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0. Introdução 

Este documento é resultado da atividade de “Gestão Colaborativo de Energia”, conforme 

previsto no WP4 do Projeto SCOoPE. Esta atividade envolveu cinco países europeus 

(França, Grécia, Itália, Portugal, Espanha) para desenvolver clusters de agroindústrias 

dispostas a compartilhar informações sobre sua produção, gestão operacional e uso de 

energia, consumo e tarifas, a fim de aumentar sua eficiência energética e sua 

conformidade ambiental. Este WP4 foi liderado pela ENEA, Itália 

 

1. Breve descrição dos clusters 

Vinte e cinco instalações agroindustriais europeias de diferentes setores produtivos já 
compartilham informações sobre energia, visando à melhoria comum por meio de 
análises coparativas. A primeira experiência de cluster (o cluster espanhol de F & V) 
começou em dezembro de 2017, mas a maioria dos clusters começou a medir o 
consumo de energia em 2018. 

 

Figura 1.  Mapa das cooperativas envolvidas nos clusters Europeus. 

Estas incluem fábricas de rações para animais e centrais de frutas e legumes na 

Espanha e também em Portugal, fábricas de processamento de frutas em  Itália e 
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instalações de secagem de cereais em França e na Grécia. Todos eles estão 

conectados através do painel SCOoPE (software Power Studio SCADA, CIRCUITOR), 

que disponibiliza informações em tempo real sobre seu desempenho energético. 

As instalações industriais dos clusters  recebem mensalmente um relatório contendo 

informações sobre seu consumo de energia e Indicadores Chave de Desempenho 

específicos, que lhes permitem monitorizar os seus parâmetros energéticos e planear 

as suas melhorias. Além disso,  é estudada a implementação futura de um sistema de 

gestão de energia ISO 50.001. 

 

2. Identificação de Cooperativas/Empresas nos clusters nacionais  

A identificação e seleção das cooperativas / agroindústrias dispostas a participar do 

cluster foi o primeiro passo dessa ação. Apesar de alguns parceiros do Consórcio do 

projecto serem organizações de produtores (Cooperativas agroalimentares de Espanha 

para os clusters espanhóis, CONFAGRI para o cluster português e Service Coop de 

France para o francês), foi realmente um desafio encontrar os participantes mais 

interessados. Principalmente por os gestores das cooperativas estarem muito 

concentrados nas atividades diárias das organizações, sendo difícil ter tempo “extra” 

para colaborar em atividades inovadoras que exigem muito esforço. 

Para facilitar essa tarefa, entramos em contato com várias fábricas de processamento 

potencialmente interessadas,  por e-mail ou por telefone,  às vezes por visita direta / 

reunião na fábrica de processamento. Mostramos aos gestores das empresas todos os 

possíveis benefícios que poderiam obter com a adesão ao cluster. A Tabela 1, consiste 

numa lista que preparamos especificamente para esse fim. 

Todos os participantes dos cluster apresentaram uma atitude positiva em relação ao 

projeto e seus objetivos. No entanto, muitos deles inicialmente foram relutantes em 

comprometer-se com com custos extras para sua participação, de modo que receberam 

apoio dos Coordenadores em cada país para encontrar forma de financiar os custos. 

Por exemplo, para no cluster grego, o Piraeus Bank apiou o seu acionista, a GAIA. Em 

Itália, a empresa San Lidano conseguiu o financiamento para comprar um sistema de 

16 pontos de monitoramento de energia graças à aplicação apresentada para o Plano 

de Desenvolvimento Rural Regional, que foi elaborado sob o aconselhamento da ENEA. 

Com o compromisso das cooperativas em aderirem ao cluster, foi assinado um Acordo 

em cada cooperativa, que constitui um Plano de Ação depois fornecido aos gestores 

cooperativos. 
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Tabela 1 

LISTA DE POSSÍVEIS VANTAGENS DA PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO COLABORATIVA 

DE ENERGIA  NO QUADRO DO PROJECTO SCOoPE 

• Monitorização em tempo real dos consumos de energia para reduzir o consumo e os 

custos. Se os consumos de energia da empresa são medidos continuamente através 

da instalação de dispositivos de tele-medição, o gestor dessa empresa tem um 

acesso contínuo em tempo real aos consumos de energia a cada momento e isso 

permitirá tomar as decisões certas para otimizá-lo 

• As decisões no nível operacional podem ser tomadas com mais facilidade quando é 

possível fazer uma análise comparativa  para os processos específicos. 

