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Resumo 

A União Europeia estabeleceu orientações e medidas a serem cumpridas pelos estados 

membros com o objetivo de contribuir para a luta global contra as alterações climáticas 

e apoiar a redução significativa e sustentável das emissões dos gases com efeito de 

estufa. Essas medidas visavam ainda, melhorar a situação em termos de segurança 

energética e a competitividade, sendo para tal necessário reduzir os consumos 

energéticos e promover a utilização de energia proveniente de fontes renováveis. 

As condições de vida na terra estão a ser alteradas de forma ainda desconhecida pelo 

homem. A eficiência energética é apontada como uma das estratégias para pôr um fim 

às mudanças climáticas e melhorar a qualidade de vida. Neste sentido, este trabalho 

foca-se na eficiência energética, estuda a energia e temas relacionados com a 

sustentabilidade e nos programas de racionalização da mesma. Por fim, é apresentado 

um caso de estudo de uma empresa de retalho e são propostas melhorias concretas de 

eficiência. 
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Abstract  

The European Union has established guidelines and measures to be fulfilled by the 

states members with the objective to contribute to the global fight against climate 

change and to support the significant and sustainable reduction of greenhouse gas 

emissions. The objective was also to improve the situation in terms of energy security 

and competitiveness, and for that it is necessary to reduce energy consumption and 

promote the use of energy from renewable sources. 

This is because, the conditions of life on earth are being changed in a way still unknown 

to man. Energy efficiency is seen as one of the strategies to end climate change and 

improve the quality of life. In this sense, this work focuses on energy efficiency, studies 

energy and issues related to sustainability, as well as energy rationalization programs. 

Finally, a case study of a retail company is presented and concrete improvements in 

efficiency are proposed. 
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1. Introdução 

1.1. Relevância do Estudo 

A redução da utilização da energia tem impactos quer ambientais quer económicos. 

A diminuição dos consumos energéticos, a utilização de energia proveniente de fontes 

renováveis e a utilização de equipamentos mais eficientes são alguns exemplos de apostas 

para reduzir a dependência energética externa e o consumo de combustíveis fósseis e, em 

simultâneo, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. 

A crescente valorização do meio ambiente bem como o aumento de consciencialização da 

necessidade de o preservar reduzindo os consumos energéticos e consequentemente os gastos 

é fator essencial no exercício da atividade económica. 

Rever a temática de eficiência energética, incluindo aspetos como a definição de energia, 

tipos de energia, nomeadamente a fotovoltaica, consumo energético e compatibilidade entre 

interesses económicos e ambientais, por meio da redução dos custos da fatura energética com 

a implementação de medidas de redução dos consumos e de eficiência é o que se pretende 

com a elaboração desta dissertação. 

1.2. Objetivos do Estudo 

Pretende-se com esta dissertação, realizar uma análise da eficiência energética de um edifício 

de retalho em Portugal, e avaliar as possíveis medidas de melhoria a implementar.  

Deste modo, será feita uma abordagem aprofundada, realçando aspetos como o contexto 

mundial/nacional no âmbito da eficiência energética, enquadramento legislativo, 

caracterização do caso de estudo, estruturação de propostas alternativas para melhoria da 

eficiência energética do edifício face ao custo crescente de energia, bem como a análise 

técnico/financeira das soluções possíveis de serem implementadas.  

No desenvolver do estudo, registar-se-ão algumas considerações, todavia, as conclusões serão 

sistematizadas no final desta dissertação. 
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1.3. Métodos de pesquisa 

Segundo GUERREIRO (2003), a metodologia de qualquer estudo de investigação deve ser 

definida com base nas questões que se pretendem investigar, na medida em que são estas que 

determinam o quadro conceptual e a metodologia a seguir. Desta forma, a investigação pode 

adquirir um cariz quantitativo, qualitativo ou ainda a conjugação de ambos. 

Atendendo ao âmbito da presente dissertação, aos seus objetivos e às suas questões de 

investigação, os instrumentos utilizados para a recolha de dados foram: 

 Publicações disponíveis online; 

 Dissertações publicadas; 

 Bibliografia sobre o tema; 

  Decretos-lei; 

Tendo em conta as limitações do método, procurou-se evitar fatores de enviesamento na fase 

de interpretação, evitar generalizar conclusões e evitar a perda de objetividade na análise dos 

dados. 
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1.4. Organização do Estudo 

Este estudo encontra-se dividido em seis capítulos.  

No primeiro capítulo serão apresentados os objetivo e motivações para a escolha do tema 

desta dissertação. No segundo capítulo será efetuada uma revisão da literatura sobre a energia 

e os seus diferentes tipos de manifestação. 

No segundo capítulo, será efetuada uma revisão da literatura sobre energia e os seus diferentes 

tipos de manifestação. Posteriormente será realizada uma abordagem ao panorama energético 

mundial e nacional onde serão evidenciados valores relacionados com a evolução da produção 

energética e a taxa de dependência ao longo dos anos. 

Este capítulo dedicar-se-á também à apresentação do tema: Eficiência energética. Pretendeu-

se estudar temas como a sustentabilidade e os principais indicadores que facilitam a análise do 

desempenho energético e características que indicam a sua eficiência. O tema das auditorias 

energéticas tornou-se também pertinente abordar e ainda fazer referência à legislação e 

consequentes diretivas estratégicas europeias e nacionais.  

O capítulo seguinte debruçar-se-á sobre a iluminação interior por ser uma das soluções 

apresentadas para o estudo em análise.  

No quarto capítulo, encontrar-se-á abordadas temáticas relacionadas com a energia 

fotovoltaica e o dimensionamento de um sistema fotovoltaico. A necessidade de fazer 

referenciação bibliográfica destes assuntos prendeu-se com o facto de facilitar a compreensão 

do caso de estudo apresentado no quinto capítulo. 

O quinto capítulo será o cerne desta dissertação. Apresentar-se-á o caso de estudo “Soluções 

para melhoria da eficiência energética em edifícios de retalho”. Assim fez-se, numa primeira 

fase, uma caracterização do edifício, uma análise dos seus consumos e levantamento do 

equipamento de iluminação. Posteriormente apresenta-se uma primeira proposta para a 

alteração da iluminação interior e uma segunda proposta de implementação de um sistema 

fotovoltaico na cobertura do edifício, ambas acompanhadas de uma análise técnico-financeira. 

No último capítulo apresentar-se-á uma sinopse das principais conclusões. 
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2. A Energia 

Segundo Dincer (1999), a energia tem um papel fundamental na vida das sociedades 

modernas, sendo um elemento essencial para a manutenção sustentada de um processo de 

desenvolvimento económico e social a nível mundial. Para Girardet (2009), a disponibilidade 

de energia barata originou um longo e extraordinário período de progresso em níveis 

historicamente nunca registados. No entanto, segundo este autor, nos finais do século XX a 

realidade tornou-se diferente e surgiram fatores de ameaça, económicos e ambientais, de 

grande dimensão que provocaram a subida dos preços de energia.  

Na tabela em baixo, encontra-se de forma resumida algumas das principais causas do impato 

negativo da atividade humana sobre o meio ambiente. 

Tabela 1- Principais causas/efeitos da atividade humana sobre o meio ambiente. 

 

O crescimento da população mundial associado à necessidade acentuada do consumo de 

energia e ao surgimento de novas tecnologias, provocou problemas ambientais, tais como o 

efeito de gases de estufa, aumento da temperatura global e alterações climáticas no planeta. A 

solução para estes problemas é o grande desafio para governos, organizações ambientalistas 

governamentais não governamentais e de muitas outras comunidades espalhadas pelo mundo. 

Causa/Efeito Referência Bibliográfica 

A excessiva extração de petróleo, gás e carvão, com 

esgotamento de algumas reservas conhecidas, evidenciou 

que a energia fóssil não é inesgotável. 

Kothari, Tyagi, Pathak, 2010 

A investigação científica dos ciclos climáticos detetou que o 

aumento de concentração na atmosfera de CO2, decorrente 

da utilização da energia fóssil, está a conduzir o mundo para 

uma catástrofe climática. 

Intergovernamental  Panel 

on Climate Change, 2012; 

Omer, 2011 

O acelerado desenvolvimento de economias que antes 

estavam estagnadas, especialmente as economias de países 

asiáticos, impôs a exponenciação do consumo de energia a 

nível mundial, fazendo subir os preços da energia fóssil e 

tornando verdadeiramente críticos os problemas ambientais 

associados à libertação do    . 

International Energy Agency, 

2012b 
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A energia provém de várias fontes e manifesta-se sobre diversas formas, podendo ser 

classificada em duas categorias:  

 Energia potencial – é armazenada num objeto (ex: energia mecânica, nuclear, 

gravitacional, química e elétrica); 

  Energia cinética – é a energia que faz o trabalho (ex: calor, movimento, luz e 

som). 

O foco de estudo desta dissertação é a energia elétrica, uma vez que é um dos tipos de energia 

mais preponderante e constituiu um bem essencial e indispensável a qualquer ser humano. A 

produção de eletricidade dá-se através de um processo de geração a partir de fontes de energia 

primária (ex: gasóleo, carvão, gás natural, água, vento, sol), tratando-se de um processo de 

mudança de energia potencial (mecânica) para cinética (elétrica) a que se dá o nome de 

transformação de energia. [1]  

Em seguida serão apresentadas as principais características e fontes de energia renováveis e 

não renováveis de maior relevância no mercado energético mundial. 

2.1. Energias Renováveis e Não Renováveis 

As energias não renováveis são produzidas a partir de fontes de energia que se esgotam na 

natureza e, portanto, causam diversos impactos ambientais. Trata-se de uma energia limitada 

(reservas finitas) e que demora milhões de anos para se formar na natureza. 

Na tabela 2, encontra-se as principais vantagens e desvantagens do carvão, petróleo e gás 

natural. 
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Tabela 2- Vantagens e Desvantagens das fontes de energia não renováveis. 

 

A diferença entre as energias renováveis e as fontes de energia fósseis é que as primeiras têm 

capacidade de se regenerar num curto espaço de tempo e, apesar de apresentarem algumas 

limitações na sua extração instantânea, são inesgotáveis à escala da vida humana, 

promovendo a proteção do meio ambiente. Existem diversos equipamentos capazes de 

transformar a energia proveniente das fontes naturais, em energia útil. Nos últimos anos, e 

devido ao crescente progresso na área, as tecnologias de aproveitamento renovável são cada 

vez mais baratas e eficientes na produção de eletricidade. 

Com as energias renováveis é possível (IAEA, 2007): 

 Aumentar a segurança energética ao fornecer um recurso que é abundante, 

diversificado e nativo, sem necessidade de ser importado e sem a possibilidade de se 

vir a esgotar;  

 Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa local e global ao serem utilizadas 

em vez dos combustíveis fósseis; 

Fonte de 

Energia 
Vantagens Desvantagens 

Energia do 

Carvão 

Alta fiabilidade e capacidade de 
geração de grandes quantidades de 
energia 

Grande poluente da atmosfera liberta 
   , óxidos de enxofre de azoto, além de 
poluentes radioactivos e de cinzas. 

Simples acessibilidade Contribui para as chuvas ácidas 
Distribuição geográfica ampla Agrava o aquecimento global 
Extração barata Recurso não renovável 

Custos estáveis e previsíveis Extração de carvão em minas pode 
colocar mineiros em perigo 

Energia do 

Petróleo 

Produção económica Altas emissões de     
Fácil de transportar Explorações em áreas limitadas 
Indispensável para o transporte 
rodoviário Tensões geopolíticas 

Energia do Gás 

Natural 

Amplamente disponível Custos de transporte elevados 

Combustível fóssil limpo Rotas de abastecimento longas e com 
elevados custos de infra-estruturas 

Utilização com combinação com 
outros combustíveis para diminuição 
da poluição na geração de 
electricidade 

Impacto nos ecossistemas 
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 Utilizar alternativas aperfeiçoadas que vão ao encontro das necessidades específicas 

individuais e das infra estruturas, em particular nas zonas rurais, em novas 

urbanizações e zonas industriais assim como nos países em desenvolvimento;  

 Aumentar a taxa de emprego local e regional ao criar oportunidades na indústria da 

energia (montagem, instalação e manutenção), tanto em países desenvolvidos como 

em desenvolvimento. 

Cada um desses tipos de geração ou transformação de energia elétrica tem especificidades 

próprias e assumem vantagens e desvantagens. Qualquer que seja a fonte de energia utilizada 

devem-se considerar os fatores que inibem ou incentivam a instalação de uma usina de 

energia elétrica, tendo por base as peculiaridades de cada local e os recursos disponíveis para 

tal instalação. 

Na tabela 3, encontram-se as vantagens e desvantagens das principais fontes de energia 

renováveis (energia hídrica, eólica, solar, geotérmica energia de biomassa). 
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Tabela 3- Vantagens e Desvantagens das fontes de energia renováveis. 

