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Resumo 
 

A Iluminação Pública é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, a sua 

função é permitir que veículos e peões circulem em segurança na via pública, ou seja, permite 

que a vida continue mesmo depois de escurecer. 

O principal objetivo desta dissertação tem por base a análise e a gestão de medidas de 

modo a promover a eficiência energética nas Redes de Iluminação Pública. 

Primeiramente é referenciada uma breve história acerca da evolução da Iluminação em 

particular da Iluminação Pública em Portugal e no Mundo, assim como os consumos por esta 

realizados. É ainda apresentada uma análise acerca da Legislação em vigor para a Iluminação 

Pública. 

Posteriormente são explicados os principais conceitos luminotécnicos, quais os 

componentes que constituem uma Rede de Iluminação Pública, como é realizada a sua 

manutenção e ainda como é feita a classificação das vias. 

São também apresentadas as principais medidas que promovem a Eficiência Energética 

nas Redes de Iluminação Pública. 

Por fim foram realizadas 3 propostas para o caso de estudo para um troço de uma via da 

cidade de Vila Real em que se pretende analisar a viabilidade técnico-económica da substituição 

das lâmpadas de Vapor de Sódio de Alta Pressão por novas tecnologias mais eficientes e mais 

económicas. 

 

 

Palavras-Chave: Iluminação Pública, Eficiência Energética, Gestão, Novas 

Tecnologias, Documento de Referência para a Eficiência Energética na Iluminação Pública. 
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Abstract 
 

Public Lighting is essential for the development of a society, its function is to allow 

vehicles and pedestrians moved safely on the road, that is, allows life to continue even after the 

sun goes down. 

 The main goal of this dissertation is based on the analysis and management measures 

to promote energy efficiency in public lighting networks. 

 Firstly is referenced a brief story about the evolution of lighting in particular Public 

Lighting in Portugal and in the World, as the consumption done by this Public Lighting. It also 

presented an analysis of the Legislation in force for Public Lighting. 

 Posteriorly are explained the main luminotecnicos concepts, which concepts are an IP 

network, how its maintenance is performed and yet how classification of roads is made. 

 Also presented the main measures that promote Energy Efficiency in IP networks. 

 Finally were conducted three case studies to a section of a route from the town of Vila 

Real where is intended to analyze the technical and economic feasibility of replacing High 

Pressure Sodium Vapor lamps with new more efficient and economical technologies. 

 

 Key Words: Public Lighting, Energy Efficiency, Management, New Technologies, 

Reference Document for Energy Efficiency in Public Lighting. 
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Capítulo 1 - Introdução 
 
1.1 Enquadramento 
 

A Iluminação Pública (IP) possui um papel de elevada importância no desenvolvimento 

de uma sociedade, é ela que contribui para que as tarefas do quotidiano continuem mesmo 

depois de escurecer. 

A sua função é interagir com a paisagem, ou seja, permite aos veículos e peões 

circularem em segurança na via pública, reduz a criminalidade e ainda realça monumentos, 

jardins ou outros espaços de lazer.  

Em espaços classificados como urbanos, uma melhor iluminação das vias públicas está 

associada a zonas de maior desenvolvimento e qualidade de vida, incluindo melhores espaços 

comerciais ou áreas de lazer [1] [2].  

Um bom projeto de iluminação pública deve assegurar que os peões tenham uma boa 

visibilidade dos limites do espaço onde circulam e também a inexistência de zonas de pouca 

luminosidade. No caso dos veículos deve ser assegurado que estes detetem com facilidade 

eventuais obstáculos na via [3]. 

No entanto, ocorrem também situações em que a tentativa de proporcionar aos cidadãos 

uma melhor iluminação acaba por se traduzir apenas em iluminação excessiva, sem um efetivo 

aumento da qualidade de vida ou acréscimo de benefícios. 

Uma rede de IP convencional é constituída essencialmente por um sistema de controlo, 

que liga e desliga a iluminação em períodos de tempo definidos, uma rede de distribuição de 

energia e pontos de iluminação. Os pontos de iluminação constituem uma ou mais lâmpadas e 

um conjunto de equipamentos elétricos e mecânicos, nomeadamente a luminária, o balastro e o 

apoio [3]. 

 

1.2 Motivação 
 

Esta dissertação assenta num tema cada vez mais atual e que tem chamado cada vez 

mais a atenção das várias empresas e municípios, que é a eficiência energética, ou seja, a 

necessidade de se diminuir os custos com a energia elétrica através de novos sistemas e 

tecnologias.  
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Em Portugal a IP é responsável por cerca de 3% do consumo elétrico nacional, e mais 

de 50% desta energia consumida não resulta em luz útil. Os custos da energia para a IP 

constituem, por vezes, mais de 70% nas despesas dos Municípios com energia [2].  

Para além disso, a falta de controlo nos sistemas de IP e a utilização de luminárias pouco 

eficientes resulta num cenário de poluição luminosa, este excesso de luminosidade provoca 

alterações nos hábitos noturnos dos animais e até mesmo das pessoas. 

Torna-se assim necessário intervir na área da Iluminação Pública.  

A crise económica que se fez sentir a partir de 2008 originou a necessidade de novas 

preocupações por parte dos responsáveis em relação à minimização dos custos relativos à IP 

[1]. 

Os custos associados a um sistema de iluminação podem ser divididos em dois grupos, 

os custos de investimento inicial e os custos operacionais, onde neste segundo grupo estão 

incluídos os custos com a manutenção e o consumo de energia. Assim sendo, fica claro onde se 

deve atuar de maneira a reduzir os custos associados à iluminação, ou seja, é imperativo 

encontrar sistemas que possibilitem reduzir o consumo de energia elétrica, utilizando sistemas 

mais eficientes, garantindo no mínimo a mesma segurança e conforto. Da mesma maneira, é 

possível reduzir, com sistemas inteligentes de telegestão, os custos associados à manutenção e 

operação das redes de IP, este é então o conceito de eficiência energética, ou seja, a necessidade 

de se utilizarem sistemas que ajudem a diminuir os custos com a energia elétrica [1].  

O aumento da eficiência energética nos sistemas de iluminação pública leva não só a 

uma redução do consumo de energia e do nível de poluição luminosa, como também a uma 

poupança económica considerável. Este aumento pode passar pela simples troca de lâmpadas e 

equipamentos obsoletos por tecnologia mais eficiente, até à utilização de sistemas de controlo 

de iluminação mais eficazes que os existentes [4] [5]. 

 
1.3 Objetivos 
 

Pelo que foi mencionado anteriormente é necessário encontrar soluções que possibilitem 

uma redução do consumo de energia elétrica, através da utilização de sistemas mais eficientes 

e que proporcionem, pelo menos, a mesma segurança e conforto. Para além disso tem-se ainda 

a necessidade de arranjar formas para diminuir os custos associados à manutenção e à operação 

nas redes de Iluminação Pública, como é o caso dos sistemas inteligentes de controlo e 

telegestão.  
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Sendo assim, primeiramente há uma preocupação em perceber a evolução da Iluminação 

Pública ao longo dos tempos, em conhecer qual a legislação em vigor bem como os principais 

parâmetros luminotécnicos envolvidos e os elementos constituintes de uma rede de Iluminação 

Pública.  

Com o objetivo de analisar os efeitos da utilização de modelos de eficiência energética 

na IP esta dissertação apresenta, por fim, um caso de estudo prático referente a um troço de uma 

rede de IP em Portugal e em que é realizada uma análise técnico-económica de várias 

tecnologias de iluminação eficientes e possíveis de aplicar na via em questão, de modo a que 

esta se torne mais eficiente energeticamente. 

 

1.4 Organização da Dissertação 
 

Esta dissertação está organizada em 6 capítulos e 1 anexo. 

No capítulo 1 é apresentada a introdução ao tema da dissertação, a motivação para a sua 

realização, os objetivos e a forma como esta se encontra organizada.  

No capítulo 2 realiza-se uma abordagem à história da iluminação pública em Portugal e 

no Mundo, onde serão abordados aspetos como o panorama atual e o consumo de eletricidade. 

Será ainda referido a legislação em vigor aplicável à Iluminação Pública. 

No capítulo 3, apresentam-se os conceitos luminotécnicos mais importantes, os 

componentes constituintes da rede de IP, a manutenção da mesma bem como a classificação da 

via. 

No capítulo 4, enunciam-se as medidas de eficiência energética existentes para a rede 

de IP.  

No capítulo 5, é efetuado um caso de estudo prático baseado num troço de uma rede de 

IP existente na cidade de Vila Real com o objetivo de analisar a viabilidade técnico-económica 

de propostas de diferentes sistemas e tecnologias de iluminação que poderão ser aplicadas no 

troço, de modo a aumentar a segurança, conforto visual e eficiência energética deste. São 

também apresentados os resultados finais e realiza-se a discussão de resultados. 

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões e possíveis trabalhos futuros a realizar. 

No anexo A são apresentadas alguns indicadores financeiros necessários á interpretação 

deste trabalho. 
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Capítulo 2  - Iluminação Pública 
 
2.1 Contextualização da Iluminação Pública no Mundo 
 

Na pré-história o Homem obtia o fogo através da natureza, para isso, era preciso esperar 

que os raios provenientes das trovoadas atingissem as árvores, e assim esperar que gerasse um 

fogo. Estes são os indícios da descoberta do fogo pelos seres humanos.  

No período neolítico, o homem foi desenvolvendo novas técnicas para conseguir obter 

e manter o fogo, produziu assim ferramentas com as quais o pudesse armazenar e manter.  

Com o fogo, a noite já não parecia tão perigosa, tinham mais conforto, mais segurança, 

podiam proteger-se, aquecer-se e descobriram que se usassem o fogo também para cozinhar os 

alimentos, estes ficavam mais saborosos. O Homem passou assim a criar animais para consumo. 

O primeiro combustível usado como fonte de energia para alimentar o fogo, foi a 

gordura animal. Após esta descoberta, o homem procurou formas de a armazenar e passou a 

usar recipientes onde guardava a gordura, tais como, chifres de animais, conchas marinhas e 

pedras com cavidades naturais. Estes artefactos eram chamados de "lucernas" e foram utilizados 

ao longo de milênios de anos como forma de iluminação. [6] 

Com a evolução do Homem, consequentemente, evoluíram as técnicas, o homem passa 

a usar o ferro, prata e o ouro para a fabricação de lucernas, surgem as tochas feitas com pedaços 

de madeira e com elas, passou-se a transportar a luz. Outro fator importante é que o homem 

percebe que quanto mais alta a tocha fica, maior é a superfície iluminada. Assim surgiram os 

castiçais que ajudavam a elevar a chama da luz.  

As cidades do Império Romano usavam as tochas para a iluminação pública em eventos 

importantes e para iluminar caminhos por onde passavam as carruagens e cadeiras de transporte 

dos ricos da época. [7] 

Em Paris, no século XV, durante os meses de novembro, dezembro e janeiro era 

obrigatório colocar, antes das 6h da tarde, uma espécie de lanterna apontada para a estrada, ao 

nível da primeira janela, permanecendo esta durante toda a noite, numa posição estratégica de 

modo a fornecer luz suficiente para a estrada. [8] 

Em 1792, o escocês William Murdoch através de uma experiência com a destilação de 

carvão fóssil armazenou o gás obtido e a partir desse gás iluminou a sua casa.  

A iluminação a gás veio revolucionar a iluminação pública, uma vez que gerou maior 

segurança, permitindo prolongar o horário social das pessoas, além de contribuir para o 
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desenvolvimento das indústrias. A iluminação a gás para além de possuir um maior controlo 

ainda produzia uma luz mais intensa. Um candelabro a gás equivalia à luz de 12 velas. 

Na segunda metade do século XIX Thomas Edison, em 1879, inventa a primeira 

lâmpada elétrica incandescente, esta lâmpada possuía uma luz amarela, confortável, no entanto 

a maior parte da sua energia era desperdiçada sob a forma de calor em vez de luz.  

As lâmpadas incandescentes foram utilizadas durante bastante tempo na iluminação 

pública até ao aparecimento das lâmpadas de descarga de alta intensidade, que atualmente ainda 

continuam a ser utilizadas na iluminação pública, tal como as lâmpadas de sódio de alta ou 

baixa pressão.  

Atualmente vão surgindo novas tecnologias que possuem um tempo de vida superior e 

além disso apresentam um gasto energético muito menor, é o caso da tecnologia de LED [7]. 

 

 

2.2 Consumo da Iluminação Pública a Nível Mundial 
 

A nível mundial a iluminação difere entre países desenvolvidos e países 

subdesenvolvidos, isto acontece devido ao fato da quantidade de luz artificial produzida por 

cada país estar relacionada com o seu estatuto económico, logo, os países ricos e desenvolvidos 

tendem a ser “mais brilhantes” do que os em vias de desenvolvimento. 

A figura 2.1 representa a concentração de pontos luminosos no mundo. Verifica-se então 

que nos países considerados mais desenvolvidos existe uma maior percentagem de pontos de 

luz. Os países Europeus, os Estados Unidos e alguns países na Asia são os que possuem a maior 

concentração de pontos luminosos, em contrapartida, nos países subdesenvolvidos a existência 

de pontos de luz é praticamente inexistente, o que se pode verificar ao observar o continente 

africano. 
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Figura 2.1 – Iluminação no Planeta [9] 

 
No ano de 2005 realizou-se um estudo com a finalidade de determinar o consumo de 

energia elétrica mundial. Este estudo é o mais recente do género, pelo que não existem dados 

para os anos seguintes. A figura 2.2 representa o gráfico da distribuição do consumo de 

eletricidade por tipo de consumo a nível mundial, proveniente do estudo realizado em 2005. 

Verifica-se que o consumo de energia no setor comercial e no doméstico são os que 

possuem a maior percentagem, resultante do constante aumento do poder de compra e da maior 

disponibilidade de bens de consumo como eletrodomésticos e equipamentos audiovisuais.  

A Iluminação Pública não é assim a que possui maiores consumos de eletricidade a nível 

mundial, apenas consome 8%, no entanto, devido ao facto de ser de extrema importância para 

o quotidiano das populações uma vez que transmite uma maior segurança e conforto para estes, 

torna-se assim uma parte vital para o quotidiano de cada um. 

 

 
Figura 2.2 - Consumo de Eletricidade no Mundo por tipo de consumo [10] 
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2.3 A Iluminação Pública em Portugal 
 

A Iluminação Pública (IP) em Portugal, mais propriamente em Lisboa, começa no ano 

de 1780, com a iluminação utilizando candeeiros a azeite que iluminavam as ruas mais 

importantes da cidade, como se pode observar pela figura 2.3. Estes foram retirados em 1792 

devido à falta de financiamento, visto este ser feito através de cobranças aos habitantes das ruas 

iluminadas [11]. 

Em 1848 através da Companhia Lisbonense de Iluminação a Gás, inicia-se em Portugal 

o sistema de IP. A Câmara Municipal de Lisboa, estabelece assim um contrato em que 

determina a iluminação apenas nos locais onde se encontravam os pólos culturais e comerciais 

e também nas áreas residenciais apenas da elite lisboeta. Em 1878 deu-se a primeira experiência 

de iluminação elétrica [12]. 

 

 

 
Figura 2.3 - Ilustração de iluminação a azeite e a petróleo em Lisboa durante o século XIX [13] 

 
Em 1891 "nasce", por fim, com base na fusão da Companhia Lisbonense de Iluminação 

a Gás e da Companhia Gás de Lisboa, a CRGE, Companhias Reunidas Gás e Eletricidade, a 

quem a Câmara Municipal de Lisboa concedeu o direito de "produzir, distribuir e vender gás e 
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eletricidade destinada à iluminação pública e particular e a outros usos domésticos e industriais 

na área municipal da cidade de Lisboa" [14]. 

Em 1892 surge o primeiro regulamento para a concessão de licenças de estabelecimento 

de linhas elétricas, surgindo assim os primeiros projetos para a iluminação total de uma cidade, 

é o caso de Braga em 1893, e no ano seguinte Vila Real por iniciativa dos respetivos municípios. 

A partir dos finais dos anos vinte do século XX, são introduzidas na iluminação pública 

outros tipos de armaduras que oferecem uma nova luminosidade às cidades. Mais tarde é a 

introdução das lâmpadas de vapor de mercúrio e já mais recentemente, a partir da crise do 

petróleo de 1973, surgem as lâmpadas de vapor de sódio [1]. 
A eletricidade vai assim estendendo-se lentamente por pequenas redes locais. Por 

iniciativa empresarial ou camarária, cidades e vilas promovem a Iluminação Pública à 

eletricidade, produzida em centrais elétricas ou comprando-a a fábricas onde estava instalada 

uma central e cuja produção excedia as necessidades de consumo. Um exemplo de iluminação 

pública a partir de centrais são Guimarães e Viseu em 1901 e 1907, respetivamente [2]. 

Atualmente a iluminação pública em Portugal é essencial para o quotidiano das 

populações, quer seja em espaços urbanos ou em espaços rurais, uma vez que, permite que 

veículos e peões circulem de modo seguro na via pública durante o período noturno e auxilia 

na inibição da criminalidade [3]. Para além disso ainda contribuí para o próprio enriquecimento 

de espaços [15], realçando os monumentos, jardins e outros espaços de lazer [3]. 

Um bom projeto de Iluminação Pública deve assegurar que os peões tenham uma boa 

visibilidade dos limites de espaço onde circulam e também a inexistência de zonas com pouca 

luminosidade. No caso dos veículos deve proporcionar que estes detetem com facilidade 

eventuais obstáculos que apareçam na via ou que já lá estivessem [3]. 

A iluminação pública deixa assim de ser escolhida ao acaso, passa a ser incluída como 

elemento nos desenhos urbanos, contribuí para o processo de desenvolvimento das cidades e 

vilas através da diferenciação de espaços e gerando qualidade de vida para os cidadãos [1]. 
 

2.4 Consumo de Iluminação Pública em Portugal 
 

A figura 2.4 mostra os pontos de luz existentes na Península Ibérica, em relação a 

Portugal, verifica-se que as zonas mais iluminadas são as zonas situadas mais no litoral. À 

semelhança da figura 2.1 que representava os pontos de luz a nível mundial, em Portugal, a 

maior concentração de pontos de luz é referente às zonas mais desenvolvidas e mais povoadas. 
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Figura 2.4 - Iluminação na Península Ibérica [9] 

 

Apesar de não haver um cadastro completo no que diz respeito à Iluminação Pública em 

Portugal, estima-se que haverá entre 4 a 5 milhões de pontos de luz, dos quais, 

aproximadamente, 75% se encontram sob a gestão da empresa distribuidora de eletricidade, 

com base num contrato de concessão entre esta e os municípios [16]. 

Em Portugal, a Iluminação Pública é responsável por cerca de 3% do consumo total de 

energia, conforme se ilustra na figura 2.5, no entanto, a tendência é para que este consumo 

aumente cerca de 4 a 5% por ano nos próximos anos. Este facto resulta num acrescer dos custos 

para os Municípios [17]. 

 

 
Figura 2.5 - Distribuição do consumo de eletricidade por tipo de consumo [13] 
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A figura 2.6 compara a distribuição de energia consumida em Portugal por tipo de 

consumo em 3 décadas diferentes, 1994, 2001 e 2014.  

Desde 1994 todos os setores sofreram um aumento no consumo de energia elétrica, o 

setor não–doméstico é o que tem vindo a sofrer um aumento mais acentuado ao longo dos anos, 

no entanto, o setor que consome mais energia é a indústria, isto deve-se às necessidades que as 

indústrias possuem uma vez que utilizam uma maior quantidade de equipamentos com 

potências mais elevadas. 

 

 

 
Figura 2.6 - Consumo de Eletricidade por tipo de consumo [13] 

 

Atualmente a IP constitui entre 40% a 70% dos custos de eletricidade de um Município, 

o que traduz um aumento de 20% nos últimos 20 anos, como se pode analisar pela figura 2.7. 

Este facto deve-se em parte ao crescimento das cidades, ao aumento de estradas, autoestradas e 

vias pedestres, assim como a uma necessidade de tornar as cidades do município mais 

iluminadas para que as pessoas se sintam mais seguras e mais confortáveis.  

Para tentar reverter um pouco esta situação existem municípios a desligar alguns setores 

da IP, causando uma redução imediata da “potência instalada” [18].  

Esta medida porém não será de todo a mais ideal uma vez que acarreta consigo 

problemas na visibilidade, na segurança e no conforto tanto dos peões como dos automobilistas. 
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Figura 2.7 - Evolução do Consumo de Energia na Iluminação das Vias Públicas [13] 

 
É então imperativo que se deve atuar de modo a reduzir os custos associados à 

iluminação, ou seja, é necessário encontrar sistemas mais eficientes que possibilitem reduzir o 

consumo de energia elétrica mas que garantam, no mínimo, os mesmos níveis de segurança e 

conforto e sem ter de desligar setores da IP [18].  

As tecnologias de lâmpadas na Iluminação Pública mais utilizadas em Portugal, neste 

momento, são as lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão, no entanto, atualmente existem 

locais em que estas começam a ser substituídas pela tecnologia LED, que devido ao seu baixo 

consumo de energia, à sua robustez, longo tempo de vida útil e não conterem mercúrio, nos 

díodos emissores de luz constituí uma nova oportunidade nas aplicações para a iluminação. 

Porém, também existem locais em Portugal em que a tecnologia utilizada ainda é a lâmpada de 

vapor de mercúrio. 

Com o passar dos anos tem vindo também a notar-se uma evolução nas próprias 

luminárias utilizadas, visto que estas têm passado a ser mais eficientes e mais atraentes do ponto 

de vista estético. 

A gestão da Iluminação Pública, em Portugal, no que diz respeito a gestão de horários, 

número de aparelhos e lâmpadas em serviço encontra-se a cargo dos próprios municípios, 

porém, a manutenção destas instalações compete à empresa distribuidora de energia elétrica, 

por concessão [19]. 
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2.5 Programas para a sustentabilidade Energética 
 
Atualmente, existem metas a cumprir por parte de cada Estado-Membro pertencente à 

União Europeia (UE), no sentido de cumprir objetivos que respeitem a sustentabilidade 

energética.  

Assim, Portugal, enquanto Estado-Membro da UE, criou a ENE 2020 – estratégia 

nacional de energia 2020, onde define estratégias que visam o cumprimento das medidas 

impostas pela UE.  