• Possibilidade de aumentar da eficiência energética e inovação do setor. 

• Desenvolvimento de uma auditoria energética. As auditorias energéticas ainda não 

são obrigatórias nas pequenas e médias empresas, mas a regulamentação da UE 

vai incluir as PME entre as empresas que devem definir e declarar o seu consumo 

de energia. 

• Obtenção do sistema SCADA, sem custos, a ferramenta do projeto. O Dashboard 

funcionará como um sistema SCADA. 

• Participação num Projecto Europeu que proporciona visibilidade para a indústria a 

nível europeu, através da Internet, workshops de projectos e congressos 

relacionados, posters descrevendo o projecto e incluindo o nome da sua organização 

no cluster do projecto, etc. Um certificado oficial de participação para o cluster 

também será disponibilizado. 

• Participação em eventos de divulgação para partilhar informações entre vários 

stakeholders, incluindo gestores de energia, gestores e técnicos do setor, políticos, 

provedores de tecnologia, operadores financeiros, etc. 

• Perseguir o caminho da poupança de energia pode facilitar o acesso a oportunidades 

de financiamento para as indústrias agro-alimentares. 

• A formação de um cluster de energia, composto por vários locais industriais, é um 

exemplo de interação cooperativa, e deve trazer todos os benefícios relacionados à 

cooperação. O fato de fazer parte do cluster pode trazer novas vantagens para as 

cooperativas / empresas envolvidas, que podem iniciar novas iniciativas / projetos 

conjuntos. 

• • Algumas indústrias já podem ter instalado alguns dispositivos de medição para 

monitorar fluxos e usos de energia. Se a empresa ainda não instalou esses 

dispositivos, o projeto oferecerá seu apoio para encontrar oportunidades de 

financiamento para os investimentos necessários (por exemplo, pelo Fundo Nacional 

para a Efiencia Energética). 

• Quando os dispositivos de medição não estão disponíveis, podem ser adquiridos 

com um custo moderado. Existe a possibilidade de solicitar uma orçamento para 

instalação de dispositivos de medição e conectá-los ao Dashboard desenvolvido pelo 

Projeto SCOoPE para a gestão colaborativa de energia. 

• • O Dashboard permitirá comparar o consumo de energia com o benchmarking 

através do uso de Key Performance Indicators. 
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• Será viável avaliar a compra conjunta de energia elétrica e gás natural, com o 

objetivo de poder ter acesso a alguma taxa de desconto. 

• • Como a maioria das empresas envolvidas está no setor de processamento de 

alimentos, uma cuidadosa atenção à economia de energia e a um grande respeito 

ambiental proporcionam um valor agregado ao produto final, já que hoje em dia as 

pessoas são mais sensíveis a essas questões ambientais. 

• • Possibilidade de cpartilhar informações com outras indústrias sobre processos, 

produtos e consumo e gestão de energia (abrindo caminho para a simbiose 

industrial). 

• Principais vantagens para implementar um software com um dashbord para controlar 

o consumo de energia numa instalação: 

• Economia de energia de aproximadamente 8-15% do consumo de energia 

controlada. 

• Economia de 5-10% dos custos de operação e manutenção. 

• O equipamento de medição instalado oferece a possibilidade de futuras ações de 

conexão de desconexão e regulações do sistema. 

• Ajustar a potência contratada e os períodos de uso de acordo com os critérios 

máximos de economia.• Detecção de consumo latente indesejado. 

• Controle dos custos operacionais e determinação exata do consumo de energia por 

produto ou serviço. 

• Útil para implementar como sistema de gestão de energia conforme exigido pela 

ISO 50.001. 