 

 

 

Fonte de 

Energia 
Vantagens Desvantagens 

Energia 

Hídrica 

Sem emissões Barragens podem ser afetadas por seca 
Capaz de gerar grandes quantidades de 
energia Potenciais inundações 

Proporciona desenvolvimento local Exigência de terra significativa 
Custo de produção é baixo Alto capital de investimento 
Possibilidade de regular para 
satisfazer a procura 

Provoca a erosão de solos (afeta a 
vegetação local) 

Energia 

Eólica 

Sem emissões Poluição sonora 
Não emite gases poluentes nem gera 
resíduos Totalmente dependente dos ventos 

Relativamente alto rendimento Não é viável para qualquer localização 
geográfica 

Retorno de investimento rápido Intermitência 
Pouca manutenção Investimento inicial elevado 

Energia 

Solar 

Instalação de desmontagem rápida e 
fácil Investimento inicial elevado 

Sistemas duram 15 a 30 anos Requer espaço físico para os painéis 
fotovoltaicos 

Fonte de energia não poluidora Utilização de materiais tóxicos 
As centrais necessitam de manutenção 
mínima Depende das condições meteorológicas 

Excelente em lugares remotos ou de 
difícil acesso 

Formas de armazenamento de energia 
pouco eficientes 

Energia 

Geotérmica 

Eficiente Elevados custos de instalação e operação. 
Impacto ambiental mínimo Rápido esgotamento dos recursos 
Centrais eléctricas com baixas 
emissões de CO2 Poluição atmosférica e sonora na região 

Não está condicionada pelas 
condições meteorológicas 

Escassez de locais com elevado potencial 
geotérmico 

Reduzida alteração e utilização dos 
solos 

Cheiros desagradáveis provocados pelo 
H2S 

Energia da 

Biomassa 

Pouco poluente Desflorestação e destruição de habitats 

Altamente fiável Emissão de alguma poluição como 
resíduo gás/líquido 

Dificuldades no transporte e no 
armazenamento  

Utiliza alguns combustíveis fósseis na 
conversão 

Tecnologias de combustão simples 
Necessidade de proximidade entre a fonte 
e o local de utilização para redução dos 
custos de transporte 

Pode ser utilizado em motores diesel Aumenta as emissões de óxidos de azoto 
(poluente atmosférico) 
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2.2. Energia Eléctrica 

A energia elétrica apresenta-se cada vez mais presente nas tomadas de decisões de um país, 

sejam elas políticas, ambientais ou de âmbito económico uma vez que a sua importância para 

o desenvolvimento é significativa. Assim sendo, surge a necessidade de criação de acordos 

internacionais entre países, onde se destacam as medidas relacionadas com as alterações 

climáticas e com o desenvolvimento de tecnologias que permitam reduzir as emissões de 

gases prejudiciais ao meio ambiente. Estas medidas visam defender a racionalização 

energética de forma a reduzir o impacto do consumo de energia no ecossistema. 

Na figura em baixo, apresenta-se a evolução da eletricidade renovável em Portugal onde é 

possível constatar que a potência instalada em centrais renováveis cresceu em todas as 

tecnologias. A imagem inclui os dados compreendidos entre 2010 e realiza previsões até ao 

ano 2030, onde se verifica que os valores de produção duplicam, de forma a acompanhar o 

crescimento do consumo Português. 

  

 
Fonte: http://www.apren.pt[2] 

 

Na secção seguinte será realizado um estudo aprofundado dos valores que regem o panorama 

energético mundial e nacional de forma a ser possível a contabilização objetiva dos mesmos e 

a sua significância. 

Figura 1- Evolução da produção de electricidade renovável por tecnologia [GWh]. 

 

 

 

 

http://www.apren.pt[2/
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2.3. Panorama Energético a Nível Mundial  

Atualmente, a qualidade e o estilo de vida dos países desenvolvidos são sustentados, em 

grande parte, pelos combustíveis fósseis. A utilização destes encontra-se de tal modo 

enraizada e transversal a todos os setores da sociedade que, desde a produção de alimentos, 

passando pelo funcionamento das indústrias, terminando nas infra-estruturas, assumem um 

papel de elevada importância, limitando o espaço disponível para as novas fontes de produção 

de energia.  

Com base na figura 2, é possível verificar que em 2014 do abastecimento total de energia 

primária mundial, 78,3% foram produzidos a partir dos combustíveis fósseis. As repartições 

em termos de percentagem de todas as fontes primárias de energia à escala global estão 

descritas na figura. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório da situação Mundial_ Energias Renovaveis 2016_REN21[3] 

 

Paralelamente e com base na figura 3, observa-se que o uso de energias não renováveis para a 

produção mundial de electricidade (final de 2015), obteve 76,3% da percentagem total. 

Dentro da participação da energia renovável, a fonte hidroeléctrica foi a que se manifestou 

com maior força. 

 

Figura 2- Participação estimada de energias renováveis no consumo final mundial de energia, 
2014. 
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Fonte: Relatório da situação Mundial_ Energias Renováveis 2016_REN21[3] 

Um outro aspeto a ter em consideração é a produção de energia e a consequente taxa de 

dependência energética. Para entender melhor este conceito, foram analisados os consumos de 

energia na Europa (figura 4) e a sua dependência em relação a terceiros (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PORDATA [4] 

 

A produção de energia primária na UE-28 perfez um total de 771 milhões de toneladas 

equivalentes de petróleo (tep) em 2014. Esta produção manteve a evolução notoriamente 

descendente observada nos últimos anos, com o ano de 2010. Em 2014, a produção de energia 

primária na UE-28 foi 17,3 % inferior à registada na década anterior. A evolução do 

abrandamento da produção de energia primária na UE-28 pode em parte ser imputada às 

Figura 3- Participação estimada de energias renováveis na produção mundial de electricidade, 
final de 2015. 

 

Figura 4 - Consumo de energia final na Europa por tipo de produto energético (1990-2015). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_enlargements
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tonnes_of_oil_equivalent_(toe)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tonnes_of_oil_equivalent_(toe)
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dificuldades de aprovisionamento de matérias-primas e/ou ao facto de os produtores não 

considerarem rentável a exploração de recursos limitados. 

A dependência da UE-28, das importações de energia aumentou, passando de menos de 40 % 

de consumo bruto de energia na década de 80 do século passado, para 53,5 % em 2014. Em 

2014, as taxas de dependência energética mais elevadas foram registadas no petróleo bruto 

(88,2 %) e no gás natural (67,4 %). Desde 2004, as importações líquidas de energia da UE-28 

têm sido superiores à sua produção primária, ou seja, mais de metade do consumo interno 

bruto de energia da UE-28 foi fornecido por importações líquidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat [5] 

 

2.3.1. Panorama Energético a Nível Nacional 

Da análise do consumo de energia primária por fonte energética resulta que, embora se 

mantenha a tendência de diminuição do peso relativo das energias não renováveis, o petróleo 

e derivados permanecem a fonte energética mais utilizada, representando 42,6% do consumo 

de energia primária em 2015. Como segunda fonte energética mais utilizada seguiu-se o gás 

natural, com 18,5%. Em terceiro lugar esteve o carvão com 14,9%, logo seguido da biomassa 

com 13,1% e da energia elétrica com 9,7% conforme é possível verificar o gráfico 3. 

Figura 5 -  
Figura 5- Taxa de dependência energética, EU-28, 2004-14. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_inland_energy_consumption
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Energy_dependency_rate
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Fonte: DGEG, 2015[6] 

Na figura 6, encontra-se a comparação da produção anual de energia elétrica com base nas 

fontes de energia renováveis entre 2015 e 2016, onde se verifica que, neste último ano, a 

produção registou uma subida de 14,4 p.p. face a 2015 (47,6% em 2015 para 62% em 2016). 

Esta diferença deveu-se essencialmente ao aumento da componente hídrica, que passou de um 

peso de 18,3% em 2015 para 31,4% em 2016. 

Analisando a produção de energia elétrica por fonte renovável em 2016, constatou-se que a 

componente hídrica foi responsável por 50,6% da energia elétrica produzida, seguindo-se a 

produção eólica (37,4%), a biomassa (9%), a fotovoltaica (2,4%) e a geotérmica (0,5%). 

Relativamente à potência instalada para a produção de energia elétrica a partir de fontes de 

energia renováveis, no final de 2016 foram atingidos 13 333 MW em Portugal, o que traduz 

um aumento de 8,5% face a 2015. 

Fonte: REN; Análise APREN [2] 

Figura 6 - Consumo de energia primária por fonte energética (2015) 

Figura 7- Fontes da produção eletricidade em Portugal Continental (2015 e 2016, respetivamente) 
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Em 2014 foi alcançado o valor mais baixo das últimas duas décadas com 72,4%, a 

dependência energética de Portugal face ao exterior voltou a subir em 2015, alcançando o 

valor de 78,3% (figura 8). O aumento registado deveu-se sobretudo ao acréscimo de 14,2% no 

saldo importador dos produtos energéticos, ditado essencialmente pelo crescimento das 

importações de carvão e gás natural e pela redução de cerca de 20% na produção de energia 

elétrica a partir de fontes renováveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DGEG, 2015 [6] 

2.4. Eficiência Energética 

2.4.1. Desenvolvimento Sustentável - Um Conceito Atual 

Um dos principais desafios da sociedade moderna é a gestão energética assente na 

manutenção dos padrões de vida dos países desenvolvidos e na melhoria da qualidade dos 

países em desenvolvimento, sendo para isso necessário encontrar novas soluções que 

permitam atingir estes objetivos sem comprometer o futuro e a qualidade de vida das 

gerações. Para tal, têm sido tomadas ações relativas à procura de fontes alternativas de 

energia, sendo que as fontes renováveis têm sido a primeira escolha tendo em conta o impacto 

que apresentam.  

Nesta secção encontra-se descrito o tipo de desenvolvimento sustentável pretendido pela 

sociedade moderna para em seguida serem apresentados os principais indicadores de 

sustentabilidade e a legislação que os regem.  

 

Figura 8- Dependência energética nacional (2015) 
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As discussões sobre o desenvolvimento sustentável surgiram no final da década de 60 e 

meados da década de 70 do século XX, através de estudos de diversos órgãos não 

governamentais, e mediante a observação de uma crise ambiental e da preocupação da 

sobrevivência humana, tornando-se necessária a conciliação do desenvolvimento económico 

com o respeito ao meio ambiente e as gerações futuras.  

O impacto mundial registado marcou o início a grandes discussões sobre preservação 

ambiental. Um dos exemplos foi a conferência realizada em Estocolmo, no ano de 1972, onde 

foi destacado o facto de a acção humana estar a causar degradação da natureza dia após dia, 

criando severos riscos para o bem-estar e para a própria sobrevivência da sociedade 

(MACHADO, SANTOS E SOUZA, 2006:124). 

A conferência de Estocolmo direccionou as suas abordagens para o ambiente sustentável. 

Foram discutidos os problemas da pobreza e do crescimento da população e elaboraram-se 

metas ambientais e sociais cujos resultados acabaram por constituir a Declaração sobre o 

Ambiente Humano, ou Declaração de Estocolmo e, foi criado ainda um organismo 

denominado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUA (MACHADO, 

SANTOS E SOUZA, 2006).  

O projecto de desenvolvimento, baseado num desenvolvimento sustentável, ganhou destaque 

com o resultado do relatório Brundtland em 1987 intitulado “Our Common Future”. Este 

relatório definia o Desenvolvimento Sustentável como “o encontro das necessidades do 

presente sem comprometer a sobrevivência das gerações futuras” (MCMICHAEL, 1996:218). 

Em conclusão, a sustentabilidade ecológica significa o respeito pela integridade do 

ecossistema. O lado social é igualmente importante pois o seu desenvolvimento assegurará a 

equidade, a mobilidade social, a coesão social, a participação, o empowerment, a diversidade 

cultural e o desenvolvimento institucional. 

2.4.2. Indicadores de Sustentabilidade Energética 

Desde a publicação do Relatório Brundtland, em 1987, diversas organizações internacionais e 

organizações nacionais têm vindo a desenvolver indicadores para medir e avaliar um ou mais 

aspectos do desenvolvimento sustentável. Estes esforços receberam um grande impulso na 

sequência da adopção da Agenda 21, na Cimeira da Terra, em 1992, que solicita as 
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organizações a desenvolver o conceito de indicadores de desenvolvimento sustentável e para 

harmonizá-las a nível nacional, regional e global (IAEA,2007). 

Segundo WRI (1998), os bons indicadores devem atender às seguintes características: 

 Representatividade: representar com relevância o produto ou processo 

identificado;  

 Comparabilidade: ser comparáveis tanto no espaço como no tempo; 

 Coleta de dados: fonte de dados confiáveis; 

 Clareza e síntese: transmitir a informação de modo simples e concisa; 

 Previsão e metas: prever os problemas, encontrar as soluções e não esquecer as 

metas previamente definidas. 

Na tentativa de realizar uma discussão mais específica a respeito de indicadores de 

sustentabilidade energética, BERMANN (2003) considera esses indicadores como 

ferramentas necessárias para operacionalização dos propósitos na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável e fundamentais referências no processo decisório. Assim, o autor 

elabora indicadores que tratam as dimensões: energia e equidade, energia e meio ambiente, 

energia e emprego, energia e eficiência, e energia e democracia. Na tabela 4, é possível 

observar as dimensões consideradas por este autor assim como os indicadores respectivos. 
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Tabela 4- Indicadores de Eficiência Energética para BERMANN (2003). 

 

Os indicadores de sustentabilidade mostram as variações nos valores ou estados de 

determinada variável e sinalizam aspectos fundamentais ou prioritários no processo de 

desenvolvimento, particularmente em relação às variáveis que afetam a sustentabilidade 

destas dinâmicas (QUIROGA, 2002). 

2.4.3. Legislação: Diretivas/Politicas Estratégicas: Europeias e Nacionais. 

A criação de diretivas por parte da União Europeia (UE) tem como principal objetivo reduzir 

o impacto ambiental. Desta forma, são criadas medidas que têm como objetivo melhorar a 

eficiência energética de todas as fases da cadeia de energia, desde o aprovisionamento 

energético até à utilização por parte dos consumidores. 

Dimensões Indicadores 

Energia e equidade  

 
Participação da dendroenergia no consumo energético do setor 
residencial;  
Taxa de electrificação dos domicílios;  
Posse de equipamentos eletrodomésticos básicos carência energética (para 
a definição de uma cesta básica energética);  
Forma de energia elétrica utilizada;  
Gastos energéticos em função da renda familiar. 
 

Energia e meio ambiente 

 
Emissões de CO2 por fonte energética  
Participação das fontes renováveis na oferta energética. 
 

Energia e emprego 
 

 
Potencial de geração de empregos por meio dos setores de atividade 
económica. 
 

Energia e eficiência  
 

 
Rendimento energético médio 
 

Energia e democracia 

 
Publicitação (acesso da população às informações pertinentes ao setor 
elétrico por meio dos meios de comunicação, enquanto instrumentos 
políticos) 
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Desde os anos de 1980, a União Europeia decidiu investir na produção independente de 

energia elétrica. Em 1986, Portugal aderiu à Comunidade Europeia e, foi a partir desse 

momento, que iniciou o cumprimento dos regulamentos europeus. Em Maio de 1986, surgiu o 

Decreto Lei n.º 189/88, com o objetivo de regular a produção independente de energia, 

mediante a utilização de combustíveis fósseis, recursos renováveis ou resíduos industriais, 

agrícolas ou urbanos. 