A ENE 2020 define uma agenda para a competitividade, o crescimento e a 

independência energética e financeira do país através da aposta nas energias renováveis e da 

promoção integrada da eficiência energética, assegurando a segurança de abastecimento e a 

sustentabilidade económica e ambiental do modelo energético [4].  

A estratégia europeia para a eficiência energética engloba medidas a tomar no sector da 

iluminação pública, no sentido de promover a utilização racional de energia e a eficiência 

energético-ambiental em equipamentos de iluminação pública existentes, bem como a melhoria 

da eficiência energética de instalações semafóricas, com a consequente diminuição das 

emissões de CO2. As medidas a implementar são as seguintes [4]: 

• Utilização de equipamentos e/ou soluções mais eficientes que visem a 

melhoria da eficiência energética das instalações, nomeadamente: 

• o Instalação de sistemas de regulação de fluxo luminoso; 

• o Substituição de luminárias ineficientes ou com mais de 10 anos de 

utilização, por equipamentos com melhor capacidade de reflexão e/ou 

necessidade de fontes de luz de menor potência, bem como substituição de 

balastros ineficientes ou com mais de 10 anos; 

• o Substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio (HPM) por fontes de luz 

mais eficientes; 

• o Instalação de tecnologias de controlo, gestão e monitorização da 

Iluminação Pública. 

• Substituição das fontes luminosas nos sistemas de controlo de tráfego e 

peões por tecnologia LED. 
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2.6 Legislação em Vigor para a Iluminação Pública 
 

Aquando da realização de um projeto de iluminação pública, para além de ser necessário 

o cumprimento dos requisitos que permitirão obter os resultados esperados em termos de 

iluminação para um determinado local, é igualmente necessário e incontornável o cumprimento 

da legislação aplicável [4].  

 
2.6.1 Regulamento de Segurança em Redes de Distribuição de Energia 
Elétrica de Baixa Tensão 
 

O documento que estabelece as condições técnicas de exploração das redes nacionais de 

distribuição de energia elétrica, bem como as condições técnicas de ligação de instalações 

produtoras e consumidoras a estas redes em Portugal é o Regulamento de Segurança em Redes 

de Distribuição de Energia Elétrica de Baixa Tensão (RSRDEEBT). O Decreto-Lei nº 341/90 

e a Portaria nº454/2011 estabelecem nomeadamente o responsável pelo funcionamento e 

manutenção da rede de Iluminação Pública, definem regras para a sua concessão, e ainda as 

luminâncias e uniformidades globais recomendadas para zonas urbanas, zonas rurais, sedes de 

freguesias e núcleos antigos delimitados. 

O autor de um projeto de Iluminação Pública deve ter conhecimento dos artigos nº 67 

até nº 72, do Capítulo VII do RSRDEEBT, que se referem especificamente às “Instalações de 

Iluminação Pública”.	

O Decreto-Lei nº 344-B/82, de 1 de Setembro, "estabelece que a distribuição de energia 

elétrica em baixa tensão no continente compete aos municípios, podendo estes exercê-la ou por 

exploração direta ou mediante regime de concessão à empresa Energia de Portugal (EDP) e a 

empresas públicas de âmbito local ou regional, salvaguardando, no entanto, a situação das 

concessões, à data existentes, a empresas privadas, enquanto aquelas subsistam, e permitindo a 

outorga de concessões aos produtores independentes." 

O Decreto-Lei nº 297/86, de 19 de Setembro, “veio alargar o âmbito dessas entidades, 

permitindo aos municípios outorgarem concessões de distribuição de energia elétrica em baixa 

tensão também a cooperativas.” 

No Decreto-Lei nº 449/88, de 10 de Dezembro, porém, é dito que “a EDP deixa de deter, 

em regime de exclusivo, a exploração do serviço público de produção, transporte e distribuição 

de energia elétrica no continente, deixando de existir qualquer justificação para que apenas a 

EDP seja referida como entidade distribuidora.” 
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Ainda o artigo nº3 do Decreto-Lei nº 341/90, refere que “os contratos de concessão entre 

os municípios e as entidades referidas nos números 3 e 4 do artigo nº 1, serão celebrados pelo 

prazo de 20 anos, renováveis por iguais períodos, e a sua denúncia, no termo do prazo ou das 

suas prorrogações, deverá ser manifestada com uma antecedência mínima de dois anos” [20]. 

O Centro Português de Investigação (CPI) estima que os contractos de concessão entre 

os municípios para a gestão e manutenção da IP, terminem entre o ano de 2015 e o ano de 2021 

[21]. Aquando do fim da concessão os municípios podem manter o mesmo concessionário ou 

se for mais vantajoso mudar. 

A Portaria nº 454/2001 diz ainda que “a gestão da iluminação pública é da inteira 

responsabilidade da Câmara no que respeita a níveis e horários de iluminação e ao tipo e número 

de aparelhos de iluminação e lâmpadas em serviço. O concessionário obriga-se a implementar 

o sistema de comando de iluminação pública que for acordado com a Câmara, bem como a 

mantê-lo atualizado e em bom estado de funcionamento, garantindo a necessária assistência à 

rede de iluminação pública, salvo se outra solução for acordada.” Compete ainda ao 

“concessionário manter em bom estado de conservação as instalações de iluminação pública e 

o concessionário suportará inteiramente os encargos de conservação dos aparelhos de 

iluminação e dos respetivos suportes, quer constituam ou não apoios da rede de distribuição, 

desde que sejam do tipo corrente” [22]. 

 

2.6.2 Norma Europeia EN 13201 
 

A norma europeia EN13201, Road lighting, foi desenvolvida pela CEN (Comissão 

Europeia de Normalização) e é aplicável à iluminação pública. Encontra-se dividida em quatro 

partes:  

• EN 13201-1 [23] - Fornece uma metodologia de seleção da situação e classe de 

iluminação para cada tipo de área exterior pública com tráfego pedestre ou motorizado com 

base em requisitos geométricos da área considerada, tipo de uso da área e influência do 

ambiente envolvente; 

• EN13201-2 [24] - define valores fotométricos ótimos para cada classe de 

iluminação; 

• EN13201-3 [25] - desenvolve um método de rede de cálculo para definição da 

área relevante e mede os parâmetros fotométricos presentes nessa mesma área;  
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• EN13201-4 [26] - sugere métodos de medição do desempenho da iluminação 

nos sistemas já instalados.  

Com a aplicação da norma em sistemas de iluminação fixa pretende-se providenciar boa 

visibilidade aos utentes das áreas exteriores públicas com tráfego durante as horas noturnas 

promovendo a segurança do fluxo automobilístico ou pedestre e a proteção pública dos utentes 

[27]. 

Em relação à norma EN13201-1 o processo de classificação da situação de iluminação 

de uma via pública serve de base para definição das exigências de iluminação dessa via, ou seja, 

conhecendo a situação de iluminação é possível definir a sua classe de iluminação [23]. 

Após definir a classe de iluminação para a área relevante, com recurso à norma 

EN13201-2 consegue-se saber as exigências fotométricas dessa classe [24]. 

A norma EN13201-3 estabelece uma metodologia para o cálculo/medição de 

quantidades fotométricas, luminância (cd/m2) e iluminância (lux), segundo um campo de 

cálculo/medição para a área relevante definida [25]. 

A norma EN13201-4 determina um conjunto de procedimentos e convenções uteis para 

a medição de parâmetros fotométricos, valores de iluminância e luminância de instalações de 

iluminação rodoviária. Sugere também a monitorização da rede elétrica, utilizando, por 

exemplo, um analisador de energia, durante o processo de medição [26]. 

 

2.7 Relatório Técnico CIE 115:2010 
 

O relatório técnico CIE 115:2010 trata-se de uma revisão, atualização e substituição do 

relatório CIE 115-1995 " Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic ". Desde a sua 

emissão em 1995, o consumo de energia e os aspetos ambientais tornaram-se mais importantes 

e, ao mesmo tempo, o melhor desempenho das luminárias e lâmpadas e a introdução dos 

dispositivos de controlo eletrónico, tornou possível a introdução de iluminação adaptável para 

estradas de tráfego de motorizadas, áreas de conflito e áreas para pedestres.  

Tem sido desenvolvido um modelo estruturado para a seleção das classes de iluminação 

adequadas (M, C, ou P), com base no conceito de iluminância ou de luminância, tendo em conta 

os diferentes parâmetros relevantes para as dadas tarefas visuais. É aplicado para variáveis 

dependentes como por exemplo as condições climatéricas ou condições de volume de tráfego, 

o modelo oferece a possibilidade de utilizar sistemas de iluminação adaptativos. Oferece 

informações sobre o uso de sistemas de controlo capazes de satisfazer as exigências da 

iluminação adaptativa. Baseia-se na conservação dos níveis de iluminação (CIE 154:2003) e na 



	

17	
	

qualidade de iluminação, isto implica que o desempenho não deve cair abaixo dos limites 

prescritos, que tratam-se de valores mínimos, para a vida da instalação [28].  

 

2.8 Conclusão 
 

Neste capítulo foi realizada uma introdução histórica e evolução da iluminação pública, 

em Portugal e no Mundo, desde que o homem primitivo obtia o fogo através da natureza, 

passando pela procura de novas técnicas e pelo aparecimento das primeiras ferramentas, ao 

aparecimento da iluminação a gás e finalmente da lâmpada elétrica até chegar à atualidade em 

que vão surgindo cada vez mais novas tecnologias e que possuem um tempo de vida muito mais 

longo e um gasto energético cada vez menor.  

Analisou-se também o consumo de energia em Portugal e no mundo, em que se conclui 

que a Iluminação Pública não representa os maiores consumos de eletricidade a nível mundial, 

no entanto, devido ao facto de ser de extrema importância para o quotidiano das populações, 

torna-se assim uma parte vital. 

Por fim, realizou-se uma análise da Legislação em Vigor para a Iluminação Pública em 

Portugal.  



	

18	
	

  



	

19	
	

Capítulo 3 - Conceitos e Caracterização 
da Rede IP 
 
3.1 Conceitos Luminotécnicos 
 
Nesta secção serão apresentados alguns conceitos luminotécnicos e as principais grandezas. 

 

3.1.1 Acuidade visual  
 

A acuidade visual define-se como capacidade que o olho tem de reconhecer 

separadamente, com nitidez e precisão, objetos muito pequenos e próximos entre si. 

As distâncias na retina são referidas em termos de ângulo visual (𝜃). Assim, a 

capacidade do olho em distinguir dois pontos está associada a um certo valor de ângulo visual, 

como se pode verificar na figura 3.1. Quantitativamente pode afirmar-se que a acuidade visual 

é o inverso do ângulo mínimo sob o qual os olhos conseguem distinguir um pormenor [29].  

 

 
Figura 3.1 - Acuidade Visual [29] 

 

Existem vários fatores que influenciam a acuidade visual, tais como [29]: 

• Adaptação – capacidade que o olho humano possui para se ajustar a diferentes 

níveis de intensidade luminosa, mediante os quais a pupila irá dilatar ou contrair; 

• Acomodação – é o ajustamento das lentes do cristalino do olho de modo a que a 

imagem esteja permanentemente focada na retina; 

• Contraste – é a diferença de luminância entre um objeto que se observa e o seu 

espaço envolvente; 
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• Idade – a capacidade visual de uma pessoa diminui com a idade, uma vez que, 

com o passar dos anos, o cristalino endurece, perdendo a sua elasticidade, 

tornando mais complicada a tarefa de focalização das imagens dos objetos. 

 
3.1.2 Parâmetros Luminotécnicos 
 
3.1.2.1 Coeficiente de Utilização 
 

O coeficiente de utilização consiste na relação entre o fluxo luminoso recebido por um 

corpo (ϕ) e o fluxo total emitido por uma fonte de luz (𝜙#). Esta grandeza exprime-se em % 

[29]. 

 

Ƞ = $
$%

                                                                        (eq. 3.1) 
 

3.1.2.2 Absorção 
 
A absorção consiste na relação entre o fluxo luminoso absorvido por um corpo ( ∅') e o fluxo 
recebido por um corpo (∅).Esta grandeza exprime-se em % [29]. 
 

          𝛼 = ∅*
∅

                                                         (eq. 3.2) 
 

 
3.1.2.3 Curva de Sensibilidade do Olho 
 

A curva de sensibilidade do olho, como o próprio nome o indica, determina a 

sensibilidade do olho ao longo do dia. 

A curva define desde as condições de boa iluminação (> 3 cd/m²) que ocorrem durante 

o período diurno, onde a visão é mais nítida, detalhada e as cores se distinguem perfeitamente 

(visão fotópica), como se pode observar pela figura 3.2. 

Quando os níveis de luminância são inferiores a 0,25 cd/m², a sensação de cor não existe 

e a visão é mais sensível aos tons azuis e à luz (visão escotópica). 

Nas situações existentes entre estes valores, a capacidade para distinguir as cores 

diminui em conformidade com a diminuição da quantidade da luz, variando a sensibilidade aos 

tons amarelados para os tons azuis (visão mesópica) [29].  
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Figura 3.2 - Curva de sensibilidade do olho [30] 

 
3.1.2.4 Encandeamento 
 

Encandeamento incomodativo  

 

O encandeamento incomodativo (G) corresponde à perda da faculdade de visualizar os 

objetos, agudeza visual, provocando simultaneamente fadiga ocular, em condições dinâmicas. 

O índice de deslumbramento incomodativo é determinado pelo somatório do índice específico 

da luminária (IEL) e do valor real da instalação (VRI) [29].  

 

𝐺 = 𝐼𝐸𝐿 + 𝑉𝑅𝐼                                                         (eq. 3.3) 

 

Encandeamento perturbador  

 

O encandeamento perturbador (TI), também chamado incremento limite, é uma medida 

que permite quantificar a perda de visibilidade causada pelo encandeamento das luminárias de 

iluminação pública. 

Neste caso, um objeto que está no limite da visibilidade deixa de ser visível devido ao 

encandeamento. Caso se pretenda que o objeto seja visível nestas condições, há que aumentar 

o nível de contraste – este incremento corresponde ao TI [29].  

 
𝑇𝐼 = 34

(6)8.:
∗ 𝐿<%                                                         (eq. 3.4) 

𝐿< = 10	 AB
CB
D

E
FGH                                                           (eq. 3.5) 
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Legenda:  
𝐿– Luminância média da estrada (cd/m2).  
𝐿<– Luminância encandeante (veiling luminance) equivalente (cd/m2).  
𝐸F– Iluminância (em lux, baseada no fluxo inicial da lâmpada em lumens) produzida pela luminária k, num plano normal à 
linha de visão e à altura do olho do observador.  
𝜃– Ângulo, em graus, do arco entre a linha de visão e a linha desde o observador ao centro da luminária k.  
 
 

3.1.2.5 Rácio de Saída do Fluxo Luminoso 
 
O Rácio de Saída do Fluxo Luminoso (LOR) é o quociente entre o fluxo luminoso (ϕ) total de 

uma luminária (medido em condições práticas específicas com a sua fonte de luz e equipamento 

auxiliar) e a soma dos fluxos luminosos individuais ( Σϕ) dessas mesmas fontes de luz, quando 

operadas fora da luminária com o mesmo equipamento auxiliar e condições práticas, como é 

ilustrado na figura 3.3.  

 

𝐿𝑂𝑅 = JK*íM*	M*	NOPQRáTQ*
UVWXRY%	M%	NOZ	QRMQ[QMO*N

                                              (eq. 3.6) 

 

Para a realização de um projeto de IP eficiente convém conhecerem-se dois conceitos 

derivados do LOR, ou seja: 

Rácio de Saída do Fluxo Luminoso Ascendente (ULOR): relação entre o fluxo emitido 

para cima, pela luminária, com a soma dos fluxos luminosos individuais dessas mesmas fontes 

de luz quando operadas fora da luminária. 

Rácio de Saída do Fluxo Luminoso Descendente (DLOR): relação entre o fluxo emitido 

para baixo, pela luminária, com a soma dos fluxos luminosos individuais dessas mesmas fontes 

de luz quando operadas fora da luminária [29].  

 

 
Figura 3.3 - Rácio de Saída do Fluxo Luminoso [29] 



	

23	
	

 
3.1.2.6 Rácio Envolvente  
 

O Rácio Envolvente – Surround Ratio (SR) tem como função assegurar que o fluxo 

luminoso direcionado para a periferia das vias seja suficiente para tornar perfeitamente visíveis 

os corpos aí existentes. 

O SR é definido como sendo a iluminância média horizontal nas duas faixas 

longitudinais exteriores aos limites laterais de uma faixa de rodagem de viaturas, dividida pela 

iluminância média horizontal de duas faixas longitudinais dessa estrada, adjacentes aos seus 

limites. 

A largura de cada uma dessas faixas longitudinais definidas, para o cálculo do rácio 

envolvente, terá de ser a mesma. 

O rácio envolvente (SR) poderá ser calculado através da iluminância média (𝐸 ) das 

várias faixas, pela equação 3.7 [29]: 

 
𝑆𝑅 = 	 A]GA^

ADGA_
                                                           (eq 3.7) 

 

3.1.2.7 Fator de Manutenção da Luminosidade da Lâmpada  
 

O fator de manutenção da luminosidade da lâmpada (FMLL) é dado pelo rácio entre o 

fluxo luminoso da lâmpada num dado momento da sua vida (ø(t)) e o fluxo luminoso inicial 

(ø0), como é ilustrado na figura 3.4 [29].  

 

 
Figura 3.4- Fator de Manutenção da Lâmpada [29] 
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3.1.2.8 Fator de Sobrevivência da Lâmpada 
 

O Fator de Sobrevivência da Lâmpada (FSL) é definido pela fração do número total de 

lâmpadas que continuam a funcionar num dado momento e sob determinadas condições [29]. 

 

𝐹𝑆𝐿 = a(b)
a8

                                                               (eq. 3.8) 

Legenda: 
𝑃d- Número de lâmpadas iniciais 
P(t) – Número total de lâmpadas a funcionar 
 
3.1.2.9 Fator de Manutenção da Luminária 
 

O Fator de Manutenção da Luminária (FML) é o rácio do LOR de uma luminária num 

dado momento (LOR(t)), com o LOR dessa mesma luminária no seu início de vida (𝐿𝑂𝑅d) [29].  

 

𝐹𝑀𝐿 = 6fg(b)
6fg8

                                                           (eq. 3.9) 

 

3.1.2.10 Fator de Manutenção 

 
O fator de manutenção (FM) de uma instalação é o rácio da iluminância num 

determinado momento (E(t)), com a iluminância inicial (E0). 

O valor do fator de manutenção poderá afetar significativamente a potência da fonte de 

luz a instalar, bem como o número de luminárias necessárias para alcançar os valores de 

iluminância/luminância especificados [29].  

 

𝐹𝑀 = 𝐹𝑀𝐿𝐿 ∗ 𝐹𝑆𝐿 ∗ 𝐹𝑀𝐿                                            (eq. 3.10) 

 

3.1.2.11 Fator de Utilização 
 

O Fator de Utilização de uma instalação (FU) é o rácio do fluxo luminoso recebido pela 

superfície que se pretende iluminar (fluxo útil - 𝛷ibjk) com a soma dos fluxos individuais de 

cada fonte de luz da instalação [29].  
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3.1.2.12 Fluxo Luminoso  
 

O Fluxo Luminoso (Φ) é a quantidade de luz emitida em todas as direções por uma fonte 

de luz. A unidade é o lúmen (lm) [29].  

 

𝑄 = 𝐹 ∗ 𝑡                                                             (eq. 3.11) 
Legenda: 

Q – Quantidade de luz (lm/s) 

F – Fluxo luminoso (lm) 

t – Intervalo de tempo (s) 

 

3.1.2.13 Iluminância 
 

A Iluminância (E) tem como unidade o lux (lx) e, segundo a norma EN 12665, é o 

quociente entre o fluxo luminoso incidente num elemento da superfície (∂ϕ) e a área desse 

elemento (∂A). Ou seja, é a quantidade de fluxo luminoso recebido pela unidade de área 

iluminada, como é ilustrado na figura 3.5. 

 

𝐸 = n∅
no
= 𝐿. . cos 𝜃 . 𝜕Ωuvwx                                          (eq. 3.12) 

 
Legenda:  

 E – Iluminância.  

 L – Luminância num dado ponto nas várias direções dos raios elementares incidentes do ângulo sólido.  

 ∂Ω – Ângulo sólido.  

 θ – Ângulo entre qualquer um dos raios incidentes e a normal à superfície num dado ponto. 

 

 
Figura 3.5– Iluminância [31] 
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Existem quatro medidas de iluminância possíveis:  

• Horizontal (Eh), vulgarmente designada apenas por Iluminância (E).  

• Vertical (Ev).  

• Semicilíndrica (Esc).  

• Hemisférica (Ehem). 

 

Deduz-se que quanto maior for o fluxo luminoso incidente sobre uma superfície, maior será a 

iluminância. Do mesmo modo, mantendo-se o fluxo luminoso, a iluminância será tanto maior 

quanto menor for a área a iluminar [29].  

 

3.1.2.14 Luminância 
 

A Luminância (L) é uma medida da densidade da intensidade da luz refletida numa dada 

direção, que descreve a quantidade de luz que atravessa ou é emitida de uma superfície, segundo 

um ângulo sólido (∂Ω), como é ilustrado na Figura 3.6.  

Tem como unidade SI a candela por metro quadrado (cd/m2), igualmente conhecida por 

nit (nt). 

 

 
Figura	3.6	–	Luminância	[32]	

 
A Luminância (L) pode ser entendida como o quociente entre a Intensidade Luminosa 

(I) e a Área (A) que a reflete segundo uma determinada direção (𝜃), ou seja: 

 

𝐿 = y
o.z{w(C)

	(𝑐𝑑/𝑚u)                                              (eq. 3.13) 
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Ao denominador desta equação, dá-se o nome de área aparente, que não é mais do que 

a área projetada na direção do observador, correspondente à área da superfície iluminada. 