 

3. Estudo do sistema de monitorização de energia a ser instalado em 

cada local  

Para cada local de processamento do cluster, o processo de produção específico foi 

dissecado. Posteriormente, com base nas necessidades, e sempre levando em conta o 

orçamento disponível das cooperativas que planeavam investir no projeto SCOoPE, um 

sistema específico de monitorização de energia, feito de um certo número de pontos de 

medição, foi projetado e depois adquirido, em cada cooperativa. A Figura 2 mostra 

esquematicamente a estrutura geral de um sistema de gestão de energia baseado em 

dispositivos de monitorização, e um sistema de comunicação entre os dados medidos e 

o software SCADA (ou seja, o Dashboard) para a gestão de energia. 

Neste nível da montagem experimental do cluster, cada cluster do país obteve uma 

assistência cuidadosa dos fornecedores de tecnologia - Key Actors. 

Independentemente, cada coordenador do cluster no país desenvolveu sua própria rede 

de fornecedores, contatando grandes empresas (Schneider Electric, ABB, Siemens, 

etc.), bem como empresas muito menores para obter informações e apoio, e para 

solicitar o preço dos equipamentos a serem adquiridos pelas empresas. Em geral, foram 

encontradas diferenças significativas entre as propostas propostas por essas empresas 

de vendas / consultores . Não apenas ao nível do preço, mas também das condições de 
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atendimento ao cliente e sua disponibilidade e interesse em apoiar o desenvolvimento 

geral do cluster foram muito distintos. 

Por exemplo, em nível técnico, o cluster italiano foi apoiado pela ASITA, uma empresa 

privada de fornecedores de tecnologia, fornecendo dispositivos de medição 

CIRCUITOR. O relacionamento entre ASITA, ENEA, DREAm-Italia e as três empresas 

do cluster tornou-se cada vez mais forte, graças ao seu alto nível de conhecimento de 

possíveis soluções inovadoras para alcançar um sistema de monitorização de consumo 

de energia e baseado em necessidades do cliente. 

O cluster grego foi apoiado pelo Grupo Vodafone, que tem 25 anos de experiência em 

IoT e mais de 45 milhões de conexões IoT ativas. A Vodafone forneceu o know-how e 

os cartões SIM para o cluster grego. Estão muito interessados em testar o serviço NB-

IoT no cluster grego e fornecer apoio durante todo o período do cluster. A Vodafone 

propôs a preparação de um comunicado de imprensa comum com o GAIA para divulgar 

o caso de uso de clusters em toda a Europa, que será uma excelente ação de divulgação 

para o Projeto SCOoPE. 

 

Figure 2.  Estrutura geral do sistema de monitorização e gestão do consumo de 
energia implementado nos clusters. 

Entre os clusters, a maioria dos analisadores de dados é da CIRCUITOR, a mesma 

marca do Dashboard. Não obstante, em alguns sites também a Siemens ou outras 

marcas foram utilizadas. É importante notar que em alguns clusters as cooperativas já 

tinham um sistema de monitorização de energia instalado anteriormente. 
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Outro ponto importante que foi abordado para tornar os dados diretamente disponíveis 

para o Dashboard foi o tipo de conexão. O gateway de comunicação para enviar dados 

para o servidor central pode ser Ethernet ou 3G. 

Com algumas variantes  presentes, o sistema  de monitoramento "ex-novo" da 

CIRCUITOR poderia incluir as seguintes peças: 

• Uma unidade de controle central (mod. EDS / TCP) 

• Alguns analisadores trifásicos dos parâmetros de rede (mod. CVM-MINI). Por exemplo, 

a unidade de controle EDS / TCP possui uma interface LAN-Ethernet para configuração 

e conexão a uma rede local, uma porta serial RS485 para combinar os medidores CVM-

MINI e uma memória cíclica local de 200MB onde EDS / TCP faz o histórico dos dados 

desses medidores. Os medidores CVM-MINI também têm uma porta serial RS485 na 

qual podem transmitir os valores das medições instantâneas que estão fazendo. 

• Os transformadores de corrente combinados (CTs) de diferentes tamanhos (3 

transformadores amperométricos por analisador 1). 