No ano de 2006 a Comissão Europeia disponibilizou um plano que tinha como principais 

objetivos controlar e reduzir a procura de energia, o plano de ação para a Eficiência 

Energética: Concretizar o Potencial (COM (2006) 0545). [7]  

Tendo em conta o tema da dissertação, “Soluções para melhoria da eficiência energética em 

edifícios de retalho”, considerou-se relevante fazer referência aos Decretos-Lei de 2006 que 

se encontram relacionados com a legislação nacional de energia em edifícios. 

1. O sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE), definido pelo Decreto-Lei 

nº 78/2006, tem como objetivo certificar o desempenho energético e qualidade do ar 

interior nos edifícios, assegurar as exigências impostas pelo Regulamento dos 

Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RCCTE) e do Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RSECE) e identificar 

medidas de correção ou melhoria dos sistemas energéticos existentes no edifício 

relativamente a problemas construtivos que prejudicam a habitabilidade do edifício.  

2. O Decreto-Lei nº 79/2006, tem como principal objetivo assegurar a eficiência 

energética dos edifícios de serviços impondo limites máximos ao consumo de energia 

em todo o edifício. Esta eficiência energética é assegurada fundamentalmente através 

da introdução de limites de potência de climatização tentando assim evitar 

sobredimensionamentos que estavam a começar a ser prática comum. Para além das 

necessidades térmicas máximas impostas pelo RCCTE, o RSECE obriga a existir 

valores mínimos de renovação do ar e estabelece limites para a concentração de 

algumas substâncias poluentes.  

3. O Decreto-Lei nº 80/2006, tem como objetivo salvaguardar a satisfação das condições 

de conforto térmico dos edifícios sem necessidades excessivas de energia quer no 

inverno quer no verão. Este regulamento abrange os edifícios de habitação e os 

pequenos edifícios de serviços, desde que a potência de climatização seja inferior a 
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25kW. O edifício de serviços tem de possuir uma área útil menor que 1000m². Caso 

seja um centro comercial, hipermercado, supermercado ou piscina coberta deverá ser 

menor que 500m². 

O Plano de Ação para a EE de 2007 e a Diretiva Europeia para a eficiência energética, têm 

como objetivo controlar e reduzir a procura de energia (no consumo e no abastecimento), a 

fim de se obter até 2020 uma poupança de 20% no que diz respeito ao consumo anual de 

energia primária (comparativamente às previsões de consumo de energia para 2020), 

aumentar a produção de energia a partir de fontes renováveis em 20% e diminuir, também em 

20%, a emissão de gases com efeito estufa para a atmosfera (COM(2006) 545 e Diretiva 

2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de outubro). Este objetivo equivale 

a uma poupança de cerca de 1,5 % por ano até 2020, ou seja, pretende‐se economizar 368 

milhões de toneladas de equivalente de petróleo (Mtep) até 2020 em relação ao consumo 

previsto para esse mesmo ano no valor de 1842 Mtep (caso da não implementação de 

qualquer tipo de medida). Por fim, pretende-se ainda, diminuir a dependência energética da 

UE de fontes de energia fósseis (COM(2006) 545 e Diretiva 2012/27/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 25 de outubro). Este plano previa que num intervalo de 6 anos se 

procederia a uma avaliação dos resultados, entretanto realizada em 2012.  

As conclusões dessa avaliação intercalar não foram positivas: segundo a CE, atingiram‐se 

valores de eficiência energética pouco significativos já que se verifica pouca redução nos 

consumos (MEMO/11/149, março de 2011). Estes resultados, devem‐se não só a questões 

relacionadas com a governação dos países como também a questões relativas ao setor da 

construção e indústria (MEMO/11/149, Março de 2011). 

Esta diretiva relativa à eficiência exige, aos Estados Membros (EM), a fixação de metas 

nacionais a cumprir no ano de 2020 tendo por base o consumo energético primário ou final, 

estipulando ainda normas vinculativas para os fornecedores de energia e para os 

consumidores finais. Os EM têm ainda a possibilidade de aplicar requisitos mínimos mais 

rigorosos no âmbito da estratégia de poupança de energia, sendo apresentados em seguida 

alguns dos requisitos presentes na diretiva: [8]  

 A renovação de pelo menos 3% da área total construída dos edifícios, propriedade da 

administração central, todos os anos a partir de 2014, e a aquisição de edifícios, 

serviços e produtos com elevado desempenho em termos de eficiência energética;  



Soluções para Melhoria da Eficiência Energética em Edifícios de Retalho 
 
 
 

21 
 

 

 A criação de estratégias nacionais a longo prazo para promover o investimento na 

renovação dos edifícios residenciais e comerciais e a criação de regimes de obrigações 

nacionais em matéria de eficiência energética ou medidas equivalentes, de modo a 

assegurar uma poupança de energia anual de 1,5% para os consumidores finais;  

 A avaliação, até ao final de 2015, das potencialidades em matéria de aplicação da co-

geração de elevada eficiência e de sistemas de aquecimento e arrefecimento urbano 

eficientes, em todos os EM;  

 A realização de auditorias energéticas obrigatórias e regulares às grandes empresas, no 

mínimo de quatro em quatro anos, com exceção das empresas com sistemas 

energéticos e ambientais certificados;  

 A implantação de redes e contadores inteligentes e o fornecimento de informações 

exatas nas faturas energéticas, a fim de reforçar a posição dos consumidores e 

incentivar o consumo de energia mais eficaz. 

A política energética a nível europeu, assenta em quatro pilares fundamentais: 

1. Existência de um mercado de energia funcional; 

2. Passagem para uma economia de baixo carbono; 

3. Aumento da eficiência energética; 

4. Criação de uma nova abordagem nas relações com outros países.  

Com esta política pretende-se alcançar uma Europa menos dependente energeticamente, mais 

eficiente e ambientalmente exemplar. Para além destes quatro pilares principais foram ainda 

definidos alguns documentos de estratégia: 

1. A Estratégia Europa 2020, adotada em 2010 que consagra um conjunto de medidas 

visando a ultrapassagem da crise económica, sendo uma das iniciativas associadas a 

descrita no documento intitulado “Uma Europa eficiente em termos de recursos”;  
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2. O Livro Verde “Estratégia europeia para uma energia sustentável, competitiva e 

segura” que abrange temas como o desenvolvimento de uma energia segura, 

competitiva e sustentável para a Europa (Livro Verde da Comissão, de 8 de Março de 

2006,  ʺEstratégia europeia para uma energia sustentável, competitiva e 

seguraʺ (COM(2006) 105 final)). 

Torna-se relevante fazer referência ainda ao Decreto-Lei 153/2014. Este Decreto-Lei defende 

o autoconsumo e foi trabalhado durante um período de tempo considerável, envolvendo várias 

comissões de trabalho, estudo e análise. Constitui uma excelente ferramenta para o pequeno 

consumidor, bem como uma oportunidade interessante para as empresas industriais, de 

serviços de energia e de investigação e desenvolvimento. Fomenta a promoção da eficiência 

energética e contribui para a redução das emissões de CO2.  

O Decreto-Lei 153/2014 incide a atividade de produção descentralizada de energia elétrica 

através de unidades de mini produção e microprodução provenientes de energias renováveis. 

Foi regido pelo Decreto-Lei n.º 25/2013 de 20 de Outubro (que veio alterar Decreto-Lei n.º 

34/2011 que se sucedeu ao Decreto-Lei n.º 363/2007) [8].   

Aquando do anterior Decreto de Lei, o Governo de Portugal tinha intenção de incentivar o 

autoconsumo fotovoltaico, nomeadamente o modelo do produtor em autoconsumo de energia 

elétrica de baixa tensão, podendo o produtor optar por vender o excedente produzido à rede 

pública. Porém, devido aos elevados custos de aquisição de um sistema fotovoltaico, poucos 

eram os registos de unidades de autoconsumo que tivessem como único fim evitar a compra 

de energia elétrica à rede. Deste modo, o Governo de Portugal, para contornar este 

constrangimento, aplicou uma remuneração bonificada face à totalidade da energia vendida à 

rede. [8] Adotou-se esta posição como política de incentivo para ajudar os promotores a 

amortizar o investimento mais rapidamente e como política de promoção para se apostar na 

produção renovável fotovoltaica. Por outras palavras, a energia elétrica produzida em 

autoconsumo destina-se predominantemente a consumo na instalação associada à unidade de 

produção, com possibilidade de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), para 

venda a preço de mercado da eletricidade não autoconsumida, revelando-se fundamental para 

efeitos de monitorização do cumprimento dos objetivos assumidos pelo Governo no que diz 

respeito à utilização de fontes primárias de energia renovável. 
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2.4.4. Estudo de Políticas Energéticas: Características que Indicam 

Eficiência 

A eficiência energética pode ser expressa como a divisão entre a quantidade de energia 

empregada numa atividade e a quantidade de energia disponibilizada para a realização desse 

trabalho, tendo sempre como objetivo consumir o mínimo possível de energia para a 

realização do trabalho em causa. Nas últimas décadas têm-se verificado ganhos elevados de 

eficiência energética particularmente na europa ocidental e no Japão, sendo que Portugal 

apresenta consumos per capita que representam quase metade da média europeia e 

acrescentado ainda o facto da elevada dependência externa em energia primária do nosso país, 

o valor da intensidade energética em Portugal tem vindo a piorar.  

A eficiência energética pode ser definida como a utilização racional de energia (URE) onde se 

pretende proporcionar o mesmo nível de produção de bens, serviços e de conforto utilizando 

tecnologias que permitem reduzir os consumos quando equiparadas a soluções convencionais. 

Algumas acções que visam eficiência energética podem desempenhar um papel fundamental 

nos principais sectores consumidores de energia primária (ex: indústria, setor doméstico, setor 

dos transportes), podendo as mesmas ser, por exemplo, de caráter técnico relacionadas com 

equipamentos ou acções que estão interligadas com programas de sensibilização dos 

utilizadores para as vantagens que a eficiência traz permitindo um melhoramento global nos 

impactos que são inerentes ao consumo energético. A co-geração é apresentada como um 

complemento ao aumento da eficiência energética, apresentando-se como uma técnica de 

geração de energia de dois tipos diferentes: térmica e elétrica. A co-geração responde também 

de forma eficaz a preocupações de natureza ambiental, uma vez que ao fornecer a mesma 

energia final com um menor consumo de energia primária, reduz significativamente as 

emissões para o ambiente. [9] 

Promovendo a eficiência energética, as sociedades estão a poupar recursos, a reduzir os seus 

endividamentos, a aumentar a competitividade, a diminuir a dependência energética (IEA, 

2012; TAYLOR ET AL., 2008) e, sobretudo, a ganhar tempo para que novas e mais 

económicas formas de produção de energia renovável, ou a fusão nuclear, se tornem 

economicamente viáveis, substituindo as formas tradicionais de produção. 
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2.4.5. Auditorias Energéticas 

O artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 71/2008, remete para a definição de auditoria energética, que 

consiste num levantamento detalhado de todos os aspetos intervenientes no consumo de 

energia, ou que contribuam para a caracterização dos fluxos energéticos. 

De acordo com o Despacho n.º 17449/2008, uma auditoria energética “tem por objetivos a 

caracterização energética dos diferentes equipamentos e sistemas existentes numa instalação 

consumidora intensiva de energia (incluindo o estabelecimento de correlações entre consumos 

de energia e produções e cálculo dos correspondentes consumos específicos de energia e de 

indicadores de eficiência energética global da instalação tal como definidos no n.º 2 do artigo 

7.º do Decreto-Lei n.º 71/2008) e a identificação das medidas com viabilidade técnico-

económica possíveis de implementar, de modo a aumentar a eficiência energética e ou a 

reduzir a fatura energética associada às atividades da instalação em questão”. 

O principal objectivo das auditorias energéticas é fornecer informações específicas e 

identificar as possibilidades reais de economias de energia, consistindo num exame crítico da 

forma como é utilizada a energia e respetivos custos de exploração. De uma forma resumida, 

pode-se afirmar que a auditoria energética deve ter como objetivos (RODRIGUES, 2007): 

 Quantificar os consumos e custos por forma de energia;  

 Determinar os consumos de energia pelos principais usos finais (aquecimento, 

arrefecimento e outros), realizando o respetivo balanço energético;  

 Identificar situações de desperdício de energia;  

 Verificar existência e cumprimento do plano de manutenção; 

 Propor a implementação de sistemas organizados de gestão de energia e de controlo e 

monitorização das instalações ou equipamentos;  

 Propor medidas corretivas integradas no PRE e analisar a técnica e as soluções 

economicamente encontradas. 
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A informação relativa aos consumos será determinante na análise dos resultados e 

subsequente proposta de alterações. O grau de análise que se poderá efetuar irá depender do 

nível de informação obtida. Uma informação genérica não permitirá uma análise detalhada e 

não garantirá que sejam tomadas as medidas mais económicas e eficientes para a redução do 

consumo energético desejado (RORIZ, 1998). 
 

As auditorias energéticas são obrigatórias em instalações cujo consumo de energia é igual ou 

superior a 1000 tep/ano, com uma periocidade de seis anos, sendo que a primeira auditoria a 

ser realizada, deverá suceder-se no prazo de quatro meses após o seu registo. Se o consumo 

energético das instalações for igual ou superior a 500 tep/ano, mas inferior a 1000 tep/ano, a 

auditoria deve ser realizada com uma periodicidade de oito anos, sendo que primeira auditoria 

dever-se-á realizar no ano seguinte ao seu registo. [10] 

  



Soluções para Melhoria da Eficiência Energética em Edifícios de Retalho 
 
 
 

26 
 

  



Soluções para Melhoria da Eficiência Energética em Edifícios de Retalho 
 
 
 

27 
 

3. Iluminação Interior 

A iluminação é fundamental para a vida moderna, condiciona a nossa qualidade de vida, 

produtividade e a eficiência. Iluminar um local consiste em fornecer uma determinada 

quantidade de fluxo luminoso de forma a criar condições para que as atividades sejam 

desenvolvidas de forma confortável. Para SANTOS (2007), realizar uma iluminação 

adequada a uma atividade implica compreender os conceitos inerentes à iluminação. 