O cálculo da luminância (L), num ponto da via, pode ser efetuado através da expressão 

[29]: 

 

𝐿 = k∗x∗∅∗��∗Hd�^

�D
                                                    (eq. 3.14) 

 
Legenda:  

l – Intensidade luminosa (cd) normalizada por km 

r – Coeficiente de luminância reduzida para um vetor de luz incidente, com coordenadas angulares – obtido através 

da tabela de reflexão do pavimento, em st -1 

Φ – fluxo luminoso inicial de cada luminária (km)  

MF – produto do LLMF com o LMF  

 H – Altura (m) 

 

 

3.1.2.15 Diferença entre Luminância e Iluminância  
 

A Iluminância é a quantidade de fluxo luminoso incidente numa unidade de área. A 

Luminância corresponde ao fluxo luminoso emitido por uma unidade de área de uma superfície 

numa determinada direção (mede a luz tal como é percebida pelo olho humano).  

Assim sendo superfícies com diferentes propriedades de reflexão terão a mesma 

iluminância, mas luminâncias diferentes [1].  

 
3.1.2.16 Índice de Reprodução de Cor 
 
O Índice de Reprodução de Cor (IRC) é a capacidade de reprodução cromática do objeto 

iluminado por uma fonte de luz, sendo por isso um valor indicativo da capacidade da fonte de 

luz para reproduzir cores, em comparação com a reprodução obtida por uma fonte de luz padrão, 

tomada como referência (geralmente toma-se como referência a luz solar) [29].  

 

3.1.2.17 Intensidade Luminosa 
 

A Intensidade Luminosa (I) de uma fonte de luz é igual ao fluxo emitido numa direção 

por unidade de ângulo sólido nessa direção [29].  
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O ângulo sólido é definido como aquele que, visto do centro de uma esfera, percorre 

uma dada área sobre a superfície dessa esfera [19].  

A unidade é a candela (cd) [29].  

 

𝐼 = ∅
�
(𝑙𝑚/𝑆𝑟)                                                       (eq. 3.15) 

 
3.1.2.18 Temperatura de Cor 
 

A Temperatura de Cor (K) é uma característica da luz visível, determinada pela 

comparação da sua saturação cromática com a de um corpo negro radiante ideal.  

Ou seja, é a temperatura a que um corpo negro irradiaria a mesma cor da fonte luminosa 

(usualmente medida em Kelvin – K). 

Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz. O conceito 

de luz quente ou fria relaciona-se com a tonalidade de cor que a fonte de luz apresenta ao 

ambiente. As fontes luminosas podem variar entre 2.000 K até mais de 10.000 K. Do ponto de 

vista técnico a tonalidade da luz que irradia uma fonte de luz conhece-se pela sua temperatura 

de cor [29], como é ilustrado na figura 3.7.  

 

 
Figura 3.7 - Temperatura de Cor [33] 

 
3.1.2.19 Uniformidade 
 

Uniformidade extrema (Ue) - Relação entre o valor de iluminância mínima e o valor de 

iluminância máxima, de uma instalação de iluminação. Esta grandeza exprime-se em % [29]. 

 

𝑈# =
APQR
AP*�

                                                         (eq. 3.16) 

 

Uniformidade Geral (𝑈d) - Relação entre o valor de luminância mínima e o valor de 

luminância média, de uma instalação de iluminação. Esta grandeza exprime-se em % [29]. 
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𝑈d =
6PQR
6P%M

                                                     (eq. 3.17) 

 

 

Uniformidade Longitudinal (UL) - No sentido de deslocação do observador, é a relação 

entre o valor de luminância mínima e o valor de luminância máxima longitudinal, de uma 

instalação de iluminação. Esta grandeza exprime-se em % [29]. 

 

𝑈6 =
6PQR6
6P*�6

                                                    (eq. 3.18) 

 

 

Uniformidade Média (UM) - Relação entre o valor de iluminância mínima e o valor de 

iluminância média, de uma instalação de iluminação. Esta grandeza exprime-se em % [29]. 

 

𝑈� = APQR
AP%M

                                                     (eq. 3.19) 

 

3.1.3 Parâmetros Eletricos 
 
3.1.3.1 Eficiência Luminosa 
 

A eficiência luminosa (η) de uma fonte é a relação entre o fluxo luminoso total emitido 

pela fonte (𝜙) e a potência por ela absorvida (P). A unidade SI é o lm/W (lúmen por Watt). 

 

𝜂 = $
a
	(𝑙𝑚/𝑊)                                                 (eq. 3.20) 

 
Os equipamentos fotométricos e os medidores de luz são geralmente calibrados 

conforme a sensibilidade espectral dos cones, ou seja, na visão fotópica. Assim, o fluxo 

luminoso das fontes de luz é avaliado somente em termos da sua resposta fotópica. 

Este rácio é também muitas vezes utilizado como o Índice de Eficiência Energética [29]. 

 

3.1.3.2 Fonte de Luz 
 

Define-se como sendo o elemento físico, sólido ou gasoso que, quando alimentado por 

energia elétrica, emite radiações visíveis ao olho humano. 
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São exemplos de fontes de luz, lâmpadas de filamento ou de descarga e LED’s [29]. 

 

3.1.3.3 Regulador de Fluxo Luminoso  
 

O Regulador de Fluxo Luminoso (RFL) é um equipamento previsto para controlar o 

processo de arranque, estabilização e redução do consumo da potência instalada, referente a 

uma instalação de iluminação, funcionando após a aplicação de uma “ordem” com origem local 

ou remota. 

O processo pode ser efetuado através da regulação, por tensão, por corrente ou variação 

da frequência, através de equipamentos eletromecânicos ou eletrónicos [29]. 

 

3.1.3.4 Índice de Proteção (IP) 
 

Parâmetro que define quais as características de um aparelho de iluminação, que deve 

ser considerado em função do local de instalação da mesma, nomeadamente quanto à 

agressividade do ambiente e condições de intempérie. 

O grau de proteção tem por objetivo a determinação dos seguintes parâmetros: 

a) Proteção de pessoas (incluindo as partes do corpo como mãos e dedos) contra o 

contacto às partes em tensão sem isolamento, contra o contacto nas partes móveis no interior 

do aparelho e proteção contra a entrada de corpos estranhos como poeiras por exemplo. 

b) Proteção do equipamento contra a entrada de água no seu interior [29]. 

 

3.2 Componentes da Rede de Iluminação Pública 
 

Existem diferentes tipos de tecnologias utilizadas na IP, dessas tecnologias os principais 

elementos que a constituem são [1]:  

• Luminárias; 

• Lâmpadas; 

• Aparelhagem Auxiliar. 
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3.2.1 Luminárias 
 

Uma luminária é um conjunto ótico (concebido para distribuir a luz), elétrico (liga a 

lâmpada à fonte de iluminação) e mecânico (posiciona e protege a lâmpada), que tem como 

função distribuir e controlar a luz emitida pela lâmpada [27], como é ilustrado na Figura 3.8. 

Os componentes constituintes da luminária são [1] [2] [18]: 

• Suporte das Lâmpadas – assegura que o posicionamento da lâmpada se mantenha 

de forma correta e inalterável e estabelece o contacto elétrico com a aparelhagem auxiliar, 

mesmo quando a luminária é sujeita a vibrações. 

• Corpo da Luminária – proporciona suporte mecânico a todos os componentes, 

devendo por isso apresentar uma boa resistência mecânica. Deve permitir que o acesso ás 

lâmpadas e a outros componentes da aparelhagem seja realizado facilmente. 

• Órgão de Fixação – fixa a luminária ao poste e assegura a não existência de 

oscilações após o seu posicionamento. Pode ser fixo ou admitir a regulação da posição da 

luminária. 

• Refletor - dirige a luz para o ângulo sólido desejado, possibilitando a orientação 

do fluxo luminoso na direção pretendida e procurando localizar a maior percentagem possível 

da luz emitida pela fonte luminosa, na zona a iluminar. Pode ser de alumínio, vidro espelhado, 

plásticos espelhados ou chapa de aço esmaltada ou pintada de branco. 

• Refrator - direciona o fluxo luminoso, e é normalmente constituído por vidro ou 

material plástico. Deve ter resistência contra choques mecânicos e térmicos permitindo a 

conservação de uma boa aparência. 

• Difusores - o seu propósito é diminuir a luminância das lâmpadas, no sentido de 

proporcionar um melhor conforto visual. Os materiais utilizados são normalmente plástico ou 

vidro. 

• Dispositivos de Regulação - permitem a adaptação da distribuição luminosa da 

luminária à área a iluminar ou então a diferentes tipos de lâmpadas. 

• Compartimento de Acessórios – numa luminária o termo acessórios, contempla 

toda a aparelhagem auxiliar necessária ao bom funcionamento das lâmpadas, sendo 

basicamente o balastro, condensador e arrancador. Em determinados tipos de luminárias, esta 

aparelhagem é colocada, dentro do próprio corpo da luminária, pelo que não se trata, 

propriamente, de um compartimento separado. Noutros casos, a aparelhagem é colocada num 

compartimento exterior ao corpo da luminária. 
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As luminárias devem satisfazer os seguintes requisitos [2]: 

• Dirigir o fluxo luminoso para obter a repartição luminosa desejada, com o 

melhor rendimento possível. 

• Evitar o encandeamento e a poluição luminosa. 

• Satisfazer as especificações elétricas que garantem a segurança e o bom 

funcionamento. 

• Proteger as lâmpadas e os dispositivos elétricos e óticos das influências 

atmosféricas. 

• Promover a dissipação de calor. 

 

 

 
Figura 3.8 - Tipos de Luminárias [34] 

 

3.2.1.1 Classificação das luminárias 
 

A classificação mais atual das luminárias baseia-se em três propriedades básicas [2]: 

• Projeção da armadura: distância até onde a luz de saída da armadura é distribuída 

ao longo da estrada. 

• Dispersão da armadura: indica a distribuição luminosa no sentido transversal da 

estrada. 

• Controlo da armadura: facilidade de controlar o encandeamento produzido. 
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3.2.1.2 Classificação da Distribuição da Intensidade Luminosa 
 

Foi definido um sistema de classificação da distribuição da intensidade luminosa 

emitida por uma luminária com o objetivo de facilitar a seleção das luminárias adequadas para 

um determinado local [27]: 

• Distribuição vertical da luz;  

• Distribuição lateral da luz;  

• Controlo da distribuição da luz acima da intensidade luminosa máxima. 

 

3.2.1.3 Índice de proteção da luminária 
 

As luminárias são ainda classificadas de acordo com o tipo de proteção contra agentes 

externos como a poeira, objetos sólidos, água e humidade. Esta classificação é dada por um 

código IP (International Protection) previsto na EN 60529, que consiste na sigla IP seguida de 

dois algarismos [18]. 

O primeiro algarismo vai de 0 a 6 e define a dimensão máxima de corpos sólidos que 

podem entrar dentro do equipamento, enquanto o segundo algarismo vai de 0 a 8, e define a 

proteção contra a entrada de líquidos [2]. 

Pode ser ainda adicionada uma letra opcional que complementa os dois valores de IP e 

que indica a capacidade do involucro em proteger as pessoas contra o acesso a partes perigosas 

[18].  

Quanto maior for o número IP, maior será a proteção fornecida pela luminária, fazendo 

com que o fator de manutenção global seja mais elevado devido à menor depreciação do fluxo 

luminoso por agentes exteriores e contribuindo para o aumento da eficiência global da 

instalação [2]. 

 

3.2.2 Lâmpadas 
 

A lâmpada é um objeto que tem como função a produção de uma radiação 

eletromagnética no espectro visível [29] através de combustão ou eletricamente por 

incandescência de um filamento, por descarga num gás rarefeito ou por fluorescência [35].  

Existem diversos tipos de lâmpadas que podem ser utilizadas num sistema de 

iluminação pública, diferenciam-se pelas suas características técnicas e económicas, e pelos 

seus parâmetros de desempenho, como o Índice de Restituição de Cor (IRC), Temperatura de 
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cor (K), Fluxo Luminoso (𝜙), Eficiência Luminosa, Potência, Fator de Sobrevivência da 

Lâmpada (FSL), Fator de Manutenção da Luminosidade da Lâmpada (FMLL) [36]. 

As lâmpadas podem ser classificadas em [19]: 

• Lâmpadas Incandescentes; 

• Lâmpadas de Descarga; 

• Lâmpadas de Indução; 

• LED’s. 

• Tecnologias do Futuro 

 

3.2.2.1 Lâmpadas Incandescentes 
 

O princípio de funcionamento da lâmpada incandescente baseia-se na passagem de uma 

corrente elétrica através de um filamento espiral de tungsténio, que se torna incandescente, 

dentro de um involucro de vidro, o qual é preenchido por um gás inerte (árgon, azoto ou crípton) 

e produzindo assim luz e calor [2], como é ilustrado na figura 3.9. 

Quanto maior for a temperatura do filamento, maior será a proporção de energia que é 

radiada na região visível do espectro e consequentemente maior é o rendimento luminoso da 

lâmpada. 

 A utilização do tungsténio permite uma maior temperatura de funcionamento visto que 

possui um ponto de fusão bastante elevado e um ponto de vaporização baixo [4].  

Possuí a mais baixa eficiência luminosa comparada com outras tecnologias visto que 

grande parte da potência absorvida é transformada em calor. [2] 

 

As suas principais características são [2][37]: 

• Fator de potência unitário;  

• Tempo médio de vida: 750 horas a 1000 horas; 

• Temperatura de cor: 2500 K a 2700 K (amarela); 

• Eficiência luminosa: 10 a 20 lm/W; 

• IRC máximo; 

• Arranque Imediato; 

• Não apresentam nenhuma distorção na forma de onda da corrente elétrica; 

• Não contêm mercúrio, o que faz com que não precisem de nenhuma técnica 

especial de reciclagem; 
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• Elevado consumo energético. 

 

 

 
Figura 3.9 - Lâmpada Incandescente [38] 

3.2.2.2 Lâmpadas de Descarga 
 

O seu princípio de funcionamento baseia-se na aplicação de uma tensão aos elétrodos 

dando-se uma descarga elétrica e produzindo excitação nos eletrões, o que leva à ionização do 

gás e originando a emissão de luz. 

A ionização do gás dá-se apenas quando a descarga elétrica é elevada, pelo que estas 

lâmpadas precisam de um arrancador que faça a gestão da sobretensão de quando elas se ligam. 

Os elétrodos podem também ser previamente aquecidos, reduzindo a sobretensão 

necessária ao arranque. 

Outro equipamento necessário para o uso deste tipo de lâmpadas é o balastro, que limita 

a corrente fornecida à lâmpada após o arranque e impede a ocorrência de curto-circuitos. [2] 

Estes tipos de lâmpadas dividem-se em lâmpadas de descarga num gás ou de vapor 

metálico de alta ou baixa pressão. Podem ser dos seguintes tipos [19]: 

• Lâmpadas de Vapor de Mercúrio de Alta Pressão; 

• Lâmpadas de Vapor de Sódio de Alta Pressão; 

• Lâmpadas de Vapor de Sódio de Baixa Pressão. 

• Lâmpadas de Iodetos Metálicos; 

• Lâmpadas de Luz Mista; 

• Lâmpadas Fluorescentes. 

 

3.2.2.2.1 Lâmpadas de Vapor de Mercúrio de Alta Pressão 
 

As Lâmpadas de Vapor de Mercúrio de Alta Pressão são também designadas de High 

Pressure Mercure (HPM). 
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Esta lâmpada para que possa funcionar com segurança deve utilizar um balastro para 

que este limite a corrente a valores aceitáveis ao seu funcionamento e precisa também de um 

condensador [2]. 

Em funcionamento, possui um tubo de descarga que contem mercúrio vaporizado a alta 

pressão e capaz de suportar elevadas temperaturas [39]. Como à temperatura ambiente, o 

mercúrio encontra-se no estado líquido, introduz-se uma pequena quantidade de gás, como 

árgon, que permite uma vaporização mais fácil para o arranque.  

Possuí dois elétrodos designados de principais, um em cada extremidade do tubo, existe 

ainda um terceiro elétrodo designado elétrodo auxiliar de arranque cuja função é ionizar o árgon 

para que a descarga se possa iniciar [15], como é ilustrado na Figura 3.10. 

 Entre o tubo de descarga e a ampola exterior existe normalmente um gás inerte que 

estabiliza a lâmpada, mantendo uma temperatura praticamente constante face às diferentes 

condições ambientais [2]. 

Durante o processo de aquecimento, o mercúrio vai-se vaporizando e é emitida uma luz 

de fraca intensidade. Alguns modelos possuem ainda uma camada de pó fluorescente com o 

intuito de produzir radiação vermelha na parte interior do involucro, cujo objetivo é o de 

transformar parte da radiação ultravioleta (UV) emitida em luz visível [1]. 

 

 As suas principais características são [2]: 

• Potência: 50W a 1000W; 

• Tempo médio de vida: 10 000 horas a 16 000 horas; 

• Temperatura de Cor: 3000 K a 4000 K (amarelo esbranquiçado); 

• Eficiência luminosa: 36 a 60 lm/W; 

• IRC: 40 a 55; 

• Tempo de arranque e de re-arranque: 4 e 6 minutos; 

• Aparelhagem auxiliar: balastro e condensador; 

• Baixo Custo. 
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Figura 3.10 - Lâmpada de Vapor de Mercúrio de Alta Pressão [40] 

 
3.2.2.2.2 Lâmpadas de Vapor de Sódio de Alta Pressão 

 

As Lâmpadas de Vapor de Sódio de Alta Pressão são também designadas de High 

Pressure Sodium (HPS). 

Estas lâmpadas de descarga a alta intensidade são caracterizadas por possuir uma 

eficiência e um tempo de vida elevados. 

É constituída por um tubo de descarga e dois elétrodos nele inseridos. O tubo de 

descarga contém no seu interior uma mistura de sódio, mercúrio e também xénon [18]. Esta 

mistura é então vaporizada para potenciar um arco entre os elétrodos, como é ilustrado na Figura 

3.11 [2]. 

 O tubo de descarga é inserido dentro de uma ampola de vidro em vácuo que vai formar 

o involucro exterior da lâmpada [18].  

Durante o processo de aquecimento da lâmpada, o sódio e o mercúrio vão-se 

vaporizando gradualmente, a lâmpada vai assim emitindo uma ténue luz e à medida que a 

pressão vai aumentando a intensidade de luz aumenta igualmente até estabilizar.  

Quanto maior for a potência da lâmpada, maior será a temperatura no seu interior e 

quanto maior for a temperatura, maior será a pressão do vapor e menor a resistência elétrica da 

lâmpada [1]. 

Este tipo de lâmpada emite uma luz dourada, causando assim uma impressão mais 

agradável do que as lâmpadas de mercúrio de alta pressão, no entanto, existem atualmente 
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alguns modelos deste tipo de lâmpada com emissão de luz branca, permitindo um índice de 

restituição cromática bastante mais elevado. [4]. 

 

As suas principais características são [1] [2] [19]: 

• Tempo médio de vida: 16 000 a 32 000 horas; 

• Temperatura de Cor: 1900 K a 2500 K; 

• Eficiência Luminosa: 90 lm/W a 140 lm/W; 

• IRC: 20 a 80; 

• Tempo de arranque e de re-arranque: 5 minutos e 1 minuto; 

• Aparelhagem auxiliar: balastro, arrancador e condensador. 

 

 
Figura 3.11 - Lâmpada de Vapor de Sódio de Alta Pressão [41] 

 
3.2.2.2.3 Lâmpadas Vapor de Sódio de Baixa Pressão 
 

Estas lâmpadas são também designadas de Low Pressure Sodium (LPS). 

Esta lâmpada é constituída por um tubo de descarga em vidro, em forma de U, onde se 

forma o arco elétrico, com um elétrodo em cada extremidade e cujo objetivo é o de garantir 

uma temperatura elevada para que ocorra a vaporização do sódio, como é ilustrado na Figura 

3.14. 
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O seu método de funcionamento consiste na colocação de sódio no tubo de vidro que 

por sua vez contém néon e árgon. Durante o aquecimento inicial o sódio vaporiza-se e emite 

luz visível. 

Neste tipo de lâmpada o arco elétrico que se forma não possui grande intensidade 

luminosa.  

Constituem a fonte de luz mais eficiente entre todas as lâmpadas, em relação a consumos 

energéticos e à iluminação produzida, devido ao seu elevado rendimento luminoso e ao longo 

período de duração de vida [36]. 

 

As suas principais características são [2] [19] [36]: 

• Tempo médio de vida: 12000 horas a 18000 horas; 

• Temperatura de Cor: 1800 K a 2000 K (monocromática amarela); 

• Eficiência luminosa: 120 lm/W a 200 lm/W; 

• IRC: 0; 

• Tempo de arranque e re-arranque: 10 minutos e instantâneo; 

• Aparelhagem auxiliar: balastro, ignitor e condensador; 

• Elevada acuidade visual. 

 

 
Figura 3.12 - Lâmpada de Vapor de Sódio de Baixa Pressão [44] 

 
3.2.2.2.4 Lâmpadas de Iodetos Metálicos 
 

Este tipo de lâmpadas surge como um aperfeiçoamento às lâmpadas de vapor de 

mercúrio e vapor de sódio de alta pressão, diferindo apenas na mistura de substâncias que se 

encontra no tubo de descarga. 
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São, então, adicionadas ao mercúrio misturas com emissores iónicos ou com emissores 

moleculares e obtendo-se uma emissão de luz com um espectro de riscas ou contínuo, 

respetivamente [1]. 

As extremidades do tubo de descarga são revestidas a óxido de alumínio, cujo objetivo 

é refletir o calor produzido pela descarga para os elétrodos, impedindo assim a condensação 

dos iodetos no seu interior, como é ilustrado na Figura 3.12 [2]. 

 

As suas principais características são [2] [19]: 

• Potência: 35W a 350W; 

• Tempo médio de vida: 12 000 a 16 000 horas; 

• Temperatura de cor: 3000 a 7000 K (branco azulado); 

• Eficiência luminosa: 65 lm/W a 120 lm/W; 

• IRC: 81 a 95; 

• Tempo de arranque e de re-arranque: 4 minutos e 10 minutos; 

• Aparelhagem auxiliar: balastro, arrancador e condensador; 

• Emitem radiação nas três cores primárias: vermelho, verde e azul; 

• Preço elevado. 