 

4. Instalação dos equipamentos de medição e ligação ao Dashboard 

Desde a instalação física da instrumentação de medição adquirida, até a obtenção da 

conexão e a transmissão de dados para o processador central (o Dashboard), estas são 

as principais fases:• instalação de dispositivos de medição; 

• configuração e programação do equipamento de medição; 

• elaboração de um diagrama linear mostrando os analisadores instalados (o que eles 

medem e a que processo / grupo de processos eles pertencem), 

• obtenção de ID e senha para acesso ao Dashboard e dados medidos.A instalação dos 

dispositivos de medição nos pontos apropriados que foram selecionados para serem 

monitorizados nem sempre foi fácil. Estes foram frequentemente colocados em 

diferentes áreas das instalações, e em cada área  mais de um instrumento poderia estar 

presente. Em cada instalação, o esquema dos quadros elétricos foi modificado o menos 

possível. 

Essas operações sempre foram realizadas na presença do Coordenador do cluster no 

país, do assessor de fornecedores de tecnologia e do gestor ou técnicos da cooperativa. 

Na maioria dos casos, as cooperativas de cluster também tinham que pagar seus 

funcionários de electricistas ou empresas externas para posicionar os analisadores e 

verificar sua funcionalidade. A instalação geralmente requer 1-2 dias, dependendo das 

cooperativas específicas e particularmente do número de dispositivos a serem 

instalados. Não obstante, diversos tipos de problemas surgiram com frequência após a 

instalação. 
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O passo seguinte foi a conexão dos dados registrados pela instrumentação instalada ao 

dashboard SCOoPE. Isso também foi realizado na presença da equipe da cooperativa, 

incluindo especialistas em TI. O CIRCE esteve  disponível para verificar a conexão, para 

encontrar sugestões e soluções para os diversos problemas de conexão que surgiram 

durante a implementação de cada cluster. 

 

Como já mencionado, em alguns casos, as cooperativas já tinham algum tipo de 

equipamento de medição de energia. Por exemplo, no cluster espanhol F & V, as 8 

cooperativas já possuíam um sistema de monitorização em média 10 pontos, 

correspondendo ao principais equipamentos de consumo. Nesses casos, embora no 

início fosse esperado um procedimento de trabalho mais fácil, constatou-se que a 

conexão dos analisadores ao Dashboard foi ainda mais difícil de obter. 

 

5. Gestão da monitorização do consumo de energia e dos 

instrumentos de medição  

Finally, all measuring points of each company have been connected by Internet with a 

protocol such as Modus to the Dashboard and data is being measured each 5 minutes. 

 

Figura 3. Imagem da página principal do painel de monitorização (dashboard) 

em tempo real numa cooperativa 
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O software Power Studio SCADA foi configurado especificamente para cada cluster, e 

para cada empresa existem apenas três possíveis utilizadores que acederão aos dados: 

1) o gerente da empresa que tem acesso exclusivo aos dados da empresa (utilizador 

responsável pela empresa); 2) Coordenador de cluster de País que pode aceder aos 

dados de todas as empresas que fazem parte do cluster; e 3) CIRCE (como 

Responsável pelo Dashboard),  COOPS DE ESPANHA (como Coordenador do Projeto 

SCOoPE) e ENEA (como WP4 Leader) que podem aceder os dados das empresas de 

todos os clusters do projeto. 

O painel mostra em tempo real o consumo dos subprocessos como percentagem do 

consumo total de eletricidade. 

Para cada ponto de medição, cada empresa tem acesso às seguintes informações: 

• informações sobre a potência  de acordo com a potência nominal; 

• informações históricas sobre a potencia utilizada; 

• gráfico do consumo de energia em função do tempo; 

• download de dados em .xls; 

• Outras variáveis medidas pelos analisadores, como a energia reactiva, 

iintensidade, etc. 