A luminotécnica é o estudo minucioso das técnicas das fontes de iluminação artificial, através 

da energia elétrica. Assim, sempre que se realiza um estudo das lâmpadas de um determinado 

ambiente, estamos a realizar um estudo luminotécnico. (FREITAS,2017)  

De acordo com TEIXEIRA (2004), a iluminância é a unidade básica da luminotécnica, a qual 

fazem referência todas as recomendações e tabelas relativas ao nível de iluminação 

aconselhado, que deve ser assegurado nas diversas aplicações. A iluminância pode ser 

definida como a “densidade de luz necessária para realização de uma determinada tarefa 

visual”. Os valores óptimos de iluminância estão tabelados por atividade. 

O luxímetro é o aparelho que permite medir a iluminância, variando o valor da medição em 

função do ponto onde a mesma se realiza. Assim, para medir o nível de iluminância, calcula-

se o valor médio entre as várias medições realizadas. 

Segundo SANTOS (2007), a luminária ou armadura é um aparelho de iluminação que serve 

para repartir, filtrar ou transformar a luz, emitida por uma ou várias lâmpadas. Compreende, 

para além das lâmpadas, todas as peças necessárias à fixação e proteção das mesmas. Para a 

escolha da luminária é essencial a verificação da sua eficiência e do seu coeficiente de 

utilização. A eficiência de uma luminária determina a relação entre a quantidade da luz total 

emitida por ela e a luz total gerada pelas lâmpadas. Embora a eficiência da luminária seja um 

fator muito importante no desenvolvimento de um projeto de iluminação, a sua análise de 

forma isolada pode levar a soluções inadequadas de iluminação. Assim e de acordo com 

FIORINI (2006), uma luminária indicada para um determinado local deve combinar 

eficiência, controlo de encandeamento e distribuição de luz compatível com o ambiente a ser 

iluminado. 

Segundo estudos realizados pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), a iluminação 

representa um dos maiores consumos finais de eletricidade e uma das mais importantes causas 
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de emissões de CO2 relacionadas com o uso da energia. Na Europa, a factura de eletricidade 

de uma habitação no que diz respeito à iluminação pode chegar a 20 % e, no sector dos 

serviços, até 60 % do total da fatura. Em Portugal, esses valores são, em termos médios, 

respetivamente, 12 % e 20 %. Nestes dois setores, existe nitidamente um elevado potencial de 

economia de energia que deve ser explorada. [6] 

Segundo a Agência para a Energia (ADENE) e em semelhança com o já mencionado, para 

que as condições de iluminação sejam otimizadas, é necessário ainda ter em conta vários 

objetivos, nomeadamente: 

 Privilegiar a iluminação natural; 

 Dimensionar corretamente os níveis de iluminação necessários para os diferentes 

postos de trabalho; 

 Escolher o tipo de iluminação mais adequada em função do local e das tarefas a 

executar; 

 Utilizar equipamentos de rendimento elevado, sistemas de controlo e comandos 

automáticos nas instalações de iluminação; 

 Realizar operações de limpeza regulares e manutenção das instalações; 

 Definir corretamente os períodos de substituição das lâmpadas.  

A ADENE (2010), afirma com base nos estudos realizados que, “o acréscimo de investimento 

inicial devido à substituição dos equipamentos descritos é normalmente recuperado em 

tempo aceitável através das economias de energia que proporcionam”. 
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3.1. Fontes Luminosas  

No mercado existem diversos modelos de luminárias, diferindo no tipo de lâmpadas que 

usam, na maneira como distribuem a luz e no tipo de montagem. A iluminação produzida por 

uma luminária pode ser classificada pelo modo como distribui a luz. Segundo FIORINI 

(2006), as luminárias para a iluminação interna são classificadas de acordo com a 

percentagem de luz que é dirigida diretamente ao plano de trabalho e de acordo com a 

percentagem do fluxo que é emitida em oposição ao plano de trabalho. 

A lâmpada é um dos componentes fundamentais para o sistema de iluminação e pode ser 

classificada com incandescente, de descarga e leds. As lâmpadas incandescentes 

(convencional ou halogena) necessitam de um condutor sólido para irradiar luz enquanto que 

as de descarga emitem a luz a partir da passagem da corrente elétrica por um gás. As 

lâmpadas de descarga podem ser de baixa pressão (fluorescente ou sódio) e de alta pressão 

(mercúrio, sódio ou vapor metálico). 

O LED (ou também conhecido por: díodo emissor de luz) diz respeito a um componente 

semicondutor que converte corrente eléctrica em luz visível, bastante utilizado em produtos de 

microelectrónica como sinalizadores de avisos em painéis e lanternas de carros, em 

semáforos, etc.  

Segundo FREITAS (2017), as lâmpadas LED, têm as seguintes vantagens: 

 Emissão de luz direccional, reduzindo o desperdício da luz emitida na parte superior 

da lâmpada; 

 Grande resistência mecânica;  

 Acionamento imediato; 

 Resistente a accionamentos cíclicos (não afetam a vida útil); 

 Controlo versátil de intensidade e cor; 

 Não emite radiação ultravioleta e infravermelha; 

 Vida útil em torno de 50.000 horas; 
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 Não contem mercúrio; 

 Irradia menos calor. 

Contudo, o autor não deixou de fazer referências às principais desvantagens da utilização 

deste tipo de fonte de iluminação. Como desvantagens considerou o alto custo de 

investimento, a dependência da temperatura de operação, a sensibilidade à tensão de 

alimentação e a variação na percepção de cores. 

3.2. Características Luminotécnicas das Lâmpadas 

Relativamente à eficiência energética, torna-se de extrema importância para qualquer sector 

de atividade conhecer as principais caraterísticas luminotécnicas das lâmpadas (fluxo 

luminoso, eficiência luminosa, classe de eficácia energética, entre outros), para além das 

características elétricas, como a tensão de funcionamento (tensão estipulada) ou a potência 

absorvida. 

Na tabela 5 encontram-se identificadas as principais características das lâmpadas assim como 

uma breve descrição de cada uma delas. 
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Tabela 5- Principais características das lâmpadas 

Caraterísticas 

das Lâmpadas 
Descrição 

Fluxo luminoso 
Luz emitida ou observada por segundo (F ou φ), medindo-se em 

lm (lúmen). 

Eficiência 

Luminosa 

É a relação entre o fluxo luminoso, Ø, e a potência absorvida, P, 

medindo-se em lm/W. Esta característica é muito importante quando se 

pretende efetuar uma comparação, numa base económica, entre lâmpadas 

de diferentes tipos. 

Classe de eficácia 

energética 

É uma classificação das lâmpadas em sete classes distintas (A a G), com 

base na eficácia luminosa das mesmas, sendo esta decrescente da classe 

A para a classe G. A Diretiva de janeiro de 1998, aplica esta classificação 

na EU, a todas as lâmpadas de uso doméstico, com algumas exceções, 

como as lâmpadas de potência inferior a 4W ou as lâmpadas de fluxo 

superior a 6500 lm. 

Índice de 

Restituição de Cor 

Característica que pretende quantificar o efeito da radiação emitida por 

uma lâmpada sobre o aspecto cromático do(s) objecto(s) iluminado(s). 

Designada pela abreviatura Ra, pode variar entre 0 e 100 e quanto mais 

alto é o seu valor, mais natural será a aparência do objecto iluminado 

Temperatura de 

Cor 

É identificada pela abreviatura, Tc e mede-se em kelvin (K). Encontra-se 

relacionada com a tonalidade de cor emitida pela lâmpada. Assim quanto 

mais elevada foi a temperatura da fonte, mais “fria” parecerá ser a luz 

emitida. 

Duração de Vida 

É o número de horas - esperado - de funcionamento da lâmpada, à tensão 

estipulada, durante os quais se tem [Ø > (N/100) x Ø Referência] em que 

N estabelece uma percentagem do fluxo de referência, sendo o seu valor 

dependente do tipo de lâmpada a que se refere a duração. 

Tipo de Casquilho 

O casquilho é a parte da lâmpada que permite a sua fixação à luminária. 

Para facilitar a sua identificação, os casquilhos são identificados por um 

código próprio. 
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3.3. Consumos e Custos Energéticos 

O conceito básico de eficiência energética é a realização da mesma tarefa, utilizando menos 

energia, mantendo o mesmo resultado final, ou também, manter o mesmo consumo de energia 

e melhorar o resultado final, aumentando assim o rendimento da tarefa, portanto, as medidas 

de uso racional de energia procuram a redução das perdas e desperdícios, sem afetar a 

qualidade dos serviços energéticos, e sem necessariamente haver redução dos usos finais. 

(TOLMASQUIM, 1998) 

A eficiência energética transita entre dois conceitos, o técnico e o comportamental, onde: 

1- O técnico é a substituição de equipamentos “obsoletos” por equipamentos mais 

eficientes para executar a mesma tarefa; 

2- O comportamental é o uso racional de energia já disponibilizada, com mudança de 

hábitos dos utilizadores e padrões, incluindo nestes os padrões comportamentais da 

organização. 

Dependendo da especificidade da instalação, deverão ser definidos indicadores de eficiência, 

assim como metodologias de ajuste dos consumos de referência em função das variáveis 

independentes e fatores estáticos com influência nos consumos de água e energia. Algumas 

das tarefas englobadas no âmbito do processo de avaliação e monitorização apresentam-se na 

tabela em baixo [12]:  
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Tabela 6- Medidas de Avaliação e Controlo energético [12]. 

Medidas de Avaliação e Controlo 

Monitorizar a medição do desempenho energético da instalação, de forma a acompanhar a sua 
evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética; 

Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores; 

Definição de indicadores energéticos, tais como:  
 Potência instalada em cada sistema por unidade de superfície ou de produção; 
 Consumo de cada um dos tipos de energia consumida por unidade de superfície ou de 

produção; o Consumo em cada ciclo de operação para cada atividade. 

Identificação e registo dos fatores que fazem variar a eficiência energética dos processos sistemas 
e/ou unidades correspondentes:  

 Avaliação comparativa – Proceder a comparações sistemáticas e regulares com valores de 
referência setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados; 

 Acompanhamento e medição – Estabelecer e manter procedimentos documentados para o 
seguimento e medição regulares das principais características das operações e atividades 
que possam ter impacto significativo na eficiência energética. 

Realização de auditorias que garantam a identificação de aspetos como: o Consumos globais 
associados às diferentes formas de energia utilizadas na instalação;  

 Condições de fornecimento e de utilização; o Balanços dos principais equipamentos e 
sistemas consumidores de energia;  

 Desagregação dos consumos de energia por principais equipamentos e sistemas 
consumidores de energia, identificando potenciais medidas de racionalização dos 
consumos de energia.  

 

Segundo PNE 2030 (2007), podem ser tomadas algumas medidas para a obtenção de maiores 

níveis de eficiência energética em sistemas de iluminação como estão descritas na tabela 7. 
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Tabela 7- Estratégias de eficiência energética (PNE 2030) 

 

 

A estratégia “gestão horária” consiste em diminuir os desperdícios com a iluminação quando 

a mesma não é necessária. As empresas que optem por interruptores horários automáticos 

visam garantir que assim termine o horário de trabalho dos seus funcionários, as luzes do 

espaço que eles ocupavam, desliga-se automaticamente. 

Relativamente à segunda estratégia, tal como é possível observar existem dois tipos de 

mecanismos de detecção de presença. O dispositivo eletrónico aciona o sistema de iluminação 

após detetar movimento no ambiente e é desligado após tempo programável, quando não 

houver mais movimentações. Segundo ALVAREZ (1998), o potencial de conservação de 

energia com o uso de sensores de presença é de 50% a 75%. Porém torna-se necessário 

considerar que quanto maior é a frequência de accionamentos da lâmpada, menor é a sua vida 

útil, devendo por isso, ser analisada o contexto da sua implementação. Existem outros 

dispositivos de controlo que limitam o accionamento e a duração de funcionamento dos 

sistemas de iluminação como por exemplo os minuterias, dimmers e comutadores 

fotoeléctricos. 

A terceira estratégia pretende dar prioridade à iluminação natural, mantendo limpas as áreas 

de entrada de luz, aproveitando ao máximo a luz natural e diminuindo assim a necessidade de 

iluminação artificial. 

Para além das estratégias em cima mencionadas, existem outras de caráter técnico e que não 

devem ser desconsideradas, como: 

 Substituir os sistemas de iluminação existentes por outros mais eficientes e de baixo 

investimento inicial. Utilizar sempre equipamentos de rendimento elevado (lâmpadas, 

luminárias e acessórios).  

Gestão Horária 

• Interruptor horário 
automático. 

Deteção de presença e 
movimento 

• Sensíveis à radiação 
infravermelha (mais 
comuns no mercado); 
 

• Sensíveis ao ultra-som.  

Gestão em função da 
luz natural 

• Comando on/off em 
função da luz exterior; 
 

• Regulação contínua do 
fluxo luminoso em 
função da iluminação 
interior. 
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 Substituir a sinalização de saída ou emergência por LED. A eficiência associada a este 

tipo de lâmpadas e os elevados ciclos de operação permitiriam poupanças de energia e 

custo por cada sinal, para além da manutenção ser praticamente inexistente;  

 Analisar a possibilidade de substituir lâmpadas de sódio de alta pressão por lâmpadas 

de iodetos metálicos em parques de estacionamento e aplicar sinalização a LED para 

efeitos de presença no exterior;  

 Instalar luminárias com refletores espelhados que permitem elevar o rendimento total 

do sistema;  

 Implementar a utilização de balastros eletrónicos em lâmpadas fluorescentes;  

 Substituir lâmpadas de halogéneo por lâmpadas de sódio de alta pressão. 

