


CONTEÚDOS
A energia é um bem que deve ser optimizado a um custo cada vez mais
relevante. É importante maximizar a sua produção eficiente e racionalizar o
seu consumo. Não faltam formas de economizar energia: na sua produção,
no seu transporte, na sua distribuição, na sua comercialização e no seu
consumo.

Este livro pretende evidenciar uma compilação de algumas potenciais
aplicações de gestão e energia e eficiência energética: produção eficiente,
quer sejam com fontes de energia renovável, quer sejam através de algumas
fontes de energia convencional; minimização de perdas nas redes de
distribuição de energia eléctrica, optimização da utilização de equipamentos
térmicos; sistemas de iluminação; sistemas de cogeração; sistemas de força
motriz; sistemas de ar comprimido; sistemas frigoríficos; sistemas de
bombagem; sistemas de ventilação; edifícios, transporte e gestão de
tarifário.

Em gestão de energia e eficiência energética existe muito para estudar e
revelar, mas principalmente para economizar. O verdadeiro desafio está em
maximizar a aplicação das medidas de economia de energia de uma forma
sustentável: pela economia, mas também pelo ambiente e pela sociedade.
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