 

 
Figura 3.13 - Lâmpada de Iodetos Metálicos [42] 

 

3.2.2.2.5 Lâmpadas de Luz Mista 
 

As lâmpadas de luz mista são compostas por um filamento de tungsténio ligado em série 

com um tubo de descarga que contém mercúrio, ou seja, utilizam tecnologias presentes em dois 

tipos diferentes de lâmpadas, vapor de mercúrio de alta pressão e incandescente, como é 

ilustrado na Figura 3.13 [1]. 
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Este tipo de lâmpada não precisa de qualquer equipamento auxiliar uma vez que 

facilmente se procede à sua substituição. É constituída por um tubo de descarga e por um 

filamento de tungsténio e utiliza ampolas de vidro de várias formas e cores, sendo por isso 

normalmente utilizadas para iluminar artigos em exposição em estabelecimentos comerciais. 

Apresenta uma eficiência energética superior à da lâmpada incandescente e é geralmente 

utilizada como alternativa a esta quando se pretende uma solução com maior rendimento. No 

entanto, o seu rendimento luminoso não é muito elevado [4]. 

 

As suas principais características são [4]: 

• Tempo médio de vida: 3000 a 10000 horas; 

• Temperatura de cor: 3000 K a 4000 K; 

• Eficiência Luminosa: 20 a 30 lm/W; 

• IRC: 60. 

 

 

 
Figura 3.14 - Lâmpada de Luz Mista [43] 

 
3.2.2.2.6 Lâmpadas Fluorescentes 
 

Nestas lâmpadas a luz resulta de uma descarga elétrica através de um gás. São 

constituídas por um tubo de descarga longo, revestido de materiais fluorescentes e nas 

extremidades elétrodos metálicos revestidos com um óxido, por onde circula a corrente elétrica. 

Dependendo do material fluorescente utilizado, podem ser conseguidas diferentes variações de 

cor: branco quente, branco neutro ou branco mais frio, como é ilustrado na Figura 3.15. 
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O interior do tubo contém, ainda, vapor de mercúrio e um gás inerte [39]. O vapor de 

mercúrio produz radiação ultravioleta quando é excitado e o gás serve para facilitar o arranque 

e controlar a descarga [4]. 

Precisam também de equipamentos auxiliares como um balastro e um ignitor. 

Este tipo de lâmpadas é pouco utilizada na iluminação pública, sendo quase exclusiva 

dos globos dos parques e jardins dos espaços verdes públicos ou para efeitos decorativos [39]. 

 

As suas principais características são [4] [39]: 

• Tempo médio de vida: 12 000 horas a 28 0000 horas; 

• Temperatura de cor: 2700 K a 5000 K; 

• Eficiência luminosa: até 100 lm/W; 

• IRC: 80 a 85; 

• Tempo de arranque e re-arranque: instantâneo; 

• Aparelhagem auxiliar: balastro, ignitor e condensador. 

 

 
Figura 3.15 - Lâmpada Fluorescente [45] 

 
3.2.2.3 Lâmpadas de Indução 
 

Os elétrodos são uma das partes mais vulneráveis nas lâmpadas de descarga, uma vez 

que estas perdem a sua potência devido ao impacto dos iões ou por reações químicas com os 

vapores no tubo de descarga, no entanto, as lâmpadas de indução magnética não necessitam de 

elétrodos [4]. 

As lâmpadas de indução são baseadas na excitação de mercúrio e de outros gases nobres 

presentes no seu interior. É constituída por uma ampola ou tubo fechado de mercúrio e bobinas 
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internas que o excitam. Essa excitação faz-se devido a um campo magnético oscilante de alta 

frequência, como é ilustrado na Figura 3.16 [18]. 

Para que exista energia suficiente para se iniciar e manter a descarga da lâmpada utiliza 

- se um gerador de alta frequência. Como funcionam a alta frequência, obtém-se uma luz 

bastante confortável e sem oscilações visíveis. 

 

As suas principais características são [2] [14]: 

• Tempo médio de vida: 60 000 a 100 000 horas; 

• Temperatura de cor: 2700 K a 4000 K; 

• Eficiência luminosa: 60 a 80 lm/W; 

• IRC: 80; 

• Tempo de arranque e de re-arranque: rápido, cerca de 0,1segundos; 

• Aparelhagem auxiliar: gerador de alta frequência.	

 

 
Figura 3.16 - Lâmpada de Indução [46] 

	

3.2.2.4 Light Emitting Diode  
 

O Light Emitting Diode (LED) é baseado no díodo semicondutor, quando é polarizado 

induz a recombinação no seu interior e produzindo energia sob a forma de fotões [1]. A cor da 

luz emitida varia conforme o tipo de material semicondutor utilizado podendo ser 

infravermelha, visível e até ultravioleta, como é ilustrado na Figura 3.17 [4]. 
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É composto por um díodo semicondutor contido num material plástico, cerâmico ou 

resinoso, e por uma lente [15]. Para funcionar é necessário ainda um driver (fonte de 

alimentação) que converte a tensão alternada da rede em tensão contínua de forma a alimentar 

todos os componentes eletrónicos da luminária e a controlar a corrente fornecida nos vários 

modos de funcionamento do LED [37].  

O fluxo direcional do LED permite que a luz seja direcionada com precisão para a área 

a iluminar, no entanto, uma das grandes limitações deste tipo de tecnologia é o diminuto ângulo 

de abertura do feixe, problema que è ultrapassado através do uso de refletores. Quanto mais 

corrente o chip semicondutor do LED conseguir administrar, mais fluxo luminoso será emitido 

[1].  

Para se obter uma determinada potência total a emitir por uma iluminaria LED é preciso 

efetuar uma combinação de vários LEDs, até se obter a potência total pretendida [36]. 

O LED apresenta uma duração de vida elevada, e como tal existem diferentes soluções 

de configurações permitindo assim a substituição de outros tipos de lâmpadas pouco eficientes, 

sem necessidade de alterar as luminárias ou utilizar aparelhos auxiliares. Para além disso 

quando são utilizados com um regulador de fluxo a sua tonalidade de cor não se altera [4]. 

 

As principais características são [2] [15] [36]: 

• Potencia: 6W a 15W; 

• Tempo médio de vida: 35 000 horas a 100 000 horas; 

• Temperatura de cor: 2700 K a 4000 K; 

• Eficiência luminosa: > 150 lm/W; 

• IRC: > 75; 

• Tempo de arranque e re-arranque: instantâneo; 

• Não precisa de aparelhagem auxiliar. 
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Figura 3.17 – LED [47] 

 

3.2.2.5 Tecnologias Emergentes 
 
3.2.2.5.1 Lâmpada de Plasma 
 

A lâmpada de plasma, ou simplesmente LEP (Light Emitting Plasma), é uma fonte 

luminosa de estado sólido que utiliza um gerador de altas frequências para ionizar uma ampola 

carregada com gás árgon [48]. 

Devido ao facto de se utilizar uma fonte geradora de altas frequências e o fenómeno de 

ionização de um gás, existem dois fatores que causam alguns problemas, são eles a gestão de 

emissão de interferências eletromagnéticas (ElectroMagnetic Interference - EMI) e a 

temperatura que atinge. Neste sentido, as empresas que fabricam estas ampolas providenciam 

manuais de desenvolvimento para garantir que as emissões de EMI fiquem contidas dentro da 

ótica da luminária e para que haja uma correta dissipação do calor [2]. 

Este tipo de lâmpada possui, no entanto, algumas necessidades como o facto do gerador 

de altas frequências ter de estar o mais perto possível da ampola (a fim de reduzir a eficiência 

da lâmpada), ser impossibilitado de utilizar sistemas óticos devido ao facto de usar o fenómeno 

de incandescência para gerar energia luminosa, haver uma redução de fluxo até 20% da sua 

capacidade máxima, tal como na lâmpada de indução e por último para potências que sejam 

mais baixas a eficiência já não se demarca das tecnologias atuais [48]. 

 

As suas principais características são [48]:  

• Potência:	230-450	W;		

• Tempo	médio	de	vida:	30000	horas;		

• Temperatura	de	cor:	5300	K	a	6000	K;		

• Eficiência	Luminosa:	75-120	lm/W;	
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• Elevado	IRC	>95.	

 

Comparando a tecnologia plasma com a tecnologia LED existem algumas semelhanças 

como a elevada fiabilidade devido à utilização de eletrónica de estado sólido, a direccionalidade 

da luz, os níveis de eficiência e ainda a capacidade de dimming ou seja, capacidade de regulação 

de fluxo luminoso. Diferem, no entanto, no facto de a tecnologia plasma possuir um IRC mais 

elevado e ainda pelo da LEP demorar mais a atingir a potência máxima e ainda demorar mais 

no reacendimento.  

Encontram-se também algumas semelhanças entre as lâmpadas plasma e as de indução, 

pois ambas não necessitam de elétrodos para transferências de energia e ambas possuem bolbo 

de elevada durabilidade, completamente selado e livre de contaminações. Diferem pois no facto 

de a LEP possuir maior brilho, ser mais compacta e possuir maior IRC.  

A tecnologia plasma comparada com a utilização de lâmpadas de descarga de alta 

intensidade apresenta maior fiabilidade, um controlo mais preciso, não necessita de elétrodos e 

requer menores custos de operação e manutenção [48]. 

 

3.2.2.5.2 Organic Light Emitting Diode 
 
Se o material emissor de um LED for um composto orgânico, é conhecido como um 

Organic Light Emitting Diode (OLED) [12]. 

É composto por camadas de plásticos e um emissor que é composto por materiais 

orgânicos.  

 É uma fonte de luz bidimensional que proporciona uma luz suave e, em grande parte, 

sem ofuscamento [1].  

Apresenta como vantagens, o facto de serem bastante finos (as suas camadas possuem 

uma espessura geral de menos de 500nm. A espessura total do componente é geralmente de 1,8 

mm.) e de um material plástico, flexível e transparente. Possibilitam a emissão de todas as cores 

e até de multicores na mesma área e ainda apresentam um bom IRC. 

No entanto, tem como desvantagens o facto de serem muito sensíveis à humidade, 

diminuindo assim o seu tempo de vida útil e possuem uma eficiência luminosa relativamente 

baixa. Para além disso não conseguem manter o brilho durante muito tempo, comparativamente 

com outros tipos de lâmpadas [48]. 
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3.2.2.5.3 Cavity Organic Light-Emitting Diode 
 

Os Cavity Organic Light-Emitting Diode (COLED) são LEDs orgânicos que utilizam 

cavidades óticas, espelhos paralelos e espelhos contrapostos que evitam a fuga de fotões para 

outros pontos que não a direção de saída da luz emitida pelo dispositivo [48]. 

As cavidades óticas, usadas em conjunto com os LED orgânicos feitos de polímeros, 

resultam numa emissão de luz cinco vezes superior à dos melhores OLED [2]. 

 

3.2.3 Aparelhagem Auxiliar 
 
3.2.3.1 Balastros 
 

O balastro é um sistema auxiliar no arranque das lâmpadas de descarga, uma vez que 

estas não se conseguem ligar diretamente à rede. 

A sua função é limitar o valor da corrente, produzir a tensão de arranque e pré-aquecer 

os elétrodos de modo a facilitar a emissão de eletrões para iniciar a descarga. 

Existem dois tipos de balastros, eletromagnéticos e eletrónicos [2]. 

 

3.2.3.1.1 Balastros Eletromagnéticos 
 

São constituídos por um núcleo laminado de aço silício e bobinas de fio de cobre 

esmaltado, possuindo um elevado poder de isolamento e dissipação térmica.  

Devido ao facto de usar bobinas apresentam um fator de potência reduzido, assim, nas 

instalações onde existe um elevado número de lâmpadas fluorescentes e sejam utilizados estes 

balastros são necessários equipamentos auxiliares para compensar o fator de potência. 

No que diz respeito às perdas os balastros podem ser classificados em 3 classes: B 

(baixas), C (standard) e D (altas). 

Em resposta ao protocolo de Quioto uma das medidas da EU foi a de reduzir a energia 

consumida pelos sistemas de iluminação fluorescente, banindo gradualmente até ao ano de 2005 

os balastros de menor eficiência energética. Os balastros de classe D deixaram de se poder 

utilizar desde 20 de maio de 2002 e os de classe C desde novembro de 2005 [19]. 
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3.2.3.1.2 Balastros Eletrónicos 
 

São constituídos por condensadores e bobinas para alta frequência, resistências, 

circuitos integrados e outros componentes eletrónicos. Operam nas altas frequências (20 a 50 

kHz) proporcionando assim um maior fluxo luminoso e menor potência de consumo [19]. 

Para além de serem mais eficientes podem ainda funcionar como arrancador e regulador 

do fluxo. 

Podem ser classificados em 3 classes: A1 (com regulação), A2 (com baixas perdas) e 

A3 (standard) [2]. 

 

As principais vantagens dos balastros eletrónicos face aos eletromagnéticos são [2] [19]:  

• Poupança de energia entre 20% e 30%; 

• Aumento do Rendimento Luminoso; 

• Ausência de cintilação durante o funcionamento devido à alta frequência da 

operação (aproximadamente 30 kHz); 

• Eliminação do flicker: produzido devido ao facto de a luz se extinguir duas 

vezes por ciclo na passagem da corrente por zero, este facto provoca cansaço 

visual. Com a lâmpada a funcionar a altas frequências a emissão de luz é 

contínua; 

• Eliminação do ruído audível; 

• Substitui o arrancador e o condensador; 

• Fluxo constante, independentemente da tensão de alimentação; 

• Controlo versátil do fluxo luminoso: existem balastros eletrónicos que 

permitem a regulação do fluxo luminoso o que permite uma poupança 

considerável de energia nas situações em que a iluminação está ligada a um 

sistema de controlo automático; 

• Absorve as variações de tensão da rede (entre 190 V e 253 V); 

• Aumento da duração da vida útil das lâmpadas (em cerca de 50%); 

• Fator de potência mais elevado (superior a 0,95); 

• Facilidade de implementação em sistemas de telegestão; 
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3.2.3.2 Driver LED 
 

Circuito controlador dos LEDs e tem como função converter a energia elétrica da rede 

em tensão contínua de modo a alimentar todos os componentes eletrónicos da luminária LED 

e a controlar a corrente fornecida nos vários modos de funcionamento [19]. 

 

3.2.3.3 Condensador de Compensação 
 

Os condensadores de compensação são utilizados para compensar o fator de potência 

das lâmpadas de descarga uma vez que o uso do conjunto ignitor e balastro eletromagnético 

provoca um fator de potência fortemente indutivo.  

Possuí um interruptor de segurança interno que atua em caso de falha do aparelho ou 

quando este se aproxima do seu limite de vida [4]. 

 

3.2.3.4 Arrancador 
 

Utilizado em alguns tipos de lâmpadas de descarga, consiste numa ampola cheia de gás, 

árgon a baixa pressão. No interior existem dois elétrodos, um fixo e outro constituído por uma 

lâmina bimetálica.  

Tem como função injetar impulsos de alta tensão através das lâmpadas, permitindo o 

arranque das mesmas, ou seja, para além de assegurar o pré-aquecimento dos elétrodos da 

lâmpada, vai gerar uma sobretensão para o arranque da mesma [2]. 

 

3.2.4 Cablagem 
 

A rede de IP utiliza cabos 2P VAV, ou seja, cabos constituídos por 2 condutores de 

cobre, isolados em PVC, revestidos com uma armadura de fitas de aço e uma bainha exterior 

em PVC. São do tipo 4x16 𝑚𝑚u quando em trifásico e 2x10 𝑚𝑚u quando em monofásico, ou 

seja, 4 condutores por secção de 16 𝑚𝑚u ou 2 condutores de 10  𝑚𝑚u. 

Para troços longos utiliza-se o cabo trifásico, no entanto, em troços que sejam mais 

curtos é utilizado o cabo monofásico. 
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3.3 Manutenção dos Sistemas de Iluminação Pública 
 

A manutenção dos componentes existentes na rede de IP envolve algumas dificuldades 

devido ao facto de haver um elevado número de componentes inseridos na rede. Para além disso 

deve-se ter em consideração o facto de que os sistemas de iluminação se vão degradando com 

o passar do tempo, tornando-se assim menos eficientes.  

Esta degradação resulta da [2]: 

• Acumulação de poeiras ou outros poluentes na superfície das lâmpadas e 

luminárias; 

• Diminuição do fluxo luminoso: 

• Tipo de tecnologia de iluminação aplicada; 

• Idade dos componentes; 

• Número de horas de funcionamento contínuo. 

 

A diminuição do fluxo luminoso verifica-se gradualmente no tempo, logo, este efeito 

não é logo notado, o que leva a que este decaía para níveis muito baixos e causando graves 

problemas. No entanto, se for efetuada regularmente a manutenção destes sistemas a eficiência 

da instalação é mantida assegurando assim a segurança de todos. 

Uma das desvantagens de efetuar regularmente manutenções é, no entanto, os elevados 

custos que esta acarreta. 

 

São vários os fatores que reduzem o nível de iluminação de uma rede de IP, divididos 

em dois grupos [2]: 

• Depreciação não recuperável – não é possível melhorar com a realização de uma 

manutenção, os seus efeitos são inerentes à instalação e ao meio ambiente, por exemplo, o 

envelhecimento das luminárias. 

• Depreciação recuperável – é possível melhorar através da realização de uma 

manutenção regular. 
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3.4 Classificação da Via e Níveis Míninos de Referência 
 

Para a classificação das instalações são distinguidos dois grupos [29]: 

• Iluminação pública funcional; 

• Iluminação em zonas pedonais. 

 

Para a realização do estudo luminotécnico é necessário, também, definir qual a classe a 

que a variante pertence. Esta pode ser [29]: 

• Classes de iluminação M para tráfego motorizado onde a velocidade é rápida a 

moderada; 

• Classes de iluminação C para áreas de conflito; 

• Classes de iluminação P para áreas pedestres e áreas onde o tráfego se processe a 

velocidade reduzida. 

 

3.4.1 Iluminação Pública Funcional 

 
Na iluminação pública funcional são consideradas duas zonas, urbanas e fora do 

perímetro urbano. 

Nas zonas fora do perímetro urbano estão incluídas vias de circulação periféricas ao 

tecido urbano com traçado simples (retas e curvas largas), onde seja possível medir 

luminâncias.  

Nas vias dentro do perímetro urbano, devido à complexidade de traçado e diversidade 

de superfícies refletoras existentes, estas não permitem calcular de modo fiável as luminâncias 

e neste sentido os cálculos deverão apresentar níveis de iluminância, devendo ser utilizada a 

conversão de candelas por metro quadrado para lux na relação de 1 para 15. 

Para estabelecer as condições adequadas de iluminação deverá ser utilizado o método 

simplificado preconizado na CIE 115:2010, reduzindo o número de parâmetros necessários de 

modo a não existirem interpretações diversificadas a que a aplicação direta da norma EN 13201 

poderia conduzir. 

Na secção seguinte serão mencionadas as classes e metodologias existentes para a 

seleção das classes de iluminação, sendo que prevalecerão sempre os documentos EN13201 e 

CIE115 [29]. 
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3.4.1.1 Classes de iluminação consoante o tipo de estrada 
 

A cada tipo de estrada a ser iluminada está associado mais do que uma classe de 

iluminação. Uma classe de iluminação é definida por um conjunto de requisitos fotométricos 

que apontam para as necessidades de visibilidade dos utilizadores dos vários tipos de ruas, 

estradas e áreas frequentadas. 

Na norma EN 13201-2 existem várias tabelas onde são atribuídos: 

• Valores de luminâncias para as classes ME 

• Valores de iluminância para as restantes classes. 

Para as condições existentes em Portugal, as classes a ter em conta num projeto de IP 

podem ser classificadas em três categorias de estradas (R (rápido), M (misto) e L (lento)) que 

abordam o tipo de tráfego e sua velocidade e que compreenderão as classes de iluminação da 

norma EN 13201-2:2003:  

As vias da classe ME estão incluídas nas zonas fora do perímetro urbano, porque é 

possível a medição de luminâncias, logo aplica-se a norma EN 13201 [1]. 
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3.4.1.1.1 Determinação da Classe ME 
 

A determinação da classe ME é feita de acordo com a tabela 3.1 [29]: 

 
Tabela 3.1 - Classes ME [29] 

 

Classe 

da Via 

 

Luminâncias da superfície da via em 

condições secas 

 

Encandeamento 

Perturbador 

 

Iluminação 

Envolvente 

Luminância 

média Lm 

(cd/m2) 

Uniformidade 

Global 

U0 

Uniformidade 

longitudinal 

U1 

 

Incremento 

limiar TI (%) 

 

Rácio 

Envolvente 

SR 

ME1 

 
2.00 0.40 0.70 10 0.50 

ME2 

 
1.50 0.40 0.70 10 0.50 

ME3 
a 

1,00 0.40 
0.70 

15 0.50 
b 0.60 

ME4 
a 

0.75 0.40 
0.60 

15 0.50 
b 0.50 

ME5 0.50 0.35 0.40 15 0.50 

ME6 0.30 0.35 0.40 15 0.50 
 

Para a iluminação pública funcional, os níveis médios calculados não deverão 

ultrapassar 120% nem serem inferiores a 95% dos níveis de referência da tabela anterior [29]: 

• a – é permitido um aumento de 5% no valor do TI quando forem usadas fontes de 

iluminação com baixa luminância (lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão e fluorescentes 

tubulares, ou então fontes de luz com luminância idêntica ou inferior). 

• b – significa que este critério apenas poderá ser aplicado em locais onde não existam 

zonas de tráfego com os seus próprios requisitos adjacentes às faixas de rodagem. É um valor 

não ótimo (com uma uniformidade longitudinal mais baixa) normalizado. 

 

 



	

54	
	

A determinação do índice a que pertence cada classe ME é realizada segundo a tabela 3.2. 

  
Tabela 3.2 - Determinação do índice da Classe ME [29] 

Parâmetro Opção Fator de Peso 

Velocidade 
Muito Alta 1 

Alta 0,5 
Moderada ou Reduzida 0 

Volume de Tráfego 

Muito Elevado 1 

Alto 0.5 

Moderado 0 

Baixo -0.5 

Muito Baixo -1 

Composição do Trânsito 

Elevada percentagem de não motorizados 2 

Misturado 1 

Apenas Motorizado 0 

Separação de Faixas 
Não 1 

Sim 0 

Densidade de Cruzamentos 
Alta 1 

Moderada 0 

Veículos Estacionados 
Presente 1 

Não Presente 0 

Luminância Ambiente 

Alta 1 

Moderada 0 

Baixa -1 

Controlo do Trânsito 
Fraco 0.5 

Moderado ou Bom 0 

 
Para a determinação do índice da classe ME, e de acordo com a metodologia seguida 

pela CIE115, deve proceder-se do seguinte modo [29]: 

1. Atribuir, apropriadamente, um fator de peso a cada trâmite especificado (já atribuído 

na tabela para efeitos de normalização). 