3.4. Edificações Energeticamente Eficientes 

Nesta seção pretende-se referir dois conceitos muito importantes que não podem deixar de ser 

mencionados quando se trata de otimização energética de uma instalação ou de edificações 

energeticamente eficientes, sendo eles: tarifa energética e potência contratada. 

Para uma correta análise da melhor tarifa a ser empregada é necessário realizar uma base de 

dados com o histórico de faturas e avaliar os valores. As contas de energia elétrica são fontes 

de informações importantes, confiáveis e de fácil acesso, pois trazem informações a respeito 

de como a energia está sendo utilizada. Assim, o primeiro passo que deve ser dado quando se 

estuda a redução do custo de energia elétrica, é a análise das faturas mensais de fornecimento 

de energia, o que permite conhecer como a empresa compra e utiliza a energia elétrica e 

identificar várias opções de economia auxiliando a elaborar um programa de diminuição de 

despesas com electricidade 

Segundo PROCEL (2005), para controlar e melhorar o fator de carga deve-se procurar ações 

que influenciam a procura e consumo da seguinte forma:  

 Redução da procura com o deslocamento de cargas para o período de fora de ponta, 

reduzindo desta forma a procura máxima registada;  
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 Aumento da produção em períodos de baixa procura.  

Nas tarifas convencionais e horo-sazonal verde, o fator de carga é único porque existe um 

único registo de procuras de energia, enquanto que para tarifa horo-sazonal azul haverá dois 

fatores de carga, um para horário de ponta e outro para fora de ponta. A análise do fator de 

carga, além de mostrar se a energia elétrica está a ser utilizada de forma racional, traz uma 

conclusão importante para definir o tipo de tarifa mais adequada para a empresa.  

A maioria das cargas das unidades empresariais consome energia reativa indutiva, tais como: 

motores, transformadores, reatores para lâmpadas de descarga, fornos de indução, entre 

outros. As cargas indutivas necessitam de campo eletromagnético para seu funcionamento, 

por isso a sua operação requer dois tipos de potência:  

 Potência Ativa: Potência que efetivamente realiza trabalho gerando calor, luz, 

movimento, etc. É medida em kW.  

 Potência Reativa: potência usada apenas para criar e manter o campo eletromagnético 

das cargas indutivas. É medida em kvar.  

Posto isto, enquanto a potência ativa é sempre consumida na execução de trabalho, a potência 

reativa, além de não produzir trabalho, circula entre a carga e a fonte de alimentação, 

ocupando espaço no sistema elétrico que poderia ser utilizado para fornecer mais energia 

ativa. O fator de potência é a razão entre a potência ativa e a potência aparente. Este fator 

indica a eficiência do uso da energia. Um alto fator de potência indica uma eficiência alta e 

inversamente, um fator de potência baixo indica baixa eficiência energética. 

Nem sempre as empresas têm a opção tarifária que minimiza os custos da fatura de energia 

elétrica de acordo com as necessidades de consumo. Por esta razão, deve-se fazer uma análise 

das faturas, para se obter os elementos necessários, como os valores dos consumos, e 

recalcular a quantia a pagar, através da substituição dos preços unitários pelos seus 

correspondentes de outras opções tarifárias. [13] 
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4. Energia Fotovoltaica  

4.1. Sistema fotovoltaico 

Segundo Ruther (1999), dentro das fontes de energia alternativas ou fontes renováveis de 

energia, a proveniente do sol destaca-se, devido à abundância do recurso. O aproveitamento 

da energia gerada pelo sol é cada vez mais, umas das fontes energéticas alternativas com 

maior potencial no futuro. Na energia solar térmica, o calor fototérmico gerado pela luz do sol 

é aproveitado para tarefas como aquecimento de água e secagem de produtos agropecuários. 

Na energia solar fotovoltaica, os fotões da radiação solar (energia luminosa) são diretamente 

convertidos em energia elétrica através do efeito fotovoltaico. Nesta seção, pretende-se 

estudar o efeito fotovoltaico descoberto pelo físico Edmond Becquerel (1839).  

O efeito fotovoltaico engloba três fenómenos físicos interligados: a absorção de luz pelo 

material, a transferência de energia dos fotões para as cargas elétricas e a geração de uma 

corrente elétrica. Tal como o nome indica, o termo “fotovoltaico” resulta da junção da palavra 

“foto”, que significa luz, com a palavra “voltaico”, que representa uma diferença de potencial 

entre dois pontos distintos através de uma reação química. 

A baixa eficiência de conversão dos dispositivos fotovoltaicos e o alto custo para a sua 

fabricação têm sido objetos de estudo em laboratórios por todo o mundo. O principal objetivo 

é tornar a energia solar fotovoltaica competitiva e contribuir com a diversificação da matriz 

energética. As estratégias para redução do custo consideram junções fotoeletroquímicas, 

silício policristalino,silício amorfo, nanoestruturas, outros materiais semicondutores e células 

orgânicas (GRANQVIST, 2007).  

Pichel (2006), defende que o cenário atual aponta para um crescimento da procura de silício 

na produção de células solares e uma redução do custo da energia solar fotovoltaica. Isto 

ocorre à medida que novas tecnologias surgem no mercado. De acordo com o autor, os 

materiais alternativos e os filmes finos de silício contribuem com a redução do custo de 

fabrico. Além disso, as técnicas para melhoria da eficiência de conversão das células solares 

ajudam a tornar esta forma de energia mais competitiva. 

Os componentes que fazem parte da constituição dos sistemas fotovoltaicos são: painéis 

fotovoltaicos, reguladores de carga, baterias e inversores. A captação da radiação solar é feita 
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através dos painéis, que por sua vez produz uma determinada tensão nos terminais. A corrente 

produzida pelos painéis fotovoltaicos é contínua, mas varia de intensidade dependendo da 

radiação solar incidente.  

Existem essencialmente dois tipos de reguladores de carga cuja função é proteger e regular o 

nível energético das baterias. No caso de existirem equipamentos que funcionem com corrente 

alternada (AC), e pelo facto dos painéis fotovoltaicos produzirem corrente contínua (DC), 

torna-se necessária a utilização de inversores para transformar a corrente contínua (DC) em 

corrente alternada (AC). As baterias funcionam como armazenadores da energia produzida 

pelos módulos fotovoltaicos e servem para assegurar as necessidades das cargas. Na figura 9, 

encontra-se exemplificado um sistema fotovoltaico autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [14] 

 

Os sistemas solares fotovoltaicos são classificados conforme as suas exigências funcionais e 

operacionais, a configuração dos seus componentes e a sua forma de ligação a outras fontes 

de energia e às cargas elétricas. Tal como foi mencionado anteriormente, estes são projetados 

para fornecer corrente contínua e/ou corrente alternada, podendo em ambos os casos estar 

conectados a outras fontes de energia e a sistemas de armazenamento de energia, mas podem 

também estar ligados à rede elétrica no caso de fornecer corrente alternada, permitindo 

utilizações nas mais diversificadas aplicações. Um sistema solar fotovoltaico pode ser 

dividido em três diferentes tipologias de ligação, tais como sistemas isolados, sistemas ligados 

à rede elétrica e sistemas híbridos. 

 

Figura 9- Sistema fotovoltaico autónomo 



Soluções para Melhoria da Eficiência Energética em Edifícios de Retalho 
 
 
 

39 
 

Na figura 10, encontra-se apresentada a simbologia que é utilizada para representar as células 

e os painéis fotovoltaicos, assim como o circuito eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [14] 

 

Na tabela 8, encontram-se reunidas as principais vantagens de desvantagens dos sistemas 

solares fotovoltaicos quando comparados com outros tipos de sistemas de geração de energia. 

Tabela 8- Vantagens e desvantagens dos sistemas solares fotovoltaicos 

Energia Solar Vantagens Desvantagens 

Sistemas 

Solares 

fotovoltaicos 

Alta fiabilidade; 

Facilidade de manutenção, 

necessitando apenas de limpeza 

periódica dos painéis solares 

fotovoltaicos; 

Fácil portabilidade e 

adaptabilidade; 

Custo operacional reduzido 

devido à reduzida manutenção; 

Energia limpa e renovável; 

Possibilidade de armazenamento 

de energia gerada em baterias 

quando não consumida no 

imediato. 

Necessária tecnologia sofisticada para 

o fabrico das células solares 

fotovoltaicas; 

Baixo rendimento dos painéis solares 

fotovoltaicos na conversão da energia 

solar em energia eléctrica; 

Geração de energia intermitente e 

sazonal; 

O rendimento das células solares 

fotovoltaicas diminui com a idade das 

mesmas; 

No fim do seu ciclo de vida, as células 

solares fotovoltaicas resultam em 

materiais poluentes. 

 

 
Figura 10- Representação de uma célula fotovoltaica 
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4.1.1. Radiação Atmosférica e Sombreamento 

Para Ruther (1999), pode-se distinguir dois termos relativos à radiação solar:  

 Irradiância: potência que incide na superfície por unidade de área (kW/m2 ). 

 Irradiação: energia que incide na superfície por unidade de área durante um período 

de tempo (kWh/m2 ). 

A irradiação solar, em algumas regiões situadas perto do Equador, excede os 2.300 kWh/m 

por ano, no sul da Europa não deverá exceder os 1.900 kWh/m. Em Portugal, este valor 

poderá situar-se entre os 1.300 kWh/m e os 1.800 kWh/m. São notáveis as diferenças sazonais 

existentes por toda a Europa, quando se observa a relação entre a radiação solar para os 

períodos de verão e de inverno. [13] 

Ruther (1999), defende três componentes que constituem a radiação solar: 

 Radiação direta (G): constituída por raios solares recebidos em linha recta do sol.  

 Radiação difusa (D): procedente de todo o céu visível, excluindo o disco solar, e 

originada pelos raios não directos e dispersos pela atmosfera.  

 Radiação reflectida (I): procedente do solo e com origem na reflexão da radiação 

incidente na superfície. 

A radiação global/total (L) pode ser calculada pela soma de três componentes:  

L= G + D + I 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [15] 

Figura 11- Componentes da radiação na atmosfera 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCh5L08szUAhVHL1AKHc8rCU4QjRwIBw&url=http://www.ebah.com.br/content/ABAAABH7QAI/dimensionamento-sfvcr-estudo-caso-predio-central-campus-universitario-tucurui-pa&psig=AFQjCNHyALAs-wQYLAd6KRN43wl7Gpq8QA&ust=1498064387154382
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Nos dias claros, em especial no verão, a fracção da radiação directa prevalece, no entanto, 

para os dias mais escuros, o que acontece especialmente no inverno, a radiação solar é quase 

totalmente difusa. Em Portugal, a proporção da radiação solar difusa durante um ano é cerca 

de 40% e para a radiação directa é cerca de 60%. [13] 

Para calcular a previsão de geração fotovoltaica de um sistema, realiza-se o produto da 

irradiância pelo seu rendimento nominal e por uma série de fatores de perdas que modificam 

esse valor ideal. Um desses fatores e o qual será estudado ao longo desta dissertação é o 

sombreamento. As sombras afetam o desempenho dos módulos fotovoltaicos em diversos 

aspectos: formação de pontos quentes devido à iluminação não uniforme sobre as células, 

provocando o aquecimento do módulo e a deterioração do desempenho; redução do 

desempenho do inversor devido à instabilidade do rastreador de máxima potência (MPPT); e 

baixa qualidade de onda devido à redução da tensão de máxima potência (MPP). 

As perdas por sombreamento podem ser reduzidas utilizando módulos que possuem diodos de 

bypass integrados às suas células, utilizando mais inversores de menor capacidade, bem como 

configurando as séries de acordo com os períodos de sombreamento, a fim de evitar a 

conexão na mesma série de módulos sombreados e não sombreados (ZOMER et al., 2013). A 

influência do sombreamento parcial de sistemas fotovoltaicos na geração energética também 

está relacionada ao período do dia em que ele ocorre. Quando o sombreamento ocorre apenas 

nas primeiras horas da manhã (7h às 9h) ou nas últimas horas da tarde (17h às 19h), as perdas 

podem não ser significativas. ILICETO E VIGOTTI (1998) demonstraram que 

sombreamentos parciais durante o início da manhã e o final da tarde, durante os meses de 

inverno, causaram uma redução de 5% na geração energética e esta redução representou 

apenas 0,3% de redução do desempenho anual do sistema fotovoltaico. No entanto, se o 

sombreamento parcial ocorrer em mais horas do dia, as perdas de geração energética podem 

representar um percentual maior.  

Um outro aspeto a ter em consideração, são os painéis fotovoltaicos ligados em série (fileira), 

que é uma das soluções encontradas quando a energia produzida por um único painel não é 

suficiente. Ao conectar mais painéis, a tensão de saída do sistema é proporcional à quantidade 

de painéis, contudo o valor da corrente mantêm-se. No entanto a grande desvantagem desta 

solução é que o sombreamento de um único módulo fotovoltaico afeta a produção da fileira 

como um todo. A representação da ligação de painéis em série encontra-se apresentada na 

figura 12. 
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Figura 12- Ligação de painéis em série (fileira) 

 
Fonte: [14] 

Uma das alternativas seria alocar painéis em paralelo como mostra na figura 13. No entanto é 

necessário fazer uma reavaliação das quedas de tensão no sistema uma vez que corrente irá 

aumentar. Contudo, caso exista sombreamento nesta configuração, apenas os módulos 

afectados deixam de contribuir na geração de energia. 

 

  

Fonte: [14] 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Ligação de painéis em paralelo 
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4.1.2. Orientação e Inclinação 

A radiação solar incidente é obtida através de medições, que são normalmente realizadas 

sobre um plano horizontal. No entanto, segundo várias referências bibliográficas sobre este 

assunto, refere-se que um plano inclinado fixo que globalmente maximiza a radiação solar 

absorvida, deve ter uma inclinação aproximadamente igual à latitude do lugar ϕ. 

A produção energética dos sistemas fotovoltaicos varia nos meses de ano, dependendo das 

condições meteorológicas e do movimento da terra à volta do sol (figura 14). 

