:41 5,3 21,34 235 235 235 36 28 31 8,14 6,31 6,89 0,955 0,953 0,944 0,95 5,3
07-09-2010 06:20:42 3,0 12,16 234 234 234 25 16 19 5,15 3,24 3,77 0,897 0,845 0,841 0,86 3,0
07-09-2010 06:35:42 11,4 45,72 234 233 234 71 63 64 16,35 14,59 14,79 0,982 0,991 0,984 0,99 11,4
07-09-2010 06:50:42 11,7 46,61 233 233 233 72 66 65 16,48 15,20 14,93 0,986 0,992 0,989 0,99 11,7
07-09-2010 07:05:43 4,9 19,41 229 228 230 33 26 29 7,29 5,70 6,43 0,963 0,964 0,956 0,96 4,9
07-09-2010 07:20:43 5,1 20,24 230 229 230 35 28 29 7,74 6,09 6,41 0,957 0,964 0,960 0,96 5,1
07-09-2010 07:35:43 7,3 29,09 232 232 233 49 39 42 10,93 8,78 9,39 0,967 0,981 0,968 0,97 7,3
07-09-2010 07:50:43 3,8 15,32 232 232 233 27 21 24 5,65 4,42 5,25 0,916 0,926 0,924 0,92 3,8
07-09-2010 08:05:44 20,7 82,68 227 227 228 127 118 121 28,71 26,59 27,38 0,994 0,995 0,994 0,99 20,7
07-09-2010 08:20:44 10,9 43,80 230 229 230 74 59 61 16,69 13,28 13,83 0,985 0,988 0,982 0,99 10,9
07-09-2010 08:35:44 1,6 6,42 228 227 228 17 9 13 3,38 1,27 1,77 0,855 0,589 0,617 0,69 1,6
07-09-2010 08:50:45 6,1 24,52 230 230 231 46 31 35 10,14 6,72 7,67 0,958 0,950 0,946 0,95 6,1
07-09-2010 09:05:46 9,2 36,80 230 230 230 61 49 53 13,72 11,20 11,88 0,981 0,988 0,980 0,98 9,2
07-09-2010 09:20:47 14,3 57,02 230 230 230 90 78 83 20,48 17,84 18,70 0,987 0,991 0,984 0,99 14,3
07-09-2010 09:35:47 11,6 46,44 231 231 231 75 62 67 17,01 14,25 15,18 0,985 0,990 0,983 0,99 11,6
07-09-2010 09:50:48 7,7 30,68 230 230 231 54 41 44 11,96 9,05 9,67 0,969 0,970 0,962 0,97 7,7
07-09-2010 10:05:48 18,9 75,68 229 229 229 118 105 110 26,80 23,88 25,00 0,991 0,993 0,988 0,99 18,9
07-09-2010 10:20:49 7,3 29,20 229 229 229 50 39 44 11,04 8,56 9,60 0,969 0,969 0,955 0,96 7,3
07-09-2010 10:35:49 7,6 30,20 228 228 229 54 39 45 11,83 8,57 9,80 0,967 0,967 0,959 0,96 7,6

Consumo 
total 
diario 
(kWh)

Consumo 
Energia 
incluindo 

regeneração 
(kWh)

Consumo 
Energia sem 
regeneração 

(kWh)

179,5 94,7 84,8

Cálculos

11,4

Medições

2,2

3,6

7,9

5,3

9,8

10,7

2,4

4,2

3,1

2,3

2,1

3,6

12,9

11,0

11,5

9,1

5,2

3,2

11,7

9,7

14,5

13,3

8,8



 Soluções Sustentáveis no Transporte Vertical – A Travagem Regenerativa
 Rui Manuel Ramos da Silva, MGEI, 2º Ano 
_____________________________________________________________________________________  

 

34 
 

 
CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Este trabalho teve como objetivo: 

1. O estudo das metodologias Análise de Valor e Prova de Conceito enquanto 

ferramentas de trabalho prévio para o sucesso de lançamento de uma inovação no 

mercado; 

2. Teste prático à inovação travagem regenerativa em funcionamento numa situação 

real.  