2. Somar todos esses fatores selecionados, obtendo um valor “Total”. 

3. Introduzir esse valor na equação: Índice (ME) = 6 – Total, obtendo o índice da classe 

ME. 
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De notar que poderá ser necessário arredondar o valor de “Total” para o número inteiro 

mais baixo, ou mesmo limitar o intervalo de valores possíveis entre [0 - 6]. 

 

3.4.2 Iluminação em Zonas Pedonais 
 

Os critérios para uma boa qualidade de iluminação nas zonas pedonais, bem como das 

áreas residenciais, industriais e comerciais, estão indicados no relatório técnico CIE 136 – 2000 

[2]. 

Uma boa qualidade num projeto de iluminação é a de permitir aos utilizadores pedestres 

distinguir e antecipar obstáculos e situações de perigo no seu caminho, pois será possível 

aperceberem-se da movimentação e fazer o reconhecimento facial de outros pedestres 

relativamente próximos, intuindo as suas intenções. 

Nestes casos particulares é importante ter-se em conta não só a iluminância horizontal 

(Eh), mas também a utilização de óticas que privilegiem a iluminância vertical [29]. 

Deste grupo fazem parte os percursos pedonais, as ciclovias e os jardins, e são três os 

tipos de classificação (Classes P) [29]: 

• P1 – zonas de utilização noturna intensa e zonas de insegurança elevada; 

• P2 – zonas de utilização noturna moderada; 

• P3 – zonas de utilização noturna baixa. 

No caso da Classe P, poderão existir situações em que as distâncias de visualização são 

pequenas, ou existem múltiplos locais para o observador e diferentes orientações das 

luminárias. Nestas situações, poderão ser utilizadas as classes G3 a G6, que determinam a 

intensidade luminosa máxima por 100 lm para diferentes ângulos de elevação [2]. 

 

3.4.3 Zonas de Conflito 
 

As zonas de conflito ocorrem quando vias de circulação se intersectam ou desembocam 

em áreas frequentadas por pedestres, ciclistas ou outros utilizadores. São exemplo de zonas de 

conflito [29]:  

• Cruzamentos;  

• Rotundas;  

• Estradas de ligação com largura e número de faixas reduzidas;  

• Zonas de centros comerciais, etc. 
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A existência destas áreas resulta, portanto, num aumento da probabilidade de colisão 

entre os diversos utilizadores da estrada. Logo a iluminação destas zonas deverá revelar em 

especial a:  

• Posição dos passeios e lancis;  

• Marcas e sinalizações da estrada;  

• Movimentação dos veículos na vizinhança da área;  

• Presença dos pedestres, outros utilizadores (e.g. ciclistas) e de eventuais 

obstáculos. 

 

De acordo com a CIE115 estas zonas deverão ter um índice igual ou superior a qualquer 

das estradas adjacentes, devendo ser utilizada a tabela 3.4 [29]: 

 
Tabela 3.3 - Classificação das Áreas de Conflito [29] 

Classe da Estrada Adjacente Classe da Área de Conflito 
ME1 ME1 
ME2 ME1 
ME3a ME2 
ME4a ME3a 
ME5 ME4a 
ME6 ME5 

 
3.5 Conclusão 
 

Neste capítulo foi realizada uma análise dos principais parâmetros luminotécnicos que 

se devem seguir num projeto de IP, de modo a se obter uma maior eficiência energética desta 

tipologia de instalações e, consequentemente, conduzir a uma diminuição das emissões de CO2 

durante o período de utilização das mesmas, para tal, recorreu-se ao Documento de Referência 

para a Eficiência Energética na Iluminação Pública 

Foram também abordados os componentes utilizados numa rede de IP, ou seja, as 

luminárias, lâmpadas, aparelhagem auxiliar e o tipo de cablagem assim como o modo como é 

feita a manutenção dos sistemas de IP. 

Por fim, foi referida como é realizada a classificação da via e quais os níveis mínimos 

de referencia. 
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Capítulo 4  - Medidas de Eficiência 
Energética na Iluminação Pública 
 
4.1. Eficiência Energética de uma Instalação 

 

Melhorias na eficiência energética de uma instalação implicam uma utilização racional 

da energia o que, por sua vez, possui uma consequência direta na redução do consumo 

energético.  

Para a Iluminação Pública (IP) tal aspeto revela-se de estrema importância em especial 

para as autarquias, pois ao nível financeiro, o que os municípios pretendem é encontrar soluções 

que reduzam os custos associados às redes de IP. 

 Consequentemente, como as necessidades energéticas são menores, as centrais 

termoelétricas, responsáveis por uma quota substancial da produção total de energia elétrica em 

Portugal, estas possuem um funcionamento menor e assim tem-se também uma redução nas 

emissões de CO2. 

A IP tem assim nos últimos anos levantado o interesse de várias entidades, numa 

tentativa de dar resposta ao uso racional de energia. 

 

4.1.1 Exemplos de Ineficiência Energética 
 

Uma IP mal concebida resulta num desperdício de energia, uma vez que é necessária 

uma maior quantidade de energia para que as ruas sejam convenientemente iluminadas, visto 

que a maioria é dispersa para a atmosfera, transformando-se num gasto energético 

desnecessário, e custos adicionais [49].  

São vários os exemplos de ineficiência energética que se podem encontrar no dia-a-dia 

[2] [49]: 

• Luminárias que emitem luz em todas as direções; 

• Difusores danificados, o que impede a adequada distribuição espacial do fluxo 

luminoso obtido; 

• Luminárias que utilizam difusores opacos e causando assim um menor proveito 

da luminosidade das lâmpadas;  

• Utilização de iluminação excessiva;  



	

58	
	

• Uso de luminárias sobrepostas. 

Este tipo de luminárias ineficientes apresentam assim perdas energéticas elevadas bem 

como provocam um aumento considerável da poluição luminosa. 

 

 
Figura 4.1 - Distribuição da luz [49] 

 

4.2. Sistemas de Controlo 
 

Um sistema de controlo que regule a rede de iluminação pública tem como objetivo 

aquando da receção de um sinal externo, que pode ser de vários tipos como valores 

atmosféricos, presença de movimento, valores de temperatura, entre outros, e realiza uma série 

de procedimentos de modo a otimizar uma resposta [8], este tipo de resposta poderá ser o tempo 

ou a intensidade de iluminação por exemplo [39]. 

 Estes sistemas automáticos permitem economizar energia mas sem perdas nos níveis 

de conforto e segurança necessários para o local [50]. 

Um sistema de iluminação pública que não possua qualquer tipo de controlo apenas 

pode funcionar em dois modos, ligado no seu regime nominal e desligado, no entanto, quando 

neste é inserido uma unidade de controlo a luminária poderá funcionar com vários estados, com 

maior ou menor intensidade de fluxo luminoso [39]. 

Este tipo de controlo pode ser efetuado de diversas formas dependendo das necessidades 

do meio. 

É constituído por uma unidade de controlo que se trata de um microcontrolador que 

possui como função a leitura, interpretação e transmissão dos valores adquiridos pelos diversos 

sensores [8].  

 

Existem diversos tipos de controlo de acordo com as necessidades de cada local [8] [39]: 
• Controlo autónomo - cada luminária possui uma unidade de controlo 

própria. 
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• Controlo centralizado - existe uma unidade central responsável por um 

determinado grupo de luminárias. 

• Gestão remota - consiste num sistema que dispõe de uma unidade de 

controlo local e que pode ser acedida para configurações posteriores à sua 

instalação. 

 
4.2.1 Tipos de Sistemas de Controlo 

 

4.2.1.1 Sensores Crepusculares 
 

Na iluminação pública é importante o conhecimento dos níveis de iluminação 

pretendidos de modo a saber quando estará suficientemente escuro para ligar a iluminação. No 

entanto, este controlo quando efetuado por temporizadores não prevê situações adversas como 

é exemplo dias de chuva ou nevoeiros intensos em que é necessário ativar o sistema de 

iluminação por segurança dos cidadãos ou ainda que à hora do nascer e o pôr-do-sol vai 

mudando todos os dias. [19] 

Para tal, existe uma solução que são os sensores crepusculares. Estes são constituídos 

por uma célula fotovoltaica que mede o nível de iluminância e que vai reagir às mudanças de 

luminosidade, permitindo assim gerir os sistemas IP de forma razoável [51]. 

A colocação da fotocélula poderá ser feita, no entanto, de duas formas, à cabeceira, em 

que o sinal é enviado a um conjunto de luminárias, ou então, por cada luminária 

individualmente [50]. 

 

4.2.1.2 Relógio Astronómico 
 

O relógio astronómico é um dispositivo eletrónico com um funcionamento automático, 

que em função das coordenadas geográficas do local onde este é instalado, e da data e hora de 

nascer e pôr-do-sol, faz atuar os seus contactos de saída [52]. A sua vantagem é que se adapta 

o controlo da rede IP com o horário correspondente à época do ano mediante as coordenadas 

geográficas do local [50]. 

 

Tem como principais características [19] [50]: 

• Cálculo diário das ações de ligar e desligar tendo em conta as coordenadas 

geográficas do local onde se encontra; 
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• É valido em qualquer região geográfica; 

•  Alteração automática do horário de inverno e de verão; 

• Tem a possibilidade de ser feita outro tipo de programação que não a 

astronómica; 

• Tem a capacidade para incluir no ciclo de funcionamento uma programação 

diferente para dias festivos e feriados. 

 

4.2.1.3 Reguladores de Fluxo Luminoso 
 

Os Reguladores de Fluxo Luminoso (RFL) regulam a intensidade luminosa reduzindo-

a durante os períodos em que há uma menor atividade, como por exemplo, períodos noturnos 

de menor tráfego [19]. 

O regulador de fluxo pode estar integrado num sistema de telegestão ou então iniciar o 

seu ciclo de arranque após um sinal proveniente de um sensor de luminosidade ou por um 

relógio astronómico [50]. 

O RFL funciona através do aumento gradual da tensão até atingir o valor que está pré-

estabelecido, quando esse nível de tensão não é mais necessário, o regulador baixa a tensão do 

circuito de IP que alimenta as lâmpadas e assim reduz o seu fluxo luminoso nas horas em que 

exista pouco tráfego [18]. As transições entre os vários níveis de tensão devem ser lentas, para 

que esta se torne impercetível ao utilizador [19].  

No entanto torna-se necessário garantir que a tensão aplicada às luminárias não seja 

inferior ao da tabela 4.1, para que sejam mantidas as condições de funcionamento das lâmpadas 

[53]. A programação do RFL deve ser feita consoante a época do ano e a área onde o sistema 

de iluminação está instalado [50]. 

Os RFL são também equipamentos que permitem realizar a função de dimming. Esta 

função pode ser realizada através de uma variação por patamares ou de forma contínua. De um 

modo geral, relaciona-se esta função com a densidade de tráfego, as condições atmosféricas 

locais, a adaptabilidade aos parâmetros locais do projeto de iluminação, o fator de manutenção 

do fluxo luminoso da lâmpada e determinada programação horária (pré-definida ou 

parametrizável) [1].  
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Tabela 4.1 - Tensões mínimas a aplicar nas luminárias [53] 

Tipo de lâmpada Tensão Mínima 

Vapor de sódio de alta pressão 183 V 

Halogenetos Metálicos 183 V 
 

Tabela 4.2 - Tensões Mínimas a aplicar nas Luminárias [53] 

 
Outra das funções do RFL é a estabilização da tensão de modo a aumentar o tempo de 

vida da lâmpada e assegurar economias diretas no consumo, como se pode observar pela Figura 

4.2 [50]. 

Os RFL devem ser ajustados de modo que a tensão mínima pretendida seja aplicada à 

última luminária do circuito que alimenta, tendo em conta a queda de tensão ao longo do circuito 

de IP. Em casos em que o mesmo RFL alimente mais do que um circuito, a tensão mínima de 

saída deverá ser fixada num valor que garanta a tensão mínima pretendida na última luminária 

do circuito com queda de tensão mais elevada [53]. 

 

 
Figura 4.2  – Exemplo de funcionamento de um Regulador de Fluxo Luminoso [19] 

 
É, no entanto, necessário ter em atenção que a maioria dos RFL são instalados à 

cabeceira (junto ao Posto de Transformação), assim, em circuitos em que existem diferentes 

tipos de lâmpadas e com a probabilidade de terem idades diferentes (horas de serviço) o 

resultado da regulação em cada lâmpada pode ser diferente. 
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4.2.1.4 Fotocélula 
 

A fotocélula é normalmente colocada na parte superior da luminária e dependendo do 

nível de luz natural liga ou desliga a mesma. Cada luminária funciona de forma independente, 

para além disso a fotocélula permite uma instalação “fora da caixa” sem comissionamento 

sendo por isso fácil de instalar em equipamentos de iluminação existentes, como ilustrado na 

Figura 4.3 [1]. 

 

 
Figura 4.3 - Exemplo da aplicação de uma fotocélula [34] 

 

4.2.1.5 Sensores de Deteção de Movimento 
 

Os sensores de movimento detetam a presença de pessoas ou veículos e podem ser de 

dois tipos, por infravermelhos ou por micro-ondas.  

Este recurso reduz o consumo de energia e deverá estar configurado para evitar deteções 

desnecessárias [1]. 

 

4.3 Sistemas de Telegestão 
 

Os sistemas de telegestão realizam o controlo, a medição e o diagnóstico de um sistema 

de iluminação em tempo real, comunicando e utilizando essa informação através de meios e 

equipamentos. 

Permitem gerir de forma remota e individualmente as várias luminárias da rede usando os 

seus parâmetros operacionais. Cada luminária recebe individualmente informações da 

configuração que melhor se adapta à sua função específica. É possível configurar com precisão 

a quantidade de luz necessária em qualquer circunstância, controlando a quantidade de energia 

utilizada [1]. 
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Estes sistemas permitem que a rede de IP se torne mais eficiente e que se adapte às 

diversas necessidades de iluminação que surgem como é o caso da adaptação da cor e de outros 

parâmetros luminotécnicos em função das condições ambientais, adaptação do fluxo luminoso, 

deteção de eventuais impactos que ocorram e gerir o nível de iluminação conforme o tráfego 

rodoviário e a presença de peões [18]. 

Adicionalmente com estes sistemas é também possível monitorizar a “idade” e o estado 

atual das várias lâmpadas, localizando eventuais falhas. Permitem ainda reduzir o consumo e 

os custos associados à manutenção, uma vez que a informação atualizada a todo o momento 

leva a uma previsão e planeamento bastante preciso, o que proporcionara uma manutenção mais 

eficiente e menos dispendiosa [19]. 

 

Um sistema de telegestão é constituído por [18] [50]: 

• Sistema Central de Gestão (SCM) - usado para controlar os vários segmentos do 

sistema de IP, gerindo a informação transmitida pelos controladores; 

• Controlador de Segmento (CS) - as luminárias estão ligadas a uma cabine 

exterior de alimentação comunicando entre si através do controlador de 

segmento;  

• Controlador da Luminária Exterior (CLE) - aparelho que realiza o controlo do 

balastro/driver programável da fonte de luz e de todos os sensores existentes na 

luminária, proporcionando um sistema de iluminação dinâmico. Este 

controlador é também apresentado como parte integrante da luminária.  

 

As vantagens dos sistemas de telegestão são [1]: 

• Poupança energética;  

• Fornece toda a informação sobre as instalações, permitindo planear atuações de 

manutenção personalizadas;  

• Reduz a poluição luminosa e ajuda a reduzir a emissão de gases nocivos para a 

atmosfera;  

• Previne as condições de risco geradas pelas instalações; 

• Assegura um funcionamento permanente da instalação;  

• Possibilita um retorno do investimento a curto prazo.  
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4.3.1 Exemplos de Sistemas de Telegestão 
 

4.3.1.1 Redes Autónomas 
 

Nas redes autónomas as luminárias comunicam entre si através de uma rede wireless 

disponibilizando assim perfis dinâmicos de dimming sem necessidade de um controlo 

centralizado. Graças ao funcionamento em malha ou estrela, a rede wireless encontra sempre o 

melhor caminho de comunicação O cenário de dimming autónomo pode ser reforçado com 

recurso a detetores de movimento.  

Cada luminária é equipada com um controlador e pode ser gerida independentemente 

[1].  

A rede autónoma é então adequada para praças, parques de estacionamento, parques 

urbanos, armazéns, campos desportivos, estradas, ruas entre outros [2]. 

 

As vantagens de uma rede autónoma [1]:  

• A comunicação é 50 vezes mais rápida do que numa rede comum;  

• O sistema inclui caraterísticas de auto recuperação e de reencaminhamento; 

• Liberdade de incorporação de sensores e luminárias; 

• A rede pode ser atualizada, adicionando novos recursos; 

• O perfil de dimming pode facilmente ser alterado, por exemplo conectando, via 

wireless, uma luminária a um computador portátil. 

 

4.3.1.2 Redes Interativas 
 

É um sistema de telegestão que monitoriza, controla, mede e gere as redes de IP. Utiliza 

uma combinação de várias tecnologias com uma interface web para gerir individualmente cada 

luminária a partir de qualquer local do mundo.  

Cada um dos pontos luminosos tem sensores, equipamentos de comunicação e uma 

unidade de controlo próprio.  

Devido à comunicação bidirecional, o estado de operacionalidade, o consumo de energia 

e também possíveis falhas de funcionamento podem assim ser monitorizados [1].  

As vantagens que esta tecnologia oferece são [1]: 

• Armazenamento de dados e um backup de segurança;  

• Relatórios predefinidos ou personalizados; 
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• Gestão de dados e gestão de alarmes instantâneos (via sms ou mail); 

• Fácil integração de sensores externos; 

• Compatibilidade com qualquer tipo de lâmpada, balastro ou driver LED. 

 

4.3.1.3 Dimmer 
 

O Dimmer é um dispositivo que permite realizar dimming. É um transformador ajustável 

utilizado para variar o nível de iluminação de 0 a 100% da potência de iluminação nominal. 

Ideal para ajustar a iluminação de acordo com as necessidades de determinados locais [1]. 

 

4.4 Retrofit de uma Rede de Iluminação Pública 
 

O Retrofit consiste na transformação de um sistema de iluminação que do ponto de vista 

energético era considerado ineficiente num sistema energeticamente eficiente de uma rede de 

IP mas que não implica a remoção do equipamento já existente nem mudanças na sua 

localização.  

Pode apenas ser necessário modificar a potência da lâmpada que se encontra em uso na 

luminária e em alguns casos a aparelhagem auxiliar, no entanto, noutros casos pode também 

implicar o uso de luminárias mais recentes [2].   

 

4.4 Conclusão 
 

Neste capítulo foi realizado um estudo das medidas de eficiência energética existentes 

na Iluminação Pública. 

Sabendo que melhorias na eficiência energética de uma instalação implicam uma 

utilização racional da energia o que, por sua vez, possui uma consequência direta na redução 

do consumo energético, no entanto, se uma IP for mal concebida o que acontece é um 

desperdício de energia, um gasto energético desnecessário e consequentemente custos elevados. 

Existem dois tipos principais de sistemas que promovem a eficiência energética, os 

sistemas de controlo que tem como objetivo aquando da receção de um sinal externo (valores 

atmosféricos, presença de movimento, valores de temperatura, entre outros) realizando uma 

série de procedimentos de modo a otimizar uma resposta e os sistemas de telegestão que 

realizam o controlo, a medição e o diagnóstico de um sistema de iluminação em tempo real, 

comunicando e utilizando essa informação através de meios e equipamentos. 
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Capítulo 5  - Caso de Estudo 
 

O caso de estudo realizado apresenta como principal objetivo a análise de uma rede de 

IP pertencente a um troço de uma via da cidade de Vila Real do ponto de vista energético, 

pretende-se efetuar um estudo técnico e económico de modo a perceber qual seria a tecnologia 

mais eficiente e mais vantajosa do ponto de vista económico a implementar no local. 

A primeira tarefa a ser realizada será determinar a classe a que a via pertence, recorrendo 

para tal à consulta do documento DREEIP, mais propriamente à Classificação de Vias. 

Em seguida proceder-se-á à análise da solução existente no local, ou seja, as luminárias 

de vapor de sódio de alta pressão. 

Proceder-se-á depois à primeira proposta de solução ao caso de estudo em que vai ser 

analisada a integração de reguladores de fluxo luminoso às lâmpadas HPS já existentes. 

A segunda proposta de solução ao caso de estudo constituí a análise da substituição da 

solução existente por uma solução de luminárias LED em regime de funcionamento de 100%. 

Por fim a terceira proposta	 de	 solução	 ao caso de estudo refere-se à substituição das 

luminárias existentes por uma solução de luminárias LED com dimming. 

Vão ainda ser considerados para este estudo as horas de funcionamento da iluminação 

pública, o número e o tipo de lâmpadas existentes, o comprimento dos circuitos e distância entre 

apoios e os consumos energéticos. 
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Figura 5.1 - Fluxograma 

 

5.1 Classificação da Via 
 

O caso de estudo insere-se na rede de iluminação pública pertencente à variante que vai 

desde a Avenida da Universidade até à Avenida da Europa em Vila Real. 

A figura 5.2 mostra a variante onde foi efetuado o estudo luminotécnico. 

 

Solução Existente

Propostas	de	Soluções

Análise 
Técnica

Análise 
Económica

Resultados
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Figura 5.2 – Troço da via onde se realiza o estudo  

 

Inicialmente começou-se por definir o tipo de classe a que a variante pertence. De 

acordo com os parâmetros definidos no documento DREEIP a variante em questão pode ser do 

tipo ME (velocidade rápida a moderada), CE (área de conflito) ou P (espaço público mormente 

pedonal). 