 

 

 

 

 

Fonte: [14] 

 

4.1.3. Controladores de Carga 

Os controladores de carga são necessários para medir a tensão a ser aplicada no banco de 

baterias e para evitar que a corrente chegue aos painéis. Torna-se importante ter em atenção 

que a tensão da carga tem sempre de ser superior à tensão da bateria, caso isto não aconteça, 

as baterias enviam automaticamente energia para o sistema. 

Na figura 15 e 16, apresentam-se, respectivamente, um esquema do funcionamento de um 

controlador série e de um controlador paralelo. No primeiro exemplo, pode-se verificar que 

existe uma chave após o painel fotovoltaico que permite desconectar o sistema quando as 

baterias estão cheias. No segundo exemplo, os controladores em paralelo, defendem a 

existência de uma chave na entrada de os geradores. Isto permite que, quando a tensão da 

bateria atinge o valor máximo, os painéis são curto-circuitados. Este método é o mais 

utilizado porque por um lado consome menos energia e por outro, é mais eficiente com as 

baterias. 

Figura 14- Variação da posição do sol com as estações do ano 
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Fonte: [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [14] 

 

4.1.4. Energia Produzida 

De modo a se avaliar a quantidade de energia que um módulo fotovoltaico (ou painéis) pode 

produzir diariamente (dia típico de um determinado mês), é necessário em primeiro lugar 

distinguir dois conceitos fundamentais: 

1. Energia idealmente produzida pelo módulo fotovoltaico (Eideal), ou seja a energia 

teoricamente expectável; 

2. Energia efectivamente fornecida pelo gerador (Ereal).  

A energia idealmente produzida durante um dia por um módulo fotovoltaico é obtida a partir 

da seguinte expressão:  

Figura 16- Controlador paralelo 

Figura 15- Controlador série 
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Onde    corresponde ao intervalo de tempo considerado (para 1 dia corresponde a 24 horas) e 

          representa a potência máxima do módulo em função da radiação solar incidente e 

da temperatura do módulo, no intervalo de tempo considerado. 

A energia produzida real por um módulo durante um determinado intervalo de tempo é dada 

pela seguinte equação:  

                          

 

   

 

Onde, 

    , é o rendimento do conjunto MPPT/Inversor; 

n – Número de períodos de tempo considerados;  

Δt – Intervalo de tempo considerado; 

Pmax (G,T)i – Potência máxima do módulo em função da radiação solar incidente e da 

temperatura da célula no intervalo de tempo considerado 

O valor da potência máxima é calculado pelo produto da corrente máxima pela tensão 

máxima, em função da temperatura da célula e da radiação incidente. [19] 

4.2. Regime de Produção Distribuída 

A tipologia no regime de produção distribuída consiste em dois tipos de regime de produção: 

Unidade de Produção em Autoconsumo (UPAC) e Unidade de Pequena Produção (UPP).[18] 

4.2.1. Unidade de Produção em Autoconsumo (UPAC) 

As principais características de uma UPAC são: 

 A energia elétrica produzida é preferencialmente para satisfazer as necessidades de 

consumo; 
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 A energia elétrica produzida é instantaneamente injectada na instalação de consumo; 

 O excedente produzido, é injetado na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), de 

forma a evitar o desperdício; 

 Este modelo pressupõe que se adeqúe a capacidade de produção ao consumo existente 

no local de forma a minimizar a quantidade de energia a injectar na RESP. 

 A UPAC é instalada no local de consumo; 

 A potência da sua ligação tem de ser inferior à potência contratada na instalação de 

consumo; 

 A sua potência não pode ser superior a duas vezes a potência de ligação. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Unidade de Produção Própria (UPP)  

Uma UPP tem características diferentes, nomeadamente: 

 A totalidade da energia eléctrica produzida é injectada na RESP; 

 Toda a electricidade proveniente do respectivo comercializador é recebida pela 

instalação de consumo associada; 

 A UPP é instalada no local de consumo; 

Figura 17 – Esquema UPAC [17] 
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 A sua potência de ligação tem de ser inferior à potência contratada na instalação de 

consumo e nunca pode ser superior a 250 kw; 

 Anualmente, a energia produzida pela UPP não pode exceder o dobro da electricidade 

consumida na instalação de consumo; 

 O seu modelo é idêntico ao actual regime da Miniprodução.[18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico 

Neste subcapítulo serão analisados e apresentados os conceitos teóricos do dimensionamento 

de um sistema fotovoltaico para auto consumo, que servirão de base para a análise do caso de 

estudo que será apresentado posteriormente. 

4.3.1.  Análise do Local de Instalação 

O planeamento de um sistema fotovoltaico requer previamente um conhecimento e avaliação 

adequados do local da instalação, sendo fundamental perceber se a instalação é aconselhável 

ou não no local. 

Com um correcto dimensionamento são evitados potenciais erros de planeamento, de cálculo 

do custo global e consequentemente do benefício do sistema a instalar. 

Figura 18 – Esquema UPP [17] 
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 Condições climatéricas do local 

O primeiro passo para o conhecimento da viabilidade de uma instalação fotovoltaica é a 

caracterização das condições climatéricas no local destinado à instalação, uma vez que a 

energia produzida pelos módulos fotovoltaicos variam com a temperatura ambiente e radiação 

incidente. Posto isto torna-se fundamental a aquisição desses valores climatéricos. 

No caso de estudo, a obtenção dados relativos ao recurso solar do local foi realizada através 

da aplicação PVGIS, disponível na internet gratuitamente. [16] 

 Altura mínima do Sol 

De maneira a evitar o sombreamento entre fileiras é necessário efectuar o cálculo da distância 

mínima a que estas deverão estar espaçadas para que tal não aconteça. Para efetuar esse 

cálculo é necessário primeiramente conhecer o valor da altura mínima do Sol, que pode ser 

obtido através da equação 4.1. 

                                         

Ao meio dia solar,    = 12h,    = 0,    = 0 e β = 90º - | L -    |. 

O cálculo é feito para o dia em que o Sol atinge a altura mínima no hemisfério Norte, dia do 

solstício de Inverno, 21 de Dezembro. [20] 

De maneira a determinar a distância entre fileiras é necessário efetuar o cálculo da altura 

mínima do Sol. Desta forma será evitado o sombreamento entre as fileiras da instalação e um 

desempenho mais elevado do sistema. 

 Distância Entre Fileiras 

Tal como já referido, é fundamental evitar os sombreamentos entre fileiras para se garantir um 

desempenho mais elevado do sistema. 

Após o cálculo da altura mínima do Sol, pode ser aplicada a expressão 4.2, para se obter a 

distância mínima entre fileiras. 
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Figura 19 - Esquema representativo da distância entre fileiras. 

 
Fonte: [20] 

 

Desta forma, a partir do esquema é possível deduzir a equação (4.2) que permite calcular a 

distância mínima entre fileiras. 

 

           
     

    
            

Onde: 

d, é a distância entre fileiras; 

L, é o comprimento do painel fotovoltaico; 

 , é o ângulo de inclinação do painel fotovoltaico; 

 , é o ângulo a que corresponde a altura mínima do Sol a 21 de Dezembro. 
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4.3.2. Análise dos Equipamentos a Utilizar 

Após ser analisado o local da instalação, é necessário escolher os equipamentos que irão ser 

utilizados, nomeadamente aqueles que têm maior enfâse na instalação, os painéis 

fotovoltaicos e os inversores. 

 Módulo Fotovoltaico 

A escolha do módulo fotovoltaico de ser feito em virtude do tipo de material e do tipo de 

módulo. Alguns dos parâmetros importantes a ter em conta na tomada de decisão, são 

apresentados na tabela 9. 

Tabela 9: Parâmetros a considerar na escolha de um módulo fotovoltaico 

Parâmetros Unidades 

Eficiência - η % 

Potência Nominal -      Wp 

Dimensões (comprimento x largura) mm x mm 

Temperatura Nominal de Funcionamento - NOCT ºC 

Corrente Nominal -      A 

Corrente de Curto-Circuito -     A 

Tensão de Circuito Aberto -     V 

Coeficiente de Temperatura de     - ∆V de     mV/ºC 

Coeficiente de     - ∆V de     mA/ºC 

Preço € 

Garantia Anos 

 

 Inversores 

Os inversores são equipamentos que convertem a energia eléctrica da corrente contínua para a 

corrente alternada.  

Estes aparelhos deverão estar instalados num ambiente livre de exposição de raios solares, 

chuva, humidade excessiva, gases ou líquidos explosivos ou corrosivos, vibração excessiva, 
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poeiras e partículas metálicas/óleos suspensos no ar, para que exista um bom funcionamento 

do sistema e uma vida normal de todos os componentes.[20] 

As especificações técnicas dos inversores fornecem informação fundamental para o 

dimensionamento e a instalação dos sistemas fotovoltaicos. A configuração do sistema 

fotovoltaico determina o número, o nível de tensão e a classe de potência dos inversores. 

Tendo em conta que os inversores são fabricados para vários níveis de potência, e que a 

potência total do sistema fotovoltaico é determinada pela área útil disponível ou pela potência 

contratada do edifício, é utilizado uma razão entre as potências do gerador fotovoltaico e do 

inversor. Esta relação encontra-se na seguinte equação: 

                               

Onde, PFV representa a potência máxima (nominal) do gerador fotovoltaico e      a potência 

DC máxima (nominal) do inversor.[19] 

4.3.3. Configuração do sistema fotovoltaico 

Para configurar corretamente um sistema fotovoltaico tornam-se fulcrais algumas 

condicionantes como o número máximo e mínimo de módulos fotovoltaicos por fileira. 

Numa fileira, a soma das tensões individuais dos módulos ligados em série resulta na 

amplitude da tensão no inversor.  

Contudo, para o dimensionamento das situações de operação extremas, Verão e Inverno, a 

temperatura é determinante visto que a tensão do módulo e a tensão total do gerador 

dependem da mesma. 

 Número máximo de painéis por fileira 

O número máximo de módulos que o sistema poderá ter em série, é fixado pelo valor da 

tensão máxima do sistema, ou seja, o valor da tensão máxima DC permitida para ligar os 

módulos em série e pela tensão máxima à entrada do inversor. 

Perante baixas temperaturas (-10ºC), a tensão de funcionamento do módulo cresce até atingir 

o máximo de tensão de circuito aberto. No caso de o inversor ser desligado num dia de sol no 
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Inverno, a tensão de circuito aberto irá ser demasiado elevada para que o sistema possa ser 

ligado novamente em condições de segurança. Esta tensão deverá ser menor que a tensão DC 

máxima admissível pelo inversor, para que este não seja danificado. [19] 

A tensão em circuito aberto é calculada através da equação 4.4 para a temperatura de -10ºC, 

considerada como mínima para a localização da instalação. 

          
          

     

   
     

         (4.4) 

Onde,  

          
      , é a tensão de circuito aberto do módulo ; 

   
   , é a tensão em circuito aberto do módulo para as condições de referência (CTS); 

  , é a variação da tensão em percentagem em função da temperatura ºC; 

Deste modo, o número máximo de módulos ligados em série é obtido através da divisão da 

tensão máxima admissível pelo inversor e pela tensão em circuito aberto do módulo à 

temperatura de -10 ºC. 
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 Número mínimo de painéis por fileira 

Os módulos, quando instalados em telhados, facilmente estão sujeitos a temperaturas na 

ordem dos 70 ºC, diminuindo assim a tensão de funcionamento do painel relativamente à 

verificada em condições CTS. 

Deste modo, o inversor poderá ter a sua eficiência comprometida, podendo no pior caso, 

existir o corte do mesmo, se a tensão cair para valores inferiores à tensão MPP mínima. [19] 

A tensão MPP do módulo para uma temperatura de 70ºC pode ser calculada através da 

equação 4.6. 

          
          

     

   
           

                  

Onde,  

         
      , é a tensão mínima MPP de entrada do inversor; 

          
      , é a tensão MPP do módulo à temperatura de 70ºC; 

  , é a variação da tensão em percentagem em função da temperaturaºC; 

O sistema, deverá então ser dimensionado de forma que numa fileira, o número mínimo de 

módulos ligados em série surja da divisão entre a tensão mínima MPP de entrada do inversor 

e a tensão MPP do módulo à temperatura de 70ºC, como é verificado na equação. 

     
    

   

          
      

           

 Número Máximo de Fileiras em Paralelo 

Importa conhecer o número máximo de fileiras que podem ser associadas em paralelo, valor 

que é restringido pela corrente máxima à entrada do inversor, que em nenhum momento pode 

ser ultrapassada. 

Através da equação 4.8 é possível determinar o número máximo de fileiras, que é igual ao 

quociente entre o valor máximo da corrente do inversor e da fileira de módulos fotovoltaicos. 
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Onde,  

          , é o número máximo de fileiras em paralelo; 

       , é a corrente máxima DC admitida pelo inversor; 

         , é a corrente nominal de cada fileira; 

Caso o inversor seja subdimensionado deverá ser verificada a frequência com que este opera 

com correntes de entrada excessiva, uma vez que este tipo de regime de operação pode 

traduzir num envelhecimento precoce do inversor ou mesmo a danificação dos componentes 

eletrónicos. [19] 

4.3.4. Dimensionamento da Cablagem  

No dimensionamento de um sistema fotovoltaico, apenas devem ser utilizados cabos que 

cumpram os requisitos destinados a este tipo de aplicação. Isto deve-se principalmente ao 

facto de em corrente contínua, os cabos estarem sujeitos à acção de formas de natureza 

electromagnética, nomeadamente correntes paralelas de sentido inverso e também o 

aquecimento por efeito de Joule. 

No dimensionamento dos cabos deve ser tido em conta três critérios: 

1. Cumprimento dos limites fixados pela tensão nominal; 

2. Cumprimento dos limites fixados pela corrente nominal admissível; 

3. Minimização de perdas de linha. [19] 

 Cabos de Fileira 

Os condutores que estabelecem a ligação elétrica entre os diferentes módulos fotovoltaicos de 

uma fileira e a caixa junção, são designados por cabos de fileira  
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De forma a garantir eventuais curto-circuitos e ocorrências de falhas de terra, os condutores 

de polaridade positiva e negativa deverão ser independentes e não deverão estar agrupados 

lado a lado num único cabo. 