Neste seguimento, a análise aprofundada às metodologias estudadas permitiu compreender 

todo o trabalho que precede o lançamento final de um produto para o mercado. Há todo 

um trabalho a ser realizado previamente de modo a que uma inovação seja entendida e 

percecionada como tal no mercado. As metodologias de Teste de Conceito e Análise de 

Valor, entre as outras estudadas, são extremamente úteis na medida em que permitem toda 

uma redução de custos e uma moldagem do produto em função das necessidades e 

satisfação do cliente. No caso da primeira o enfoque principal está em percecionar através 

de questionários a aceitabilidade do produto perante o cliente final fazendo com que ele 

seja parte integrante do seu desenvolvimento e ajustando-o às suas necessidades. No caso 

da segunda trata-se de uma metodologia utilizada com um grande sucesso para otimização 

de projetos, redução de custos, racionalização de produtos através da redução do custo 

total de um produto identificando as funções estritamente necessárias e estabelecendo um 

valor para cada uma com vista à satisfação das necessidades do consumidor. 

Torna-se urgente fazer algo em prol da eficiência energética nos edifícios seja por questões 

ambientais, redução de custos ou mesmo por cumprimento da legislação. A inovação 

estudada - Travagem Regenerativa – é uma tecnologia recente no transporte vertical que se 

revelou bastante útil e convincente. Em valores médios permitiu uma redução no consumo 

de 10,45% correspondendo a um valor anual de poupança na fatura energética no valor de 

€514,65. O retorno do investimento é feito ao fim de seis anos (um ano para cada 

ascensor) e anualmente permite poupar cerca de €514,65 na fatura energética. Chegou-se à 

conclusão de que no movimento descendente da cabina, a regeneração de energia por esta 
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tecnologia é diretamente proporcional ao movimento dos ascensores, isto é, quanto mais 

viagens forem feitas com o maior número de carga (Kg) mais energia é produzida devido à 

maior energia cinética gerada pela desaceleração e travagem convertendo-se depois em 

energia elétrica através de conversores de frequência. No movimento ascendente quanto 

mais leve estiver a cabina maior produção de energia existirá devido à maior diferença de 

pesos entre cabina e contrapeso. Em suma, quanto maior for a descompensação entre as 

duas partes, maior será o esforço para fazer a travagem, maior será a energia cinética criada 

levando a uma maior energia elétrica produzida e injetada no sistema elétrico do edifício.  

Para além disso, devido à energia cinética ser aproveitada e não desperdiçada em forma de 

calor como nos sistemas convencionais, diminui-se o calor gerado dentro da casa das 

máquinas o que reduz também os sistemas necessários para o seu arrefecimento, 

nomeadamente o ar condicionado (Schindler, 2012). Isto implica maior economia para o 

edifício não só em redução de fatura energética mas também na aquisição e manutenção 

deste tipo de equipamentos. 

Por outro lado, regenerar energia significa que o Fator de Potência será sempre elevado 

(próximo de 1) o que quer dizer que a Potência Reativa (Q) na rede elétrica, os ruídos 

parasitas e a injeção de harmónicas indesejadas serão praticamente nulos assim como os 

gastos numa possível aquisição de equipamentos que compensassem o Fator de Potência 

de valor baixo (Martins, Bonan, Flores, s.d.). De salientar que a EDP aplica uma taxa para 

os edifícios que apresentem este tipo de situações para além do estipulado (Cos (φ) ≤0,93) 

(EDP, 2012). Conclui-se assim que é uma tecnologia a considerar para um edifício de 

preferência público ou comercial com um número de pisos elevado apresentando 

resultados percetíveis e tendo um custo de aquisição baixo com total recuperação do 

investimento a curto prazo. 

Recomendaria como investigação futura aplicar de um modo prático a metodologia Concept 

Test a esta tecnologia como forma de avaliar o respetivo impacto no cliente e saber se este 

está disposto a aceitá-la. Seria feito um questionário a um número considerável a 

administrações do público-alvo – edifícios públicos, comerciais, hotéis de modo a 

perceber-se as reações à ideia geral do produto, desenvolver o produto em conjunto com o 

cliente e finalmente avaliar-se os benefícios do produto. 
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