 

 Após a criação deste quadro de monitorização, as seguintes acções comuns estão 

agora a ser consideradas para obter uma gestão geral do sistema de monitorização de 

energia: 

 

• teleconferências periódicas para avaliar os dados monitorizados 

• intercâmbio de melhores práticas de poupança de energia e monitorização dos KPIs 

relevantes 

• identificação de constrangimentos dos sistemas 

• reuniões comuns nos níveis técnico e de gestão para identificar as ações propostas 

para melhoria. 

 

6. Análise de dados, análise comparativa e relatórios  

Os principais objectivos que o Projecto SCOoPE pretendealcançar com os  clusters 

experimentais da UE eram i) o desenvolvimento (ou melhoria) do benchmarking, 

comparando o consumo de cada local com os indicadores médios; ii) a proposta de 

compra comum de energia (eletricidade e / ou combustível / gás) e iii) a disseminação 

da ISO 50.001 entre os aderentes. 

i) Utilizando o dashboard, os relatórios mensais estão a ser produzidos contendo todos 

os dados e análises de energia monitorizada. Cada relatório inclui no período a que diz 
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respeito, os principais parâmetros do monitorização, um resumo dos custos, o consumo 

de energia por período de “tarifa”, um balanço de usos de energia, bem como um perfil 

de energia ativo (ver Fig. 3). 

Como esperado, os resultados de benchmarking foram muito complicados devido aos 

vários parâmetros que devem ser levados em conta e normalizados entre as 

cooperativas. Mesmo que as informações obtidas nas comparações precisem ser mais 

refinadas, as diferenças evidentes no uso de energia e nos custos de energia são 

claramente visíveis nos relatórios. 

ii) No que diz respeito a uma proposta de aquisição conjunta de energia, no momento 

ainda é cedo para trabalhar nessa tarefa, pois precisamos acumular cada vez mais 

dados de consumo de energia e contas para estudar o consumo de energia de cada 

empresa e solicitar proposta de compra de energia. que poderia ser rentável para as 

empresas do cluster. 

iii) De acordo com a Tarefa 4.6 do Projeto SCOoPE, aproveitando o fato de que todos 

os clusters e a ferramenta Dashboard corresponderem aos pontos-chave da ISO 

50.001, as empresas de cluster também estiveram envolvidas na consultoria de 

implementação da ISO 50.001. Depois disso, um relatório será feito, relatando as 

recomendações fornecidas e avaliando a situação individual dos negócios e a 

recomendação em diante. Em particular, o pessoal do CIRCE desenvolveu um 

diagnóstico de implementação da ISO 50.001 nas cooperativas pertencentes aos 

diferentes clusters e forneceu a todos os Coordenadores dos Grupos de Países um guia 

operacional. 

 

Figura 4. Exemplo de informações que constam de um relatório mensal. 
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7. Conclusões 

Uma das principais realizações do projeto Europeu, SCOoPE, é a experimentação de 

clusters para o “Gestão colaborativa de energia” em cooperativas agro-alimentares. No 

momento, cinco dos seis clusters da UE estão em execução e o Painel recebe toda a 

informação. Para os vários locais, os dados de consumo de energia estão disponíveis 

desde alguns meses antes da realização da conexão com o Painel. Isto deveu-se ao 

fato de que a instalação e conexão, na prática real, são duas ações diferentes e devem 

ser realizadas uma após a outra. Além disso, cada uma dessas ações exigiria, no 

mínimo, em média, um dia dedicado. Deve ter-se em conta que os técnicos  

e a gestão da cooperativa estão completamente envolvidos nas actividades de rotina 

que tem de ser realizadas todos os dias  de trabalho das cooperativas, pelo que,  pouco 

de tempo fica disponível para se envolverem  noutras atividades além da produção. 

A implementação de cada cluster em cada país tem sido  um trabalho notável. 

Infelizmente, os constrangimentos que foram surgindo no desenvolvimento das tarefas 

levaram a que  alguns meses de atraso fossem acumulados, deixando menos tempo - 

em relação ao planeamento inicial  - para focar nas últimas tarefas relacionadas ao WP4. 

A partir dos primeiros relatórios mensais, muitas informações e sugestões para as 
cooperativas podem ser elaboradas, o que ajudará a facilitar as suas futuras escolhas 
em relação à eficiência e uso da energia. 