A secção dos cabos pode ser calculada através das seguintes equações: 

           
          

       

         
           

           
           

       
  

             
            

           
                

       
   

            

Onde,  

          , é a secção do cabo;  

     , é o comprimento do cabo; 

  
       , é a corrente nominal da fileira; 

        , é o número de painéis por fileira; 

    , é a tensão MPP da fileira 

 , é a condutividade elétrica do material . 

O valor obtido deverá ser arredondado para o maior valor aproximado das secções nominais 

dos cabos standard (2.5    , 4   , 6   , etc). 

A determinação das perdas totais dos cabos do sistema fotovoltaico, podem ser calculadas 

através da equação 4.12. 
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No caso do sistema fotovoltaico possuir configurações de fileiras diferentes, poderá existir 

diferentes comprimentos de cabo e consequentemente diferentes secções. Nesse caso deve ser 

utilizada a equação 4.13. 

   
     

       
 
 

 
  

      

      
 

      

      
               

Onde,  

  , é a potência das perdas; 

  
       , é a corrente nominal da fileira; 

N, é o número de fileiras do gerador; 

     , é o comprimento do cabo; 

     , é a secção do cabo; 

 , é a condutividade elétrica do material 

 Cabo Principal DC 

O cabo principal DC é responsável por fazer a ligação entre a caixa de junção e o inversor. 

Uma vez que este tipo de cabos não são resistentes aos raios ultravioletas, no caso da caixa de 

junção estar localizada no exterior, deverão ser entubados. 

Segundo a norma europeia IEC 60364-7-712, o cabo principal DC deve ser dimensionado 

para suportar 1,25 vezes a corrente de curto-circuito em condições CTS. [19] 

     
               

              

Onde,  

     
      , é a corrente que o cabo deverá ser capaz de transportar; 

   
  , é a corrente de curto-circuito do gerador fotovoltaico. 
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Utilizando a equação 4.15 é possível calcular a secção a utilizar para o cabo principal DC, 

considerando que as perdas máximas de potência no cabo devem ser optimizadas para um 

valor máximo de 1%. 

           
          

 

             
            

Onde,  

   , é a potência nominal do gerador; 

  , é a potência das perdas; 

  , é a corrente nominal da fileira; 

     , é o comprimento do cabo; 

 , é a condutividade elétrica do material. 

 Cabo AC 

O cabo AC é o cabo de ligação de corrente alternada que liga o inversor ao quadro geral de 

baixa tensão. A tensão máxima admissível na linha assume-se 1% relativamente à tensão 

nominal, para que seja efetuado o cálculo da secção do cabo de alimentação AC. [19] 

Consoante o tipo de ligação à rede elétrica (monofásica ou trifásica), o tipo de secção é 

influenciado.  

Posto isto, através das equações (4.16) e (4.17) é possível determinar a secção transversal do 

cabo para ligação monofásica e trifásica, respectivamente. 
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As perdas em função da secção escolhida são obtidas através das equações (4.18) e (4.19). 

         
                 

      

              
            

        
                  

      

             
            

Onde: 

       , é o comprimento do cabo AC (metros); 

       , é a corrente nominal AC do cabo, que corresponde à corrente nominal AC do 

inversor (Amperes); 

     , é a tensão nominal da rede, monofásica (230V) e trifásica (400V); 

    , é o fator de potência do inversor; 

 , é a condutividade elétrica do material. 

4.3.5. Dimensionamento das Proteções 

Para proteger uma instalação poderão ser utlizados fusíveis ou disjuntores. 

O modelo de proteções de um sistema fotovoltaico depende de factores como a intensidade de 

corrente da unidade de produção e da tensão de funcionamento da instalação de consumo.  

Posto isto, as proteções devem satisfazer as seguintes condições: 

                       

                      

Onde, 

     , é a corrente de serviço em Amperes; 

  , é a corrente nominal do fusível ou disjuntor em Amperes; 
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  , é a corrente máxima admissivel no cabo, em Amperes, para o método de referência 

considerado; 

  , é a corrente convencional de funcionamento do fusível ou disjuntor em Amperes. 

4.4. Análise Económica do Investimento  

Este subcapítulo tem como principal objetivo abordar os principais conceitos teóricos do 

ponto de vista económico para posterior análise das propostas de solução que serão 

apresentadas no capítulo seguinte.  

Em qualquer projeto de investimento em ativos reais, a análise de investimentos tem em 

consideração os seguintes parâmetros: [20] 

 Investimento inicial (I); 

 Cash-flow de exploração (CF): que representa o fluxo de dinheiro que entra e sai do 

projeto, ou seja, a diferença entre os rendimentos e os gastos de exploração; 

 Período de vida do investimento (n): duração de tempo do projeto de investimento; 

 Valor residual (VR): é uma estimativa do valor económico do projeto no final do 

período de vida do investimento; 

 Custo do capital (taxas de actualização (i)): é a rentabilidade que o investidor exige 

para implementar um projeto de investimento e que irá servir para actualizar os cash-

flows gerados pelo mesmo.  

4.4.1. Indicadores Financeiros  

As técnicas de análise de investimentos destacadas neste estudo serão: 

 Valor Atual Líquido (VAL); 

 Taxa Interna de Retorno (TIR); 

 Período de Retorno do Investimento (PRI); 
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O VAL, um indicadores financeiros mais utilizados na análise de projetos de investimento, é 

calculado através do somatório das receitas líquidas anuais, conhecidas como cash-flows 

(CFj), atualizados à taxa de atualização (i).  

Esse cálculo é apresentado na expressão 4.22: 

     
   

      
              

 

   

 

Onde:  

   , é o cash-flow do ano j; 

n, é a vida útil do projeto;  

  , é o investimento total actualizado para o ano 0; 

i, é a taxa de atualização. 

Na seguinte tabela é possível visualizar as condições de aceitação e de rejeição de um projeto 

de investimento tendo por base o indicador económico VAL. 

Tabela 10: Viabilidade do projeto tendo por base o indicador económico VAL. 

Indicador Viabilidade Económica Remuneração 

VAL > 0 Projeto viável Superior à pretendida 

VAL = 0 Projeto viável Igual à pretendida 

VAL < 0 Projeto inviável Inferior à pretendida 

 

Por outro lado, a TIR  é igualmente um indicador bastante utilizado na análise de projetos 

financeiros, encontrando-se diretamente ligado ao VAL.  

A Taxa Interna de Retorno representa a taxa máxima de rentabilidade do projeto, isto é, é a 

taxa de atualização que no final do período de vida do projeto iguala o VAL a zero. [20] 

De uma forma sucinta, representa a taxa a que os capitais do projeto são remunerados.  
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A TIR pode ser calculada através da seguinte equação: 

     
   

        
                

 

   

 

Onde:  

   , é o cash-flow do ano j; 

n, é a vida útil do projeto;  

  , é o investimento total actualizado para o ano 0; 

i, é a taxa de atualização. 

Com base neste indicador, pode ser visualizado na tabela x, a definição dos critérios de 

aceitação e rejeição do investimento.  

Tabela 11: Viabilidade do projeto tendo por base o indicador económico TIR. 

Indicador Viabilidade Económica Taxa de Retorno 

TIR > i  VAL > 0 Projeto viável Superior ao custo de capital 

TIR < i  VAL < 0 Projeto inviável Inferior ao custo de capital 

 

Conclui-se então que o TIR deverá ser, no mínimo, igual ao custo de capital.  

Por último, o PRI é definido como o tempo necessário para que as receitas de exploração 

compensem os investimentos e os custos do projeto.  

O PRI pode ser calculado através da equação 4.24. 

    

 

   

               

Onde:  

   , é o cash-flow do ano j; 

  , é o investimento total actualizado para o ano 0; 
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O PRI trata-se de uma medida de risco do projeto e não de um critério de rentabilidade, 

podendo existir projetos com curtos períodos de recuperação, o que não significa que sejam 

projetos com maior rentabilidade quando comparados com outros de períodos de recuperação 

superior. [20] 
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5. Caso de Estudo 

No seguinte capítulo, cerne do trabalho, pretende-se apresentar propostas para melhoria da 

eficiência energética do um espaço comercial, tendo como principal objetivo a diminuição da 

fatura energética.  

Começar-se-á pela caracterização do referido espaço, levantamento dos seus consumos de 

energia e equipamento instalado. 

Seguidamente apresentar-se-ão as propostas de modo a obter uma maior eficiência energética 

assim como uma redução dos custos não úteis ao cliente, como a fatura da eletricidade, sem 

que seja comprometido o conforto do mesmo.  

Finalmente, será realizado um estudo sobre a viabilidade técnico-económica para cada uma 

das soluções apresentadas. 

Figura 20: Decathlon Express Vila Real 
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5.1. Caracterização do Edifício  

Figura 21: Localização Edifício 

  

Fonte:[21] 

Edifício de comércio, localizado no concelho de Vila Real, a uma altitude aproximada de 

451m, 85km da costa marítima, com coordenadas 41.310792°N de latitude e -7.723908°W de 

longitude, onde se encontra implantada a loja “Decathlon Express Vila Real”. 

O edifício é constituído pelos seguintes espaços: área de venda, gabinete, sala de repouso 

pessoal, vestiários e sanitários. O edifício tem aproximadamente 1056,16 m2 de área útil com 

um pé direito médio de 4,72 m. 

Este é climatizado através de duas unidades do tipo bomba de calor, localizadas na cobertura. 

A preparação de águas quentes sanitárias (AQS) é assegurada através de um termoacumulador 

elétricos. A ventilação é mecânica. 

A Decathlon Express conta com uma entrada principal voltada para Oeste e três saídas de 

emergência sendo duas delas voltadas para Norte e uma para Sul e é composta apenas por um 

piso com as seguintes divisões: 

Zonas acessíveis a clientes: 

 Corredor; 

 Zona de Exposição de Artigos; 

 Casas de Banho; 
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Zonas Acessíveis a Colaboradores: 

 Receção; 

 Escritório; 

 Vestiários. 

A loja tem um horário de funcionamento das 09:00h às 21:00h de segunda a domingo. Nas 

seguintes figuras é possível visualizar a iluminação interior existente no edifício. 

Figura 22: Iluminação Corredor Central 

 

Figura 23: Iluminação Corredor Lateral 
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5.2. Análise dos Consumos de Energia 

A Decathlon Vila Real possui um contrato de fornecimento de energia elétrica com a EDP, 

com uma tarifa contratada de baixa tensão, com um ciclo horário semanal sem feriados.  

É apresentado no gráfico da figura 24, a desagregação dos consumos de energia da unidade de 

retalho em estudo, com o objetivo de ter uma maior percepção de como a energia é utilizada. 

Figura 24: Desagregação dos Consumos de Energia Elétrica 

 

Através do gráfico exemplificativo, verifica-se que cerca de 60% da energia utilizada está 

essencialmente assente na iluminação interior, nomeadamente a iluminação da superfície de 

venda onde consta a zona de exposição dos artigos. 

Com base nas facturas energéticas do ano de 2016, é apresentado no seguinte gráfico a 

desagregação da energia activa. 

Figura 25: Desagregação Energia Activa 
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Conforme se pode visualizar, mais de metade da energia é consumida no período de cheia 

(56%), e a restante está dividida pelos períodos de vazio normal e ponta.  

O período de super vazio é praticamente nulo, representa apenas 2%, e acontece em situações 

excecionais, como obras ou intervenções no edifício que não podem ser feitas em horário de 

expediente.  

Os horários dos períodos do dia referidos anteriormente estão apresentados na figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [22] 

Conforme se pode visualizar na tabela, o ano divide-se em período de Verão e Inverno com 

horários de ponta e cheias diferentes. 

O horário de Verão começa no último Domingo de Março e o horário de Inverno inicia no 

último Domingo de Outubro. [23] 

Esta informação será importante para o cálculo da poupança anual da solução que irá ser 

apresentada e analisada posteriormente.  

 

 

Figura 26: Ciclo semanal para todos os fornecimentos em Portugal Continental 
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5.3. Iluminação – Área de Venda  

A superfície de venda possui uma área com aproximadamente 1000   . De forma a melhorar 

os consumos energéticos, foi realizado um inventário de todo o equipamento que se encontra 

em funcionamento no local, bem como os níveis de iluminância existentes nesta área. 

Na seguinte tabela, inventaria-se as lâmpadas existentes no local. 

Tabela 12: Inventário da Iluminação Existente 

Lâmpada Quantidade 

Osram Lumilux 58W 840 363 

OSRAM Dulux  PLUS 26W, 840 52 

 

Pretende-se apresentar uma solução com o principal objectivo de reduzir o custo da factura 

energética, mas sem que isso implique a perda de iluminância na área de venda em relação ao 

que existe actualmente.  

Como tal, realizou-se o estudo dos níveis e iluminância no local utilizando o luxímetro HT 

307. Este modelo é um luxímetro digital com foto sensor embutido e saída DC analógica, que 

consegue medir iluminâncias até 200,000 lux. A particular vantagem deste modelo é o foto 

sensor que permite realizar testes rápidos com apenas uma mão, que o torna o instrumento 

ideal para verificar a iluminação em ambientes domésticos e industriais. Segundo a datasheet 

do aparelho, este está em conformidade com as normas internacionais da CIE relativamente à 

resposta espectral. [28] 

Figura 27: Luxímetro HT 307 
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Na figura 28 é possível observar os resultados das medições efectuadas com o aparelho 

aproximadamente a 1 metro de altura. 

Figura 28: Níveis de Iluminânica Actuais do Espaço Comercial 

 

A iluminância média da área de venda é de 860 Lux, sendo que se obteve o maior valor à 

entrada da loja, devido à luz natural existente no local, uma vez que as medições foram 

efectuadas durante o período do dia.  

Apesar dos mínimos recomendados internacionalmente para este tipo de espaço ser de 500 

lux, a empresa pede 1000 lux de iluminância nos expositores. 