Optou-se por classificar a variante como pertencente à classe ME. Em seguida procedeu-

se à determinação do índice da classe ME da via: 

1. Atribuição de Fatores de Peso: 
Tabela 5.1 - Atribuição dos Fatores de Peso 

Parâmetro	 Opções	 Fator	de	Peso	

Velocidade	 Moderada	ou	Reduzida	 0	

Volume	de	Tráfego	 Baixo	 0	

Composição	do	Tráfego	 Misturado	 1	

Separação	das	Faixas	 Sim	 0	

Densidade	de	Cruzamentos	 Alta	 1	

Veículos	Estacionados	 Presente	 1	

Luminância	Ambiente	 Moderada	 0	

Controlo	do	Trânsito	 Fraco	 0.5	
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2. Soma de todos os fatores selecionados de forma a obter um “total”: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	 = 	0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0.5	 = 3.5               (eq. 5.1) 

 

3. Colocação o valor obtido na equação: Índice (ME) = 6 - Total 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑀𝐸 = 6 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6 − 3.5 = 2.5                            (eq. 5.2) 

 

Sendo assim obtém-se a classe ME3, que para este caso de estudo foi escolhida a classe 

ME3a. 

 

5.1.1 Características da Via e Disposição dos Postes de Iluminação 
 

A via em estudo é composta por 90 luminárias de Vapor de Sódio de Alta Pressão, 150 

W, distribuídas em 67 apoios.  

Assume-se que se encontram uniformemente distribuídas por fase, ou seja, existem 30 

luminárias por fase e em média existem 22,3 apoios por fase. 

 

𝐴𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠/�'w# =
Eº	�#	'�{j{w

�
= 22,3                                       (eq. 5.3) 

 

Dos 67 apoios, 49 têm apenas 1 luminária, 13 têm 2 luminárias cada e 5 têm 3 luminárias 

cada, ou seja, em média existem 1,34 luminárias por apoio. 

 

𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠/'�{j{ =
Eº	ki�jEáxj'w
Eº	�#	'�{j{w

= 	  d
3¡
= 1,34                     (eq. 5.4) 

 

A distância entre os apoios é de aproximadamente 30 metros, ou seja, a distância entre 

apoios por fase vai ser de aproximadamente 90 metros. 

 

5.2 Medições Realizadas  
 

Foram medidos valores de luminância em diversas zonas da via em estudo de modo a 

analisar se esta se encontrava ou não corretamente iluminada segundo os valores recomendados 

para a classe da via em que esta se encontra.  
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Para a realização das medições foi utilizado um luxímetro HT Italia, modelo HT 307, 

como é ilustrado na figura 5.3, trata-se de um aparelho que mede a intensidade da luz incidente 

numa fotocélula presente no dispositivo, devolvendo assim os valores da luminância naquele 

ponto. 

 

 
Figura 5.3 - Luxímetro HT Italia 

 

5.2.1 Medição da Luminância em pontos com luminárias localizadas 
nos separadores centrais 
 

A figura 5.4 mostra a distribuição das luminárias pelos separadores centrais, num troço 

de uma das avenidas. 

 

 
Figura 5.4 - Luminárias localizadas em separadores centrais 

 
A tabela 5.2 apresentada os valores de luminância medidos com o luxímetro. Como a 

distância entre apoios é de aproximadamente 30 metros, foram medidos 10 pontos no sentido 
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longitudinal, o que equivale a 15 metros (metade da distância entre apoios) e 7 pontos no sentido 

transversal, o que equivale á distância da estrada desde o passeio até ao separador central.  

 
Tabela 5.2 - Matriz de luminância medida em pontos do solo em que estão instaladas as luminárias 

Distância	Transversal	
2,29	 2,69	 3,63	 4,14	 4,26	 4,16	 4,04	
2,58	 3,25	 3,91	 4,16	 3,98	 3,76	 3,54	
2,55	 2,93	 3,53	 3,58	 3,47	 3,34	 3,13	
2,16	 2,53	 2,79	 2,93	 2,99	 2,79	 2,57	
2,01	 2,29	 2,53	 2,71	 2,52	 2,31	 2,23	
1,86	 2,08	 2,21	 2,29	 2,17	 2,02	 1,84	
1,53	 1,61	 1,68	 1,62	 1,57	 1,49	 1,44	
1,31	 1,54	 1,51	 1,47	 1,37	 1,33	 1,19	
1,24	 1,3	 1,34	 1,01	 0,98	 0,95	 0,93	
0,85	 0,84	 0,81	 0,82	 0,73	 0,72	 0,64	

Total	 		 		 		 		 		 156,57	
 
 

Através da análise da tabela 5.3 verifica-se que a luminância média excede em 

1,24cd/𝑚u	o recomendado, enquanto que a uniformidade geral está abaixo dos valores 

recomendados, por outro lado, a uniformidade longitudinal apresenta um valor próximo do 

recomendado. 

Estes valores podem indicar que a rua é bem iluminada na maioria dos pontos, 

principalmente nos que se encontram próximos da luminária, mas possui um défice de 

iluminação nos pontos que se encontram mais afastados. 

 
Tabela 5.3 – Comparação entre os valores medidos e os valores recomendados 

 Valores Medidos  Valores Recomendados 

Luminância Média 2,24 cd/𝑚u 
 

1,00 cd/𝑚u 

Uniformidade Geral 28,6 % 
 

40% 

Uniformidade Longitudinal 74% 
 

70% 

 
 

5.2.2 Medição da Luminância em pontos com luminárias localizadas 
num dos passeios (2 faixas de rodagem) 
 

A Figura 5.5 mostra a localização das luminárias num dos passeios, numa via com duas 

faixas de rodagem. 
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Figura 5.5 - Luminárias localizadas num dos passeios (2 faixas de rodagem) 

 
A tabela 5.4 apresentada os valores de luminância medidos com o auxilio de um 

luxímetro. Como a distância entre apoios é de aproximadamente 30 metros, foram medidos 10 

pontos no sentido longitudinal, o que equivale a 15 metros (metade da distância entre apoios) e 

7 pontos no sentido transversal, o que equivale á distância da estrada desde um passeio até ao 

passeio localizado do outro lado da faixa de rodagem.  

 
Tabela 5.4 - Matriz de luminância medida em pontos do solo em que estão instaladas as luminárias 

Distância	Transversal	
0,91	 1,45	 1,85	 1,89	 1,61	 1,21	 0,77	
1,46	 1,87	 1,66	 1,37	 1,3	 1,09	 0,79	
1,37	 1,66	 1,51	 1,18	 1,16	 0,99	 0,73	
1,17	 1,47	 1,13	 0,96	 0,91	 0,8	 0,65	
0,84	 0,96	 0,89	 0,9	 0,83	 0,78	 0,64	
0,85	 0,95	 0,89	 0,79	 0,79	 0,76	 0,65	
0,82	 0,85	 0,72	 0,66	 0,73	 0,67	 0,62	
0,62	 0,68	 0,65	 0,6	 0,66	 0,59	 0,58	
0,5	 0,46	 0,46	 0,45	 0,47	 0,49	 0,55	
0,39	 0,37	 0,39	 0,39	 0,37	 0,46	 0,47	
Total	 	 	 	 	 	 62,11	

 
Através da análise da tabela 5.5 verifica-se que a luminância média e a uniformidade 

longitudinal encontram-se abaixo dos valores recomendados, no entanto, a uniformidade geral 

apresenta um valor próximo do recomendado. 

Estes valores indicam que a rua se encontra com pouca luminosidade para o que é 

recomendado para este tipo de via. 
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Tabela 5.5 - Comparação entre os valores medidos e os valores recomendados 

 Valores Medidos  Valores Recomendados 

Luminância Média 0,89 cd/𝑚u 
 

1,00 cd/𝑚u 

Uniformidade Geral 42 % 
 

40% 

Uniformidade Longitudinal 60% 
 

70% 
 

 
5.2.3 Medição da Luminância em Luminárias localizadas num dos 
passeios (4 faixas de rodagem) 
 

A Figura 5.6 mostra a localização das luminárias num dos passeios, numa via com 

quatro faixas de rodagem. 

 

 
Figura 5.6 - Luminárias localizadas num dos passeios (4 faixas de rodagem) 

 
A tabela 5.6 apresentada os valores de luminância medidos com o auxilio de um 

luxímetro. Como a distância entre apoios é de aproximadamente 30 metros, foram medidos 10 

pontos no sentido longitudinal, o que equivale a 15 metros (metade da distância entre apoios) e 

2 pontos no sentido transversal, o que equivale a cada um dos lados da faixa de rodagem, uma 

vez que a estrada se encontrava obstruída na altura em que se efetuaram as medições.  
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Tabela 5.6 - Matriz de luminância medida em pontos do solo em que estão instaladas as luminárias 

Distância	Transversal	
1,91	 		 		 		 		 		 0,67	
1,71	 		 		 		 		 		 0,72	
1,42	 		 		 		 		 		 0,64	
1,21	 		 		 		 		 		 0,69	
1,06	 		 		 		 		 		 0,65	
0,95	 		 		 		 		 		 0,63	
0,78	 		 		 		 		 		 0,61	
0,73	 		 		 		 		 		 0,59	
0,64	 		 		 		 		 		 0,55	
0,61	 		 		 		 		 		 0,53	

Total	 		 		 		 		 		 17,3	
 

Através da análise da tabela 5.7 verifica-se que a luminância média e a uniformidade 

longitudinal encontram-se abaixo dos valores recomendados, à semelhança do que aconteceu 

no caso anterior, no entanto, a uniformidade geral apresenta um valor acima do recomendado. 

Estes valores podem ter sido influenciados pelo facto de as medições não terem sido 

realizadas na totalidade da faixa de rodagem, no entanto também poderá indicar que a estrada 

tenha iluminação excessiva em certos pontos, nomeadamente os mais próximos da luminária e 

um défice de iluminação nos que se encontram mais afastados. 

 
Tabela 5.7 - Comparação entre os valores medidos e os valores recomendados 

 Valores Medidos  Valores Recomendados 
Luminância Média 0,87 cd/𝑚u  1,00 cd/𝑚u 

Uniformidade Geral 61 %  40% 

Uniformidade Longitudinal 57%  70% 
 

5.2.4 Áreas de Conflito 
 

As quatro rotundas incluídas na variante deste caso de estudo, pertencem à classe ME2. 

De acordo com a CIE115 estas zonas deverão ter um índice igual ou superior a qualquer das 

estradas adjacentes, devendo ser utilizada a tabela 3.3 [29]: 

Esta classe de via requer os seguintes parâmetros: 

• Luminância média: 1,5 cd/m2. 

• Uniformidade global: 40 % 

• Uniformidade Longitudinal: 70% 
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Apenas serão efetuadas medições em duas rotundas das quatro que fazem parte do caso 

de estudo. 

 

5.2.4.1 Rotunda 1 
 

A Figura 5.7 mostra a rotunda onde foram realizadas as medições. 

 

 
Figura 5.7 - Medições em Zonas de Conflito: Rotunda 1 

 
A tabela 5.8 apresentada os valores de luminância medidos com o auxilio de um 

luxímetro. Como se trata de uma rotunda foram medidos 10 pontos no sentido longitudinal e 7 

pontos no sentido transversal, no entanto, houve locais em que não foram realizadas medições 

por se tratar do centro da rotunda.   

 
Tabela 5.8 - Matriz de luminância medida em pontos do solo em que estão instaladas as luminárias 

Distância	Transversal	
2,92	 2,32	 1,47	 1,21	 0,98	 0,98	 2,07	
3,22	 1,46	 0,84	 0,49	 0,57	 0,93	 1,4	
3,16	 1,51	 0,67	 0,34	 0,36	 0,29	 0,72	
2,09	 1,38	 		 		 		 		 1,52	
1,49	 1,31	 		 		 		 		 1,41	
1,11	 0,55	 		 		 		 		 0,76	
0,77	 1,21	 		 		 		 		 0,65	
0,7	 1,77	 		 2,5	 2,09	 1,77	 0,47	
2,35	 2,71	 3,38	 4,12	 3,9	 2,39	 0,53	
1,69	 4,59	 6,6	 6,9	 4,6	 1,85	 0,98	

Total	 		 		 		 		 		 98,05	
	

Através da análise da tabela 5.9 verifica-se que existe um pequeno excesso na 

luminância média de apenas 0,35 cd/𝑚u em relação ao que é recomendado, o que poderia 
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indicar que esta rotunda possui uma boa iluminação, no entanto, a uniformidade geral está muito 

abaixo do recomendado assim como a uniformidade longitudinal.  

Estes valores mostram que esta rotunda possui locais exageradamente iluminados face 

a locais em que praticamente não existe iluminação o que traduz um problema de má disposição 

das luminárias. 

 
Tabela 5.9 - Comparação entre os valores medidos e os valores recomendados 

 Valores Medidos  Valores Recomendados 

Luminância Média 1,85 cd/𝑚u 
 

1,5 cd/𝑚u 

Uniformidade Geral 16 % 
 

40% 

Uniformidade Longitudinal 57% 
 

70% 

 
 
5.2.4.2 Rotunda 2 
 

A Figura 5.8 mostra a rotunda onde foram realizadas as medições. 

 

 
Figura 5.8 - Medições em Zonas de Conflito: Rotunda 2 

 
A tabela 5.10 apresentada os valores de luminância medidos com o auxilio de um 

luxímetro. Como se trata de uma rotunda em que apoios se apresentam de forma simétrica, 

mediu-se um quarto da rotunda, sendo que os outros três-quartos são idênticos. Foram medidos 

10 pontos no sentido longitudinal, o que equivale a 15 metros (metade da distância entre apoios) 

e 7 pontos no sentido transversal, no entanto, houve locais em que não foram realizadas 

medições por se tratar do centro da rotunda.   
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Tabela 5.10 - Matriz de luminância medida em pontos do solo em que estão instaladas as luminárias 

Distância	Transversal	
0,85	 0,94	 1	 0,98	 0,83	 1,14	 1,75	
1,15	 1,12	 1,07	 0,89	 0,83	 1,04	 1,74	
1,49	 1,26	 1,02	 0,93	 0,94	 1,26	 1,63	
2,09	 1,61	 0,96	 0,35	 0,47	 0,6	 0,81	
2,12	 1,34	 0,74	 0,58	 		 		 		
0,97	 1	 		 		 		 		 		
0,58	 		 		 		 		 		 		
0,59	 		 		 		 		 		 		
1,51	 1,43	 1,13	 1,08	 1,01	 1,15	 1,69	
3,69	 2,38	 1,25	 0,95	 0,85	 1,25	 1,77	

Total	 		 		 		 		 		 59,81	
	

Através da análise da tabela 5.11 verifica-se que os valores medidos  não estão coerentes 

com os valores luminotécnicos recomendados. 

A luminância média encontra-se um bocado abaixo do recomendado para a classe ME2, 

a uniformidade geral está 11% também abaixo do recomendado do mesmo modo uniformidade 

longitudinal encontra-se 37%, isto indica que para esta rotunda esta disposição de luminárias, 

e consequente potência das lâmpadas instaladas não será a mais adequada. 

 
Tabela 5.11- Comparação entre os valores medidos e os valores recomendados 

 Valores Medidos  Valores Recomendados 

Luminância Média 1,20 cd/𝑚u 
 

1,5 cd/𝑚u 

Uniformidade Geral 29 % 
 

40% 

Uniformidade Longitudinal 33% 
 

70% 

 
 

5.3 Cálculos Elétricos  
 

5.3.1 Regime de Funcionamento 
 

O regime de funcionamento utilizado vai ser diferente conforme seja considerada a 

estação de inverno ou estação de verão. Para tal considerou-se que a estação de inverno tem a 

duração de 182 dias e que a estação de verão tem a duração de 183 dias. 

Na figura 5.9 é possível observar o regime de funcionamento das lâmpadas HPS e LED, 

para as duas estações do ano, verão e inverno, em que o comando é apenas do tipo on/off. 
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Figura 5.9 - Regime de Funcionamento das Lâmpadas HPS e LED 

 
Na figura 5.10 é possível observar o regime de funcionamento da lâmpada de HPS com 

regulador de fluxo luminoso, este permite um funcionamento em 75% e 100%. 

Assim, na estação de inverno as lâmpadas encontram-se ligadas durante 10 horas a 

100% e 5 horas a 75%. Enquanto que na estação de verão as lâmpadas estão ligadas 5 horas a 

100% 5horas e 5 horas a 75%. 

 

 

 
 

Figura 5.10 - Regime de Funcionamento de uma lâmpada HPS com RFL 
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O Regime de Funcionamento da lâmpada LED é diferente uma vez que esta já permite 

um funcionamento com dimming mais baixo, assim a luminária LED pode funcionar entre 

100% e 0%. Na figura 5.11 é possível observar um regime de funcionamento para uma lâmpada 

LED em 3 patamares de dimming 50%, 75% e 100%. 

Assim, na estação de inverno as lâmpadas encontram-se ligadas durante 5 horas a 100%, 

5 horas a 75% e 5 horas a 50%. Enquanto que na estação de verão as lâmpadas estão ligadas 3 

horas a 100%, 5 horas a 75% e 2 horas a 75%. 

 

 
 

Figura 5.11 - Regime de Funcionamento de uma lâmpada LED com dimming 

 
5.3.2 Parâmetros a Considerar 
 

Para a realização dos cálculos de natureza elétrica foram considerados alguns 

parâmetros como: 

• O Preço da Energia:  0.12 €/kWh 

• Preço da Tonelada de CO2: 6€/ton 

• A Reatância: 21W 

• As Perdas Elétricas: 8% 

• O Valor de Referência das emissões de CO2: 0.47kg/kWh; 

• Perdas na Rede 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w# = 𝑅. 𝐼u = 	𝜌 k
w
𝐼u  																																																										(eq.	5.5) 
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Onde: 

R - resistência elétrica [W] 

I- corrente elétrica [A] 

r - Condutividade do cobre [W.mm2/m] 

l – comprimento [m] 

s - Secção transversal dos condutores [mm2] 

 

 

Condutividade do cobre: 

 

rzi|¥¦udº§ 	=
H
43
= 0,018	Ω.𝑚𝑚u.𝑚©H                            				(eq.	5.6)	

 

No entanto como geralmente os cabos não se encontram em funcionamento a uma 

temperatura de 20ºC mas sim a temperaturas superiores, é usual considerar mais 25% desse 

valor, ou seja: 

 

rzi = 0,0225	Ω.𝑚𝑚u.𝑚©H  																																																								(eq.	5.7) 

 

Cálculo do comprimento por fase: 

 

Assumindo que as cargas se encontram distribuídas de forma uniforme por fase:  

• 90 m intervalo entre apoios por fase; 

• 30 m distância do PT ao primeiro apoio; 

• Média de luminárias por apoio: 6
'�{j{

= 	  d
3¡
= 1,343; 

• Média de apoios por fase: o�{j{w
�'w#

= 3¡
�
= 22,3; 

 

a) Perdas na rede usando lâmpadas HPS 

 

Cálculo da corrente por fase: 

 

Neste caso é considerado que estão instaladas lâmpadas HPS com potência de 150 W 

com uma reactância de 21 W. 

 

P = PL + Re = 150	 + 21 = 171W                                       (eq. 5.8) 
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Onde: 

P – Potência Total da Lâmpada (W); 

PL – Potência da Lâmpada (W); 

Re – Reactância (W). 

 

𝑆 = a±/W*K%
z{w∅

= H,�²�×H¡H
d, 

= 255,17	𝑘𝑉𝐴  																																												(eq.	5.9) 

 

𝐼µ/�'w# = 	
¶
·K
= 	 u44,H¡

u�d
= 1,11	𝐴/𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜 																																										(eq.	5.10) 

 

Como em média existem 22,3 apoios por fase, a corrente que sai do posto de transformação 

para cada uma das fases será: 

 

𝐼µ/�'w#	×	𝑁ª	𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠/�'w# = 1,11	×22,3 = 24,8	𝑊               (eq. 5.11) 

 

 

Concluindo: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w# = 𝑅. 𝐼u = 	𝜌
𝑙
𝑠
𝐼u 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w# = 	0,0225	×	�d	
H3
	×	 24,8 u + 0,0225×	 d	

H3
× 1,11 u + 2,22 u + 3,33 u +

90× 4,44 u + 5,55 u + 6,66 u + 7,77 u + 8,88 u + 9,99 u + 11,1 u + 12,21 u +

90× 13,32 u + 14,43 u + 15,54 u + 16,65 u + 17,76 u + 18,87 u + 90× 19,98 u +

21,09 u + 22,2 u + 23,31 u   

 

	𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w# = 488,63	𝑊 																																																	(eq.	5.12) 

 

𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠b{b'jw = 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w#×𝑛º	𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 = 	488,63	×3 = 1465,89𝑊          (eq. 5.13) 

 

𝑃b{b'k	jEwb'k'�' = 171×90 = 15390𝑊                            (eq. 5.14) 

 

𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠	 % = �#x�'wYXY*QK
aYXY*N	QRKY*N*M*

= 	 H²34,¼ 
H4� 

×100 = 9,5%                  (eq. 5.15) 
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b) Perdas na rede usando lâmpadas HPS c/ RFL 

 

Cálculo da corrente por fase: 

 

Neste caso de estudo é considerado que estão instaladas lâmpadas HPS com potência de 

150 W com uma reactância de 21 W, em que foram consideradas perdas adicionais de 4% no 

RFL. 

 

P = 171 + 171×0.04 = 177,84W                                    (e.q. 5.16) 
Onde: 

P – Potência total da lâmpada (W) 

PL – Potencia da lâmpada (W) 

PE – Perdas eletrónicas 

 

𝑆 = a±/W*K%
z{w∅

= H,�²�×H¡¡,¼²
d, 

= 265,38	𝑉𝐴  																																									(eq.	5.17) 

 

𝐼µ/�'w# = 	
¶
·K
= 	 u34,�¼

u�d
= 1,15	𝐴/𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜  																																									(eq.	5.18) 

 

Como em média existem 22,3 apoios por fase, a corrente que sai do posto de transformação 

para cada uma das fases será: 

 

𝐼µ/�'w#	×	𝑁ª	𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠/�'w# = 1,15	×22,3 = 25,6	𝑊                 (eq. 5.19) 

 

 

Concluindo: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w# = 𝑅. 𝐼u = 	𝜌
𝑙
𝑠
𝐼u 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w# = 0,0225×	 	�d
H3
	×	 25,6 u + 	0,0225	×  d

H3
× 1,15 u + 2,3 u + 3,45 u + 4,6 u +

5,75 u + 6,9 u + 8,05 u + 9,2 u + 10,35 u + 11,5 u + 12,65 u + 13,8 u + 14,95 u +

16,1 u + 17,25 u + 18,4 u + 19,55 u + 20,7 u + 21,85 u + 23 u + 24,15 u   
	𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w# = 581,84	𝑊                                     				(eq.	5.20) 

 

𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠b{b'jw = 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w#×𝑛º	𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 = 581,84	×3 = 1745,52𝑊            (eq. 5.21) 
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𝑃b{b'k	jEwb'k'�' = 177,84×90 = 16005,60𝑊                                   (eq. 5.22) 

 

𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠	 % = �#x�'wYXY*QK
aYXY*N	QRKY*N*M*

= 	 H¡²4,4
H3dd4,3d

×100 = 10,9%                 (eq. 5.23) 

 

 

c) Perdas na rede para as lâmpadas LED 

 

Cálculo da corrente por fase: 

 

Neste caso é considerado que as 90 lâmpadas de HPS são substituídas por 90 lâmpadas 

LED com uma potência de 55W. 

 

 

𝑆 = a±/W*K%
z{w∅

= H,�²�×44
H

= 73,87	𝑉𝐴 																																																					(eq.	5.24) 

 

𝐼µ/�'w# = 	
¶
·K
= 	 ¡�,¼¡

u�d
= 0,32	𝐴/𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜 																																														(eq.	5.25) 

 

Como em média existem 22,3 apoios por fase, a corrente que sai do posto de transformação 

para cada uma das fases será: 

 

𝐼µ/�'w#	×	𝑁ª	𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠/�'w# = 1,11	×0,32 = 7,1	𝑊                     (eq. 5.26) 

 

 

Concluindo: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w# = 𝑅. 𝐼u = 	𝜌
𝑙
𝑠
𝐼u 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w# = 0,0225×	�d	
H3
	×	 7,1 u + 	0,0225	×  d	

H3
× 0,32 u + 0,64 u + 90× 0,96 u +

1,28 u + 1,6 u + 1,92 u + 2,24 u + 2,56 u + 2,88 u + 3,2 u + 3,52 u + 3,84 u +

90× 4,16 u + 4,48 u + 4,8 u + 5,12 u + 5,44 u + 5,76 u + 6,08 u + 6,4 u + 6,72 u   
	𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w# = 45,04	𝑊 																																																											(eq.	5.27) 

 

𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠b{b'jw = 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠�'w#×𝑛º	𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 = 	45,04	×3 = 132,12𝑊           (eq. 5.28) 
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𝑃b{b'k	jEwb'k'�' = 55×90 = 4950𝑊                                (eq. 5.29) 

 

 

𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠	 % = �#x�'wYXY*QK
aYXY*N	QRKY*N*M*

= 	 H�u,Hu
² 4d

×100 = 2,7%                   (eq. 5.30) 

 

 

5.3.3 Caso de estudo: Solução Existente 
 

Neste caso é considerado que estão instaladas lâmpadas HPS com potência de 150 W 

com uma reactância de 21 W, funcionando em regime de 100% durante todo o período. 

 
Determinação da Potência da lâmpada: 

 

P = PL + Re = 150	 + 21 = 171W                                    (e.q. 5.31) 
Onde: 

P – Potência total da lâmpada (W); 

PL – Potência da Lâmpada (W); 

Re – Reactância (W). 

 

 

Determinação da Energia Consumida Anualmente, tendo em conta o regime de 

funcionamento considerado anteriormente: 

 

𝐸𝐶𝐴 = a×�¶¾ ×¾y
Hddd

×𝑁𝐿 + Pr + 	(a×�¶¾)×¾À
Hddd

	×𝑁𝐿 + 𝑃𝑟                (eq. 5.32) 

Onde:  

ECA – Energia Consumida Anualmente (kWh);  

P – Potência (W);  

Pr – Perdas na rede (kWh);  

FSD – Horas de funcionamento sem dimming (h);  

NL – Número de lâmpadas; 

DI – Número de dias de inverno 

DV – Número de dias de verão 

 



	

86	
	

𝐸𝐶𝐴 =
171×15 ×182

1000 ×90 +	
1465,89×15×182

1000

+ 	
171×10 ×183

1000 	×90 +	
1465,89×10×183

1000  

𝐸𝐶𝐴 = 76862,86	𝑘𝑊ℎ                                      (eq. 5.33) 

 

Determinação do Custo Anual da Energia: 

 

𝐶𝐴 = 𝑇	×𝐸𝐶𝐴	 = 0,12	×76862,86 = 9223,54€                           (eq. 5.34) 
Onde:  

CA – Custo Anual (€);  

T – Tarifa (€/kWh);  

ECA – Energia Consumida Anualmente (kWh).  

 

Determinação do custo equivalente associado ao CO2 emitido resultante do consumo de 

energia elétrica: 

 

𝑃𝐶𝑂u	[ton] - tonelada de co2 emitido por produção da energia elétrica consumida. 

CECO2  [€] - custo equivalente de CO2  associado ao consumo de energia elétrica. 

 

𝑃𝐶𝑂u = 𝐸𝐶𝐴	×𝑉𝑅𝐶𝑂u = 76862,86×0,47 = 36,12	𝑡𝑜𝑛                (eq. 5.35) 

𝐶𝐸𝐶𝑂u = 	𝐶𝑂u	×𝑃𝑇𝐶𝑂u = 	36,12×6 = 216,75€                           (eq. 5.36) 

 

5.3.4 Proposta ao caso de estudo 1 – Solução de lâmpadas HPS com 
RFL 
 

Neste caso de estudo é considerado que estão instaladas lâmpadas HPS com potência de 

150 W com uma reactância de 21 W, em que foram consideradas perdas adicionais de 4% no 

RFL. 

Neste caso funcionando em regime de 75% e 100%. 

 

Determinação da Potência da lâmpada: 

 

P = 171 + 171×0.04 = 177,84W                                               (eq. 5.37) 
Onde: 
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P – Potência total da lâmpada (W) 

PL – Potencia da lâmpada (W) 

PE – Perdas eletrónicas 

 

Determinação da Energia Consumida Anualmente, tendo em conta o regime de 

funcionamento considerado anteriormente: 

 

ECA = ( Æ×ÇÈÉ G Æ×d,¡4×Ç§É )×ÉÊ
Hddd

×NL + Pr + 	( Æ×ÇÈÉ G Æ×d,¡4×Ç§É )×ÉÌ
Hddd

	×NL +

PR                                                            (eq. 5.38) 

Onde:  

ECA – Energia Consumida Anualmente (kWh);  

P – Potência (W);  

Pr – Perdas na rede (kWh);  

FSD – Horas de funcionamento sem dimming, (h);  

FCD – Horas de funcionamento com dimming, (h);  

NL – Número de lâmpadas; 

DI – Número de dias de inverno 

DV – Número de dias de verão 

 

ECA = ( H¡¡,¼²×4 G H¡¡,¼²×d,¡4×4 )×H¼�
Hddd

×90 + (H¡²4,4u×Hd×H¼�)
Hddd

+

	( H¡¡,¼²×Hd G H¡¡,¼²×d,¡4×4 )×H¼u
Hddd

	×90 + H¡²4,4u×H4×H¼u
Hddd

  

ECA = 	73642,52	kWh                                      (eq. 5.39) 

 

Determinação do Custo Anual da Energia: 

 

CA = T	×ECA	 = 0,12	×73642,5	 = 8837,1€                        (eq. 5.40) 

 
Onde:  

CA – Custo Anual (€);  

T – Tarifa (€/kWh);  

ECA – Energia Consumida Anualmente (kWh).  

 

Determinação do custo equivalente associado ao CO2 emitido resultante do consumo de 

energia elétrica: 

 



	

88	
	

𝑃𝐶𝑂u	[ton] - tonelada de co2 emitido por produção da energia elétrica consumida. 

CECO2  [€] - custo equivalente de CO2  associado ao consumo de energia elétrica. 

 

𝐶𝑂u = 𝐸𝐶𝐴	×𝑉𝑅𝐶𝑂u = 73642,5	×0,47 = 34,61	𝑡𝑜𝑛                      (eq. 5.41) 

𝐶𝐸𝐶𝑂u = 	𝐶𝑂u	×𝑃𝑇𝐶𝑂u = 	34,61	×6 = 207,7€                               (eq. 5.42) 

 

5.3.5 Proposta ao caso de estudo 2 – Solução com LED 
 

Esta solução propõe a substituição de 90 luminárias HPS 150W por luminárias LED, 

funcionando em regime de 100% durante todo o período. 

 

Determinação da Energia Consumida Anualmente 

 

𝐸𝐶𝐴 = a×�¶¾ ×¾y
Hddd

×𝑁𝐿 + Pr + 	(a×�¶¾)×¾À
Hddd

	×𝑁𝐿 + 𝑃𝑟                 (eq. 5.43) 

 
Onde:  

ECA – Energia Consumida Anualmente (kWh);  

P – Potência (W);  

PR – Perdas na rede (kWh);  

FSD – Horas de funcionamento sem dimming, (h);  

NL – Número de lâmpadas; 

DI – Número de dias de inverno 

DV – Número de dias de verão 

 

ECA = 44×H4 ×H¼u
Hddd

×90 + H�u,Hu×H4×H¼u
Hddd

+ 44×Hd ×H¼�
Hddd

	×90 + H�u,Hu×Hd×H¼�
Hddd

  

ECA = 	23188,3	kWh                                                 (eq. 5.44) 

 

Determinação do Custo Anual da Energia: 

 

CA = T	×ECA	 = 0,12	×23188,3 = 2782,6€                           (eq. 5.45) 

 
Onde:  

CA – Custo Anual (€);  

T – Tarifa (€/kWh);  

ECA – Energia Consumida Anualmente (kWh).  
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Determinação do custo equivalente associado ao CO2 emitido resultante do consumo de 

energia elétrica: 

 

𝑃𝐶𝑂u	[ton] - tonelada de co2 emitido por produção da energia elétrica consumida. 

CECO2  [€] - custo equivalente de CO2  associado ao consumo de energia elétrica. 

 

𝐶𝑂u = 𝐸𝐶𝐴	×𝑉𝑅𝐶𝑂u = 23188,3	×0,47 = 10,89	𝑡𝑜𝑛                       (eq. 5.46) 

𝐶𝐸𝐶𝑂u = 	𝐶𝑂u	×𝑃𝑇𝐶𝑂u = 	10,89	×6 = 65,39€                                (eq. 5.47) 

 
 
5.3.6 Proposta ao caso de estudo 3 – Solução LED com Dimming 
 

Esta solução propõe a substituição de 89 luminárias HPS 150W por luminárias LED 

com Dimming. 

 

Determinação da Energia Consumida Anualmente:  

 

ECA = ( Æ×ÇÈÉ G Æ×d,¡4×Ç§É G	 Æ×d,4d×Ç§É )×ÉÊ
Hddd

×NL + Pr +

	( Æ×ÇÈÉ G Æ×d,¡4×Ç§É G	 Æ×d,4d×Ç§É )×ÉÌ
Hddd

×NL + PR                               (eq. 5.48) 

 
Onde:  

ECA – Energia Consumida Anualmente (kWh);  

P – Potência (W);  

PR – Perdas na rede (%);  

FSD – Horas de funcionamento sem dimming, (h);  

FCD75 – Horas de funcionamento com dimming,a 75% (h);  

FCD50 – Horas de funcionamento com dimming,a 50% (h);  

NL – Número de lâmpadas; 

DI – Número de dias de inverno 

DV – Número de dias de verão 

 

ECA = ( 44×� G 44×d,¡4×4 G 44×d,4d×u )×H¼�
Hddd

×90 + (H�u,Hu×Hd×H¼�)
Hddd

+

	( 44×4 G 44×d,¡4×4 G 44×d,4d×4 )×H¼u
Hddd

	×90	 + H�u,Hu×H4×H¼u
Hddd
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ECA = 	17771,61	kWh                                                (eq. 5.49) 

 

Determinação do Custo Anual da Energia: 

 

CA = T	×ECA	 = 0,12	×17771,61 = 2132,6€                            (eq. 5.50) 
Onde:  

CA – Custo Anual (€);  

T – Tarifa (€/kWh);  

ECA – Energia Consumida Anualmente (kWh).  

 

Determinação do custo equivalente associado ao CO2 emitido resultante do consumo de 

energia elétrica: 

 

𝑃𝐶𝑂u	[ton] - tonelada de co2 emitido por produção da energia elétrica consumida. 

CECO2  [€] - custo equivalente de CO2  associado ao consumo de energia elétrica. 

 

𝐶𝑂u = 𝐸𝐶𝐴	×𝑉𝑅𝐶𝑂u = 17771,61		×0,47 = 83,52	𝑡𝑜𝑛                 (eq. 5.51) 

𝐶𝐸𝐶𝑂u = 		 𝐶𝑂u×𝑃𝑇𝐶𝑂u = 	83,52	×6 = 50,12	€                            (eq. 5.52) 
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5.4 Análise Comparativa  
 

 
 

Figura 5.12 - Energia Consumida Anualmente 

 

Através da análise da figura 5.12, os resultados obtidos em relação à ECA conclui-se 

que quando se aplica reguladores de fluxo luminoso às luminárias de HPS 150W, já se obtém 

uma redução de 3220 kWh no consumo anual de energia, ou seja, 4,2%.  

A substituição das luminárias de HPS por luminárias de LED proporciona uma redução 

no consumo de energia anual de 53674,56 kWh na ECA, se às luminárias LED adicionarmos 

ainda Dimming esta redução aumenta para 59091 kWh. É de salientar ainda que, para esta 

classificação de via, a redução de fluxo luminoso resultante do dimming, assegura os níveis de 

luminância, iluminância e uniformidade geral. 

A diferença na redução do consumo das luminárias HPS com RFL para as luminárias 

LED deve-se ao facto de, nas lâmpadas de HPS o funcionamento com Regulador de Fluxo 

possui uma condicionante, ou seja, para que seja garantido o valor mínimo de tensão não se 

consegue baixar o regime de funcionamento além dos 75%, o que leva a uma menor redução 

do consumo. Enquanto nas lâmpadas LED o funcionamento pode ser realizado com dimming a 

100%, a 75% e ainda a 50% do regime nominal, sem que estas deixem de funcionar.  
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Figura 5.13 - Custo Anual da Energia 

 
Os valores relativos á ECA refletem-se assim no custo anual da energia, como se pode 

observar pela figura 5.13, em que a solução LED com dimming é a mais vantajosa, tendo uma 

redução de 7100€ face à solução atualmente existente. 

 

 

 
Figura 5.14 - Quantidade de Co2  
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Ainda, como se pode observar pela análise da figura 5.14, mesmo no que diz respeito à 

quantidade, em toneladas, de CO2 emitido, a solução de luminárias LED com dimming, 

apresenta melhores resultados em relação às outras soluções, ou seja, a aplicação desta solução 

tem como consequência uma substancial redução da quantidade de CO2 produzido face à 

solução existente, o que por sua vez provoca uma diminuição nos custos associados ao CO2, o 

que pode ser observado na figura 5.15. 

 

 
Figura 5.15 - Custo Equivalente associado ao CO2 

Conclui-se assim que as luminárias LED com dimming são uma solução mais vantajosa 

para este tipo de via. 

 

5.5 Análise Económica 
 

Nesta secção vai ser realizada uma análise económica das três soluções anteriormente 

propostas, de forma a verificar se estas constituem viabilidade económica, e se justificam o 

investimento necessário à sua implementação face à solução já existente.  

Para a solução com Regulador de Fluxo foi considerado o preço de 3712,50 €. 

Para a solução LED e LED com dimming vão ser analisadas duas luminárias diferentes, 

uma análise será realizada para a luminária Voltana e a outra para a Luminária Piano ambas da 

marca Schréder. Embora com iguais potencias, 55 W, e com possibilidade de efetuar dimming, 

a razão para estas duas opções é a existência da luminária Piano na cidade de Vila Real em 
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algumas vias, assim com vista a uma possível uniformização esta luminária foi também 

considerada.  

A luminária Voltana tem custo unitário de 240€ e 300€ com dimming e possui as 

características indicadas na tabela 5.12. Estes são valores sem IVA e consideram os custos 

associados á sua montagem. 

 
Tabela 5.12 - Principais características da luminária voltana 

Sem Dimming: Com Dimming: 

24 LED’s; 24 LED’s; 

Potencia Consumida 55W; Potencia Consumida 55W; 

IRC > 70; IRC > 70; 

Corrente 1A; Corrente 700 mA; 

Tensão Nominal 120-277 V 50-

60Hz; 

Tensão Nominal 120-277 V 50-

60Hz; 

Temperatura de Cor 4250 K 

(Branco Neutro); 

Temperatura de Cor 4250 K 

(Branco Neutro); 

 

A luminária Piano tem custo unitário de 510€, estes são valores sem IVA e consideram 

os custos associados á sua montagem, e possui as e possui como características: 

• 24 LEDs; 

• Potência Consumida 55W; 

• IRC > 70; 

• Driver de corrente 700 mA; 

• Tensão Nominal 230 V- 50Hz; 

• Temperatura de Cor 4250 K (Branco Neutro); 

 

Foi considerada uma duração do projeto de 20 anos. 
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Tendo ainda em conta os seguintes parâmetros: 

• Taxa de Inflação [54] - 0%  

• Preço da Energia - 0,12 €/kWh;  

• Preço da tonelada de 𝐶𝑂u emitido – 6 €/ton;  

• Valor de referência das emissões de 𝐶𝑂u - 0,47 kg/kWh.  

Para efeito de cálculo os indicadores financeiros utilizados na análise encontram-se no 

Anexo A. 
 

 
5.5.1 Análise da Solução HPS c/ RFL 
 
 
Determinação da Poupança Anual Esperada (PAE) 
 

𝑃𝐴𝐸 = 𝐶𝐴𝐻𝑃𝑆 − 𝐶𝐴𝐻𝑃𝑆𝑅𝐹𝐿 = 9223,54 − 8837,1 = 386,44	€            (eq. 5.53) 
 
Onde: 
CAHPS – custo anual HPS (€) 
CAHPS-RFL – custo anual HPS c/ RFL (€) 
 
 
Determinação do Retorno de Investimento (Payback) 
 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 	 yÓ
aoA

= 	 �¡Hu,4d
�¼3,²²

= 9,6	𝑎𝑛𝑜𝑠                                  (eq. 5.54) 
 

Onde:  
IT – investimento inicial (€) 
PAE – poupança anual esperada (€) 
 
 
Fluxo de caixa 
 

Na tabela 5.13 e na figura 5.16 apresenta-se os resultados obtidos para o fluxo de caixa 

para o caso de estudo com lâmpadas HPS com Regulador de Fluxo Luminoso, para um período 

de vida de 20 anos e com um custo de investimento de 3172,50€. 
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Tabela 5.13 - Fluxo de caixa para a solução proposta com lâmpadas de HPS com RFL 

n	 Descrição	 Débito	 Crédito	 Saldo	

	   
Saldo	
Inicial	 0	

0	
investimento	
inicial	 -3712,50		 	 -3712,50		

1	 	  386,40	 -3326,10		
2	 	  386,40	 -2939,70		
3	 	  386,40	 -2553,30		
4	 	  386,40	 -2166,90		
5	 	  386,40	 -1780,50		
6	 	  386,40	 -1394,10		
7	 	  386,40	 -1007,70		
8	 	  386,40	 -621,30		
9	 	  386,40	 -234,90		

10	 	  386,40	 151,50		
11	 	  386,40	 537,90		
12	 	  386,40	 924,30		
13	 	  386,40	 1310,70		
14	 	  386,40	 1697,10		
15	 	  386,40	 2083,50		
16	 	  386,40	 2469,90		
17	 	  386,40	 2856,30		
18	 	  386,40	 3242,70		
19	 	  386,40	 3629,10		
20	 	  386,40	 4015,50		
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Figura 5.16 - Fluxo de caixa para a solução proposta com lâmpadas de HPS com RFL 

 
Na tabela 5.14 indica-se os indicadores financeiros VAL e TIR. 

 
Tabela 5.14 - Indicadores Financeiros para a lâmpada de HPS com RFL 

VAL 4015,50 € 
TIR 1% 

 
5.5.2 Análise da Solução LED 
 

• Luminária Voltana 
 

Determinação da Poupança Anual Esperada (PAE) 
 

𝑃𝐴𝐸 = 𝐶𝐴𝐻𝑃𝑆 − 𝐶𝐴𝐿𝐸𝐷 = 9223,54 − 2782,6 = 6440,94	€               (eq. 5.55) 
 

 
Onde: 
CAHPS – custo anual HPS (€) 
CALED – custo anual LED (€) 
 
Determinação do Retorno de Investimento (Payback) 

 

Neste ano o custo de investimento resulta da substituição de 90 luminárias HPS por 90 

luminárias Voltana LED com custo unitário de 240€. 

 
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 	 yÓ

aoA
= 	 u²d× d

3²²d, ²
= uH3dd

3²²d,²d
= 3,35	𝑎𝑛𝑜𝑠                         (eq. 5.56) 

 
 

Onde:  
IT – investimento inicial (€) 
PAE – poupança anual esperada (€) 
 
Fluxo de Caixa: 
 

Na tabela 5.15 e na figura 5.17 apresenta-se os resultados obtidos para o fluxo de caixa 

para o caso de estudo com lâmpadas LED Voltana, para um período de vida de 20 anos e com 

um custo de investimento inicial de 21600,00 €. 
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Tabela 5.15 - Fluxo de caixa para a solução proposta com lâmpadas LED (Voltana) 

n	 Descrição	 Débito	 Crédito	 Saldo	
	   Saldo	Inicial	 0	

0	 investimento	inicial	 -21600,00		 	 -21600,00		
1	 	  6440,94	 -15159,06		
2	 	  6440,94	 -8718,12		
3	 	  6440,94	 -2277,18		
4	 	  6440,94	 4163,76		
5	 	  6440,94	 10604,70		
6	 	  6440,94	 17045,64		
7	 	  6440,94	 23486,58		
8	 	  6440,94	 29927,52		
9	 	  6440,94	 36368,46		
10	 	  6440,94	 42809,40		
11	 	  6440,94	 49250,34		
12	 	  6440,94	 55691,28		
13	 	  6440,94	 62132,22		
14	 	  6440,94	 68573,16		
15	 	  6440,94	 75014,10		
16	 	  6440,94	 81455,04		
17	 	  6440,94	 87895,98		
18	 	  6440,94	 94336,92		
19	 	  6440,94	 100777,86		
20	 	  6440,94	 107218,80		

 

 

 
Figura 5.17 - Fluxo de caixa para a solução proposta com lâmpadas LED (Voltana) 
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Na tabela 5.16 indica-se os indicadores financeiros VAL e TIR. 