Na superfície de venda todos os corredores apresentam valores na ordem dos 800 lux.  
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As fileiras de iluminação estão espaçadas entre si mantendo sempre mesma distância, 

porém, o mesmo não se verifica nos corredores. O valor da iluminância nestes varia 

consoante a posição do expositor face à lâmpada, existindo corredores de exposição que não 

se encontram centrados com a lâmpada, o que influencia a chegada de luz ao local. 

5.4. Proposta de Solução 1 

5.4.1. Descrição da Solução 

Na seguinte proposta, pretende-se proceder à alteração da iluminação da área de venda. Esta 

alteração consiste na troca das 363 lâmpadas existentes por lâmpadas LED com potência de 

26W.  

A lâmpada a utilizar será a MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T5. Na tabela 13 é 

possível visualizar as suas principais características: 

       Tabela 13: Características da Lâmpada [24] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optou-se por não substituir as 52 lâmpadas Osram Dulux Plus que se encontram na entrada 

da loja, por não se considerar que iria existir um ganho significativo pela sua troca, sendo já 

lâmpadas de 26W. 

Com esta alteração, o principal objectivo é diminuir a potência instalada da iluminação sem 

que isso implique a perda de iluminância nos expositores da loja nem a alteração da estrutura 

de iluminação existente.  

Potência 26 Watts 

Tensão de Funcionamento 50-100V 

Fluxo Luminoso 3700 lm 

Código de Cor 840 

Tipo de Lâmpada LED 

Comprimento 1500mm 

Diâmetro do Tubo 28mm 

Vida Útil 50000h 

Classe de Eficiência Energética A+ 
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De maneira a comprovar que os níveis de iluminância, com a troca das lâmpadas, não serão 

inferiores aos que existem actualmente, foi utilizado o software Dialux para simular o 

ambiente do local e perceber a viabilidade da proposta apresentada. 

Nas seguintes figuras é possível visualizar o resultado da simulação realizada no Dialux. 

Figura 29: Níveis de Iluminância obtidos no Dialux – Linhas isográficas 
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Figura 30: Níveis de Iluminância obtidos no Dialux – Níveis de Cinzento 

  

Figura 31: Níveis de Iluminância obtidos no Dialux - Gráfico de Valores 
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Como se pode verificar, os níveis de iluminância são no mínimo iguais ao que existe 

actualmente em todos os pontos da área de venda.  

Estes níveis foram alcançados com níveis de potência inferiores, para além da redução da 

potência instalada, obtêm-se um ganho de iluminância média em toda a superfície de venda 

com as lâmpadas LED. 

5.4.2. Custo da Solução 

Para a instalação da referida proposta foram avaliados os custos associados, que são 

apresentados na tabela 14. 

Tabela 14: Custo da Solução 1 

Equipamento Quantidade Preço Unitário (€) Total (€) 

Lâmpada Philips LEDtube 26w 840 T5 363 28,9€ 10490,7 € 

Mão de Obra: Trocar Lâmpadas + Retirar 

Balastros 

363 8,0€ 2904,0 € 

Transporte de Balastros para Vazadouro - - 195,0 € 

Aluguer de Placa Elevatória - - 665,0€ 

Total: 14254,7 € 

 

É com base no gasto total do investimento e com a poupança anual registada com a 

substituição do equipamento que se procederá posteriormente à análise técnico-financeira do 

investimento.  

5.4.3. Análise Económica do Investimento 

Na solução apresentada existe uma redução da potência instalada de 11,616 kW em relação ao 

que existe actualmente.  
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Nos cálculos da poupança anual obtidos com a solução proposta foram tidos em consideração 

os seguintes factores, com vista a retratar com fidelidade os resultados que se pretende obter:  

 Tipo de tarifa de energia; 

 Tipo de horário (Verão e Inverno); 

 Tipo de ciclo horário; 

 Preço de energia activa para os diferentes períodos do dia; 

 Horário de funcionamento do estabelecimento. 

Após análise das facturas referentes ao ano de 2016, fez-se o cálculo do custo da energia 

tendo em conta a energia activa e as redes de energia activa: 

 Ponta: 0,0686 + 0,0663 = 0,1349 € 

 Cheia: 0,0645 + 0,0573 = 0,1218 € 

 Vazio Normal: 0,0472 + 0,0298 = 0,077 € 

Para além disso, é relevante distribuir as 12 horas e 30 minutos de funcionamento da loja 

pelos diferentes períodos (Ponta, Cheia, Vazio Normal), épocas do ano (Verão e Inverno) e 

dias de semana. 

Todos esses dados são exibidos nas tabelas abaixo. 

Tabela 15: Tempo e custo da energia em dias de semana 

Segunda-Sexta Verão Inverno Valor € 

Ponta 186 dias – 5 horas 124 dias – 3 horas 0,1349 

Cheia 186 dias – 7,5 horas 124 dias – 9,5 horas  0,1218 

 

Tabela 16: Tempo e custo da energia ao Sábado 

Sábado Verão Inverno Valor € 

Cheia 31 dias – 6,5 horas 21 dias – 6,5 horas 0,1218 

Vazio Normal 31 dias – 6 horas 21 dias – 6 horas 0,077 
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Tabela 17: Tempo e custo da energia ao Domingo 

Domingo Verão Inverno Valor € 

Vazio Normal 31 dias – 12,5 horas 21 dias – 12,5 horas 0,077 

 

Após a análise dos dias, horas e consequente custo da energia em cada período do ano, torna-

se possível efectuar o cálculo da poupança anual da solução apresentada.  

O cálculo foi feito através do produto entre o número de dias, o número de horas o diferencial 

da potência instalada por lâmpada (11,616kW) e o custo da energia nesse período: 

                                       

Desta forma, calculou-se separadamente a poupança para os dias da semana, sábado e 

domingo, por terem custos de energia distintos.  

                                                                

124×3×11,616×0,1349+124×9,5×11,616×0,1218       €  

                                                         

21×6,5×11,616×0,1218+21×6×11,616×0,077      €  

                                                             

     €  

Após calcular a poupança nos diferentes períodos ao longo da semana, é possível calcular a 

poupança anual: 

                                       € 

Posto isto, será apresentado o gráfico do cash-flow atualizado acumulado do investimento 

previsto para um período de 10 anos, considerado como o período de vida útil dos 

equipamentos de iluminação (lâmpadas). 

Considerando o tempo de funcionamento diário e o número de dias anual do espaço obtém-se 

o valor aproximado de 44 000 horas, que é um valor garantido de duração das lâmpadas pelos 

fabricantes.  
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A tabela abaixo apresentada é um resumo dos parâmetros fundamentais do investimento.  

Tabela 18: Características do investimento 

Características do Investimento 

Investimento Inicial 14254,7€ 

Poupança Anual 5853,3€ 

Taxa de Actualização 3% 

Período de Vida do Investimento 10 Anos 

 

No gráfico da figura 31, é possível visualizar o cash-flow atualizado acumulado do 

investimento.  

Figura 32: Gráfico Cash-Flow Atualizado Acumulado 

 
 

 

 

 

 

 

-14254,7 € 

2515,5€ 

14550,9€ 

47944,4€ 

-20000 

-10000 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C
as

h
-F

lo
w

 A
tu

al
iz

ad
o

 A
cu

m
u

la
d

o
 €

 

Anos 



Soluções para Melhoria da Eficiência Energética em Edifícios de Retalho 
 
 
 

77 
 

Tabela 19: Valores Cash-Flow e Poupança Solução 1 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tabela 20: Indicadores Financeiros Solução 1 

 

 

Como se pode comprovar, o investimento é economicamente viável. Após o investimento 

inicial registam-se ganhos a partir do terceiro ano e um valor presente líquido (VAL) superior 

a zero, com uma TIR superior à taxa de actualização. 

  

Ano Cash-Flow (€) Poupança(€) 

0 -14254,7  - 

1 -8829,0 5853,3 

2 -3240,6 5853,3 

3 2515,5 5853,3 

4 8444,2 5853,3 

5 14550,9 5853,3 

6 20840,7 5853,3 

7 27319,2 5853,3 

8 33992,1 5853,3 

9 40865,2 5853,3 

10 47944,4 5853,3 

VAL 47944,4€ 

TIR 40% 

PRI 3º Ano 
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5.5. Proposta de solução 2:  

Na segunda proposta é projetado um sistema fotovoltaico de 24kW de potência para 

autoconsumo, com base nos passos descritos na secção do capítulo 4, “Dimensionamento de 

um Painel Fotovoltaico”. 

Primeiramente será feito o cálculo manual do dimensionamento do sistema e posteriormente 

realizada a simulação no software PVSYST e por fim é feito um estudo económico no sentido 

de perceber qual a relação custo/benefício resultantes da implementação do sistema projetado. 

5.5.1. Condições do Local da Instalação 

O local da instalação dos painéis será a cobertura do edifico em estudo com Latitude 41.31 N, 

local com boa exposição solar como será verificado posteriormente. 

 Área disponível para a instalação 

                   

Relativamente à área disponível para a instalação dos painéis não existem restrições. Tendo 

em consideração a dimensão dos painéis e a existência de sombreamentos, a área existente é 

suficiente para a implementação de um sistema fotovoltaico com uma Potência de 24kW.  

 Dados climatéricos do local da instalação 

Através da utilização da aplicação PVGIS, foram obtidos os valores mensais relativos à 

radiação e temperatura do local.  
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Figura 33: Radiação Incidente 

 

No gráfico da figura 33 é possível observar os valores obtidos da radiação incidente no local 

para um ângulo de irradiação de 34º.  

Naturalmente, os meses de Junho, Julho e Agosto apresentam os valores mais elevados e os 

meses de Novembro, Dezembro e Janeiro os valores mais baixos.  

5.5.2. Módulo Fotovoltaico  

O módulo escolhido para o sistema fotovoltaico foi o LW6P60b-250 da Lightway Solar, 

empresa de referência no sector com mais de 660MW implementados em todo o mundo. [25] 

As características do módulo são apresentadas na seguinte tabela.  
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Tabela 21: Características Módulo Fotovoltaico. [26] 

Módulo LW6P60b-250 

Tipo de Células Poly-Si 

Potência Nominal 250 W 

Células ligadas em série 60 

Eficiência 15,40 % 

     29,95 V 

     8,36 A 

    37,8 V 

    8,78 A 

          -0,3215 %/  

NOCT 45ºC 

Dimensões 1640 x 990 x 40mm 

Preço 230€ 

           

 Número Máximo de Painéis a Instalar 

De forma a alcançar a potência prevista para o sistema, uma vez que já é conhecida a potência 

do inversor, é possível calcular o número de painéis da central, através da equação: 

         
          

       
 

     

   
            

O número máximo de painéis que poderão ser instalados é de 96. 

 Inclinação e Orientação dos Módulos 

Segundo a aplicação PVGIS, o ângulo ótimo de inclinação dos painéis para o local da 

instalação é de 34º. 

Os painéis estarão orientados para Sul, orientação considerada ideal para locais no hemisfério 

norte. 
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 Distância entre Fileiras 

A distância entre fileiras, d, foi calculada através da equação  

                                                     

        

Obtendo o valor do ângulo da altura mínima do sol, é agora possível calcular a distância 

mínima entre fileiras para que não exista sombreamento.  

             
     

       
             

Com base no resultado obtido, foi considerada a distância de 4 metros entre as fileiras. 

5.5.3. Dimensionamento do Inversor 

Tal como já abordado previamente, a potência do inversor deverá cumprir a condição: 

             
             

           
           

Posto isto, o inversor escolhido foi o ABB TRIO-20.0-TL-OUTD. Algumas das principais 

características podem ser observadas na tabela 22 e as restantes em [27]. 

Tabela 22: Características do Inversor [27] 

Modelo Inversor ABB TRIO-20.0-TL-OUTD 

Dimensões 1061 x 702 x 292 mm 

Peso 71 kg 

Potência Nominal 20kW 

Tensão MPP | Input (DC) [200V - 950 V] 

Tensão Máxima DC | Input (DC) 1000 V 

Corrente Máxima DC | Input (DC) 25 A / MPP 

Nº MPP Independentes | Input (DC) 2 

Monitoramento de Rede Trifásica 

Preço 2899 € 
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Para uma instalação de Baixa Tensão (BT) deverão ser calculados e respeitados os seguintes 

parâmetros:  

 Tensão máxima da fileira dos painéis; 

 Gama de tensão MPPT do inversor; 

 Corrente máxima de entrada permitida pelo inversor; 

 Número Máximo de Módulos por Fileira 

Utilizando a expressão 4.4: 

          
          

            

   
              

Com: 

   
            

                

     
    

  
         

Conclui-se então que o número máximo de módulos por fileira é de 23. 

 Número Mínimo de Módulos por Fileira  

Através da equação 4.6: 

          
          

            

   
                    

     
   

    
           

Conclui-se então que o número mínimo de módulos por fileira é de 7. 
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 Número Máximo de Fileiras em Paralelo 

Cada uma das entradas do inversor tem uma corrente máxima admissível de 30A.  

Posto isto, substituindo os valores na expressão 4.8: 

           
    

      
       

Através do resultado, verifica-se que no máximo é possível agrupar três fileiras em paralelo 

por cada entrada do inversor. 

Na seguinte imagem é demonstrado o esquema de ligação entre painéis e o inversor. De 

acordo com o que foi calculado, temos um total de 92 painéis distribuídos por 4 fileiras de 23 

painéis em série cada.  

Figura 34: Esquema de Ligação dos Painéis Fotovoltaicos 
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5.5.4. Dimensionamento da Cablagem 

É agora necessário efectuar o cálculo dos diversos cabos que fazem parte da instalação.  

Serão então calculadas a secção do cabo de fileira, do cabo principal DC e cabo principal AC. 

 Cabos de Fileira 

O cabo de fileira terá, no pior cenário, 38 metros de comprimento. Utilizando a equação 4.8 

do capítulo 4: 

           
          

       

         
      

Onde,  

                       

  = 56, condutividade do cobre; 

           
         

            
         

A secção normalizada do cabo seria de 2,5    , contudo, de forma a reduzir