 
Tabela 5.16 - Indicadores Financeiros para a lâmpada LED (Voltana) 

VAL 107218,80 € 
TIR 29% 

 

• Luminária Piano 
 

Determinação da Poupança Anual Esperada (PAE) 
 

𝑃𝐴𝐸 = 𝐶𝐴𝐻𝑃𝑆 − 𝐶𝐴𝐿𝐸𝐷 = 9223,54 − 2782,6 = 6440,94	€              (eq. 5.57) 
 
Onde: 
CAHPS – custo anual HPS (€) 
CALED – custo anual LED (€) 

 

Determinação do Retorno de Investimento (Payback) 
 
 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 	 yÓ
aoA

= 	 4Hd× d
3²²d, ²

= ²4 dd
3²²d, ²

= 7,12	𝑎𝑛𝑜𝑠                    (eq. 5.58) 
 

Onde:  
IT – investimento inicial (€) 
PAE – poupança anual esperada (€) 
 
 
Fluxo de Caixa: 
 

Na tabela 5.17 e na figura 5.18 apresenta-se os resultados obtidos para o fluxo de caixa 

para o caso de estudo com lâmpadas LED Piano, para um período de vida de 20 anos e com um 

custo de investimento inicial de 45900,00 €. 
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Tabela 5.17 - Fluxo de caixa para a solução proposta com lâmpadas LED (Piano) 

n	 Descrição	 Débito	 Crédito	 Saldo	
	   Saldo	Inicial	 0	

0	 investimento	inicial	 -45900,00		 	 -45900,00		
1	 	  6440,94	 -39459,06		
2	 	  6440,94	 -33018,12		
3	 	  6440,94	 -26577,18		
4	 	  6440,94	 -20136,24		
5	 	  6440,94	 -13695,30		
6	 	  6440,94	 -7254,36		
7	 	  6440,94	 -813,42		
8	 	  6440,94	 5627,52		
9	 	  6440,94	 12068,46		

10	 	  6440,94	 18509,40		
11	 	  6440,94	 24950,34		
12	 	  6440,94	 31391,28		
13	 	  6440,94	 37832,22		
14	 	  6440,94	 44273,16		
15	 	  6440,94	 50714,10		
16	 	  6440,94	 57155,04		
17	 	  6440,94	 63595,98		
18	 	  6440,94	 70036,92		
19	 	  6440,94	 76477,86		
20	 	  6440,94	 82918,80		

 

 
 

Figura 5.18 - Fluxo de caixa para a solução proposta com lâmpadas LED (Piano)	
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Na tabela 5.18 indica-se os indicadores financeiros VAL e TIR. 

 
Tabela 5.18 - Indicadores Financeiros para a lâmpada LED (Piano) 

VAL 82918,80 € 
TIR 9% 

 

5.5.3 Análise da Solução LED c/ dimming  
 

• Luminária Voltana 

 
Determinação da Poupança Anual Esperada (PAE) 
 

𝑃𝐴𝐸 = 𝐶𝐴𝐻𝑃𝑆 − 𝐶𝐴𝐿𝐸𝐷 = 9223,54 − 2132,59 = 7090,95	€            (eq. 5.59) 
 
Onde: 
CAHPS – custo anual HPS (€) 
CALED – custo anual HPS c/ RFL (€) 
 
 
 
 
Determinação do Retorno de Investimento (Payback) 
 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 	 yÓ
aoA

= 	 �dd× d
¡d d, 4

= u¡ddd
¡d d, 4

= 	3,81𝑎𝑛𝑜𝑠                   (eq. 5.60) 
 
Onde:  
IT – investimento inicial (€) 
PAE – poupança anual esperada (€) 
 
 
Fluxo de Caixa 
 

Na tabela 5.19 e na figura 5.19 apresenta-se os resultados obtidos para o fluxo de caixa 

para o caso de estudo com lâmpadas LED Voltana com dimming, para um período de vida de 

20 anos e com um custo de investimento inicial de 27000,00 €. 
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Tabela 5.19 - Fluxo de caixa para a solução proposta com lâmpadas LED com dimming (Voltana) 

n	 Descrição	 Débito	 Crédito	 Saldo	
	   Saldo	Inicial	 0	

0	 investimento	inicial	 -27000,00		 	 -27000,00		
1	 	  7090,95	 -19909,05		
2	 	  7090,95	 -12818,10		
3	 	  7090,95	 -5727,15		
4	 	  7090,95	 1363,80		
5	 	  7090,95	 8454,75		
6	 	  7090,95	 15545,70		
7	 	  7090,95	 22636,65		
8	 	  7090,95	 29727,60		
9	 	  7090,95	 36818,55		

10	 	  7090,95	 43909,50		
11	 	  7090,95	 51000,45		
12	 	  7090,95	 58091,40		
13	 	  7090,95	 65182,35		
14	 	  7090,95	 72273,30		
15	 	  7090,95	 79364,25		
16	 	  7090,95	 86455,20		
17	 	  7090,95	 93546,15		
18	 	  7090,95	 100637,10		
19	 	  7090,95	 107728,05		
20	 	  7090,95	 114819,00		

 
 
 

 
 

Figura 5.19 - Fluxo de caixa para a solução proposta com lâmpadas LED com dimming (Voltana) 
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Na tabela 5.20 indica-se os indicadores financeiros VAL e TIR. 

 
Tabela 5.20 - Indicadores Financeiros para a lâmpada LED com dimming (Voltana) 

VAL 114819,00 € 
TIR 25% 

 

 
• Luminária Piano 

 

Determinação da Poupança Anual Esperada (PAE) 
 

𝑃𝐴𝐸 = 𝐶𝐴𝐻𝑃𝑆 − 𝐶𝐴𝐿𝐸𝐷 = 9223,54 − 2132,59 = 7090,95	€           (eq. 5.61) 
 
Onde: 
CAHPS – custo anual HPS (€) 
CALED – custo anual LED (€) 
 
Determinação do Retorno de Investimento (Payback) 
 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 	 yÓ
aoA

= 	 4dd× d
¡d d, 4

= 	6,35	𝑎𝑛𝑜𝑠                                 (eq. 5.62)  
 

Onde:  
IT – investimento inicial (€) 
PAE – poupança anual esperada (€) 
 
 
Fluxo de Caixa 
 

Na tabela 5.21e na figura 5.20 apresenta-se os resultados obtidos para o fluxo de caixa 

para o caso de estudo com lâmpadas LED Piano com dimming, para um período de vida de 20 

anos e com um custo de investimento inicial de 45000,00 €. 
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Tabela 5.21 - Fluxo de caixa para a solução proposta com lâmpadas LED com dimming (Piano) 

n	 Descrição	 Débito	 Crédito	 Saldo	
	   Saldo	Inicial	 0	

0	 investimento	inicial	 -45000,00		 	 -45000,00		
1	 	  7090,95	 -37909,05		
2	 	  7090,95	 -30818,10		
3	 	  7090,95	 -23727,15		
4	 	  7090,95	 -16636,20		
5	 	  7090,95	 -9545,25		
6	 	  7090,95	 -2454,30		
7	 	  7090,95	 4636,65		
8	 	  7090,95	 11727,60		
9	 	  7090,95	 18818,55		

10	 	  7090,95	 25909,50		
11	 	  7090,95	 33000,45		
12	 	  7090,95	 40091,40		
13	 	  7090,95	 47182,35		
14	 	  7090,95	 54273,30		
15	 	  7090,95	 61364,25		
16	 	  7090,95	 68455,20		
17	 	  7090,95	 75546,15		
18	 	  7090,95	 82637,10		
19	 	  7090,95	 89728,05		
20	 	  7090,95	 96819,00		

 
 
 

	

Figura 5.20 - Fluxo de caixa para a solução proposta com lâmpadas LED com dimming (Piano) 
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Na tabela 5.22 indica-se os indicadores financeiros VAL e TIR. 

 
Tabela 5.22 - Indicadores Financeiros para a lâmpada LED com dimming (Piano) 

VAL 96819,00 € 
TIR 11% 

	

5.6 Resultados Finais 
 

Na tabela 5.23 apresenta-se os resultados obtidos ao longo do caso de estudo, na solução 

existente e nas 3 propostas de caso de estudo. 
Tabela 5.23 - Análise das várias soluções em estudo 

 HPS HPS c/ 

RFL 

LED 

(Voltana) 

LED 

(Piano) 

LED c/ 

Dimming 

(Voltana) 

LED c/ 

Dimming 

(Piano) 

Potência Luminária 

(W) 

171 177,84 55 55 55 55 

Custo Luminária (€) - - 240 510 300 510 

 

Investimento Inicial 

(€) 

- 3712,50 21600 45900 27000 45900 

Período de Vida do 

Investimento (anos) 

- 20 20 20 20 20 

ECA (kWh) 76862,86 73642,50 23188,30 23188,30 17771,61 17771,61 

PCO2 (ton) 36125,54 34611,98 10898,50 10898,50 8352,66 8352,66 

CECO2 (€) 216,95 207,70 65,390 65,390 50,12 50,12 

CA (€) 9223,54 9223,54 2782,6 2782,6 2132,59 2132,59 

Poupança 

Energética Anual 

(%) 

- 4,2 69,8 69,8 76,9 76,9 

PAE (€) - 386,44 6440,94 6440,94 7090,95 7090,95 

VAL (€) - 4015,50 107218,80 82918,80 114819,00 96819,00 

TIR (%) - 1 29 9 25 11 

Payback (anos) - 9,6 3,35 7,12 3,81 6,35 
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5.7 Discussão de Resultados 
 
 

Realizando uma análise comparativa aos principais parâmetros económicos obtidos nos 

estudos efetuados, em relação ao investimento inicial efetuado verifica-se que as soluções LED 

com Dimming são as que envolvem um maior investimento, sendo a mais económica a solução 

com a utilização de Regulador de Fluxo Luminoso nas atuais lâmpadas HPS. 

Ao analisar as soluções pela ECA, os menores consumos de energia vão para as 

luminárias LED, em particular as que utilizam dimming. O uso do dimming, permite uma 

poupança extra de 23,4% de energia face à luminária LED. 

Para a determinação da viabilidade de um projeto os parâmetros VAL e TIR são de 

extrema importância.  

O projeto que origina o maior retorno de investimento, foi o utilizando as luminárias 

LED com Dimming, em particular o que recorre à luminária Voltana, uma vez que devolve um 

retorno de 114819 €. Já a adição do RFL às luminárias já existentes foi o investimento que 

produziu o pior retorno, apenas 4015,5 €, como se pode verificar pela análise da figura 5.21. 

 

 

 
Figura 5.21 - Análise do indicador económico VAL 

 

Todos os projetos obtiveram um TIR positivo, o que indica que todos são 

economicamente viáveis, no entanto, a proposta de solução com reguladores de fluxo luminoso 

apresenta apenas um TIR de 1%, como se pode observar pela figura 5.22. 
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Figura 5.22 - Análise do indicador económico TIR 

 

Em relação à recuperação do investimento (Payback), o menor tempo que um projeto 

demora a ser pago, até começar a se obter lucro, ocorre para a solução LED sem Dimming com 

a Luminária Voltana. Em contrapartida, o maior tempo de retorno de investimento, ocorre na 

solução com RFL. 

O sistema a LED com Dimming para a luminária Voltana, apresenta uma diferença de 

apenas 5 meses e meio aproximadamente, sendo portanto também uma hipótese segura, face às 

vantagens que apresenta. 
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Figura 5.23 - Análise da Poupança Energética Anual face á Solução Existente 

Foi ainda realizada uma análise da Poupança Energética anual obtida face á solução 

existente no local, como se pode observar na figura 5.23. 

O que se verifica é que as propostas de solução que envolvem LED apresentam 

poupanças energéticas superior a 69%, demonstrando serem tecnologias bastante mais 

eficientes, o que se reflete nos custos com a energia.  

A proposta de solução com Regulador de fluxo luminoso, no entanto, apenas origina 

uma poupança energética de apenas 4,2%. 

 

5.8 Conclusões 
 

Neste capítulo efetuou-se um caso de estudo num troço de uma via pertencente à cidade 

de Vila Real e no qual se pretendia verificar qual seria a opção tecnológica mais eficiente do 

ponto de vista técnico e económico. 

Começou-se por classificar o tipo de via em que se ia trabalhar, realizaram-se algumas 

medições para determinar se esta se encontrava dentro dos parâmetros luminotécnicos exigidos 

e foi analisada a solução existente no local, ou seja, 90 luminárias de HPS 150W. Foi calculada  

a energia consumida anualmente pela rede de Iluminação Pública como os custos associados e 

os valores de CO2 emitidos resultantes deste consumo. 

De seguida procedeu-se ao estudo de 3 novas soluções tecnológicas, analisando-as do 

ponto de vista técnico, ou seja, potência, energia consumida, custos e CO2 emitido, das quais 

se conclui que a opção LED com Dimming é a mais vantajosa. 
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Por fim, com os resultados obtidos, procedeu-se a uma análise da viabilidade económica 

das 3 soluções propostas. 

Concluiu-se que as redes de IP com luminárias LED, utilizando Dimming, permitem 

obter as maiores economias de energia. Paralelamente, as soluções LED, revelaram-se a longo 

prazo, serem as mais económicas, refletindo os custos com o investimento e energia consumida. 
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Capítulo 6 - Conclusões e Trabalho 
Futuro 
 
6.1 Conclusões 

 

Atualmente e com o consequente desenvolvimento económico e tecnológico, existe 

uma maior preocupação na procura de novas técnicas e melhores condições para o 

desenvolvimento da Iluminação Pública, tendo em vista não só a segurança e conforto das 

populações mas também uma redução nos custos a ela associados. 

A IP, em Portugal, representa 3% do consumo total de eletricidade e as opções 

energéticas existentes atualmente para a maioria das localidades não se enquadram num padrão 

sustentável face aos custos associados.  

No entanto, ao longo dos anos, foi surgindo politicas com o objectivo de melhorar a 

Eficiência Energética, ou seja, a aplicação de medidas e o aparecimento de novas tecnologias e 

soluções de gestão que proporcionam uma diminuição no consumo energético da rede de IP, 

diminuindo assim os custos para os Municípios e sem que haja alterações ao nível do estilo de 

vida das populações.  

No entanto, apesar do que se possa pensar, suprimir serviços não é uma medida de 

eficiência energética. 

Entre as novas tecnologias que contribuem para uma melhor eficiência energética a 

tecnologia LED é a mais promissora. O tempo médio de vida dos LED, a sua eficiência 

luminosa, e melhoria na qualidade da luz que ilumina os objetos, fazem desta a opção mais 

fiável para a IP num futuro próximo. 

Com a realização desta dissertação é realizada a caracterização do modo atual de 

operação da rede IP, assim como dos principais equipamentos inovadores e possíveis de 

incorporar nesta, de forma a torná-la mais eficiente, bem como as normas e regulamentos a 

seguir para que isso seja garantido. 

 Assim foram realizados três propostas de solução casos de estudo, num troço de uma via 

na cidade de Vila Real. 

Primeiramente foi analisada a solução existente no local, ou seja, luminárias com lâmpadas 

de vapor de sódio de alta pressão de 150W, das quais se concluiu que o consumo energético e os 
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custos a ele associados são exagerados face às potencialidades de novas tecnologias existentes 

atualmente. Ficou claro que as luminárias de HPS são uma solução ultrapassada e que os municípios 

estão a ter gastos financeiros desnecessários se continuarem a adotar esta solução. 

As três soluções propostas para o caso de estudo possuem como objetivo principal perceber 

qual será a melhor opção sob o ponto de vista energético e económico melhorar a eficiência 

luminosa da via 

  O primeiro estudo a ser realizado foi a inclusão de reguladores de fluxo luminoso ao 

sistema de iluminação existente, HPS 150W, nele conclui-se que apesar de haver poupanças 

económicas e energéticas, com custo de investimento baixo, estas eram muito reduzidas e com um 

retorno financeiro de 10 anos, aproximadamente. 

 No segundo estudo optou-se pela proposta de substituição de todas as luminárias de HPS 

por luminárias LED e aqui já houve uma significativa diferença, esta opção revelou-se muito 

interessante, visto que o retorno financeiro era pequeno face ao investimento a ser feito e as 

poupanças energéticas face ás luminárias com lâmpadas de HPS é de quase 70%.  

Finalmente na terceira solução proposta ao caso de estudo, que incidiu na substituição de 

todas as luminárias HPS por luminárias LED com dimming, esta também se revelou uma hipótese 

bastante favorável, com um retorno financeiro pequeno e poupanças energéticas de quase 80%.  

O estudo que envolve a substituição das luminárias HPS por luminárias LED com dimming 

é o que apresenta melhores resultados, ao nível da redução do consumo energético, redução das 

emissões de CO2, e redução da despesa com a energia consumida pela rede de IP. No entanto, em 

contrapartida apresenta também um maior investimento por parte dos municípios, visto que o 

retorno de investimento será feito entre 3 a 6 anos (dependendo se a luminária for Voltana ou Piano) 

considera-se que seria uma mais-valia para o município optar pela substituição das luminárias com 

lâmpadas de HPS. Como no Município de Vila Real já existem implementadas luminárias LED da 

marca Schréder, referência Piano considera-se que esta seria uma excelente opção, apostando numa 

requalificação uniforme, que a longo prazo só trará vantagens. 

Conclui-se ainda pelos resultados apresentados que as três soluções propostas se apresentam 

como viáveis, competindo ao agente de decisão perante cada caso tomar a opção que mais se 

adequa, tomando em consideração outros fatores para além dos técnicos e dos aspetos económicos 

(enquadramento harmonioso na envolvente). 

Neste contexto surge a conclusão de que a utilização de tecnologia LED é benéfica em 

quase todos os sentidos, permitindo obter bons resultados na redução dos consumos energéticos 

e ao mesmo tempo possibilita à população espaços seguros e confortáveis. 
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6.2 Trabalhos Futuros 
 

Nesta secção são apresentadas algumas sugestões com vista a melhorar ou 

complementar este trabalho. Assim, em relação a possíveis trabalhos futuros apresentam-se de 

seguida algumas possíveis tarefas: 

• Caracterização das redes de IP em Portugal; 

• Estudos sobre o dimensionamento ótimo de redes de IP; 

• Estudo da Implementação de possíveis tecnologias do futuro, tais como, 

tecnologias de lâmpadas mais eficientes, introdução de sistemas adaptativos e “inteligentes” e 

tecnologias de comunicação na Iluminação Pública. 

• Estudar a viabilidade técnico-económica da aplicação das energias renováveis à 

Rede de IP; 
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Anexo A 
 

O estudo dos modelos económicos permitem obter uma perspetiva económica e 

financeira recorrendo através de uma análise da viabilidade de um projeto de investimento bem 

como a deteção de possíveis ajustamentos de forma a que este se torne bem sucedido. 

Os modelos económicos podem incluir vários indicadores económico-financeiros, dos 

quais os utilizados para este estudo foram: 

• Valor Atual Líquido (VAL); 

• Taxa Interna de Rentabilidade (TIR);  

• Período de Recuperação do Investimento (PRI). 

É habitual exprimirem-se os seus valores em resultados anuais, o que permite organizar 

diagramas de fluxos de caixa para os vários fatores. 

 

Valor Atual Líquido (VAL) 

 
O VAL transporta todos os fluxos de caixa anuais para uma data presente. É a soma de todas 

as entradas e saídas de dinheiro durante a vida útil do projeto, atualizada para o momento 

presente [55]. 

A expressão geral é: 

 

𝑉𝐴𝐿 = �ÕB
(HGj)B

E
Ö¦d                                                          (eq. A.1) 

Onde: 

FCk - fluxo de caixa no instante k []; 

n - vida útil do projeto [anos]; 

i - taxa de juro equivalente à remuneração do capital obtida [%]. 

 

No instante k = 0, por exemplo, 𝐹𝐶d corresponde ao investimento inicial e deve ser 

considerado negativo, assim como todas as entradas de dinheiro durante o período de vida, 

enquanto que as saídas de dinheiro devem ter sinal positivo. 

O VAL pode ter valor negativo, positivo ou nulo.  

Se o valor de VAL > 0 o projeto será economicamente viável, porque permite cobrir o 

investimento, gerar a remuneração exigida pelo investidor e ainda excedentes financeiros. 
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Quando VAL = 0 é um caso limite, em que o investidor recebe a remuneração exigida 

mas sem excedentes financeiros.  

Se o valor de VAL < 0 o projeto é economicamente inviável [2]. 

 
 

Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) 

 
Traduz-se na taxa de retorno do investimento, ou seja, a taxa de rentabilidade que, no 

final dos n anos, iguala o VAL a zero [2]. 

 
©yE<#wbj�#Eb{B

(HGj)B
E
F¦d +	 �ÕB

(HGj)B
E
Ö¦d +	 À'k{x	g#wj�i'k

(HGj)R
E
F¦d = 0              (eq. A.2) 

 
Onde: 

FCk - fluxo de caixa no instante k []; 

n - vida útil do projeto [anos]; 

i - taxa de juro equivalente à remuneração do capital obtida [%]. 

 

O valor do TIR está diretamente relacionado com o valor do VAL.  

Se TIR > i e VAL > 0 o projeto é viável e superior ao custo de capital. 

Se TIR < i e VAL < 0 o projeto é inviável e inferior ao custo de capital [1]. 
 

Período de Retorno do Investimento (PRI) 

 
Traduz o número de anos necessários para recuperar o investimento inicial, ou seja,	

quantos anos demora o projeto a ser pago e a começar a dar lucro para além da remuneração do 

custo de oportunidade. Trata -se de uma medida de risco do projeto. 
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Fluxo de Caixa 
 

O fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão financeira que projeta as entradas e saídas 

dos recursos financeiros de uma empresa num intervalo de tempo estipulado, indicando como 

será o saldo obtido. 

Ao analisar o fluxo de caixa, se o saldo for negativo significa que a empresa tem gastos 

a mais e possivelmente estará a ter prejuízo, por outro lado, um saldo positivo indica que a 

empresa está a ter disponibilidade financeira [56]. 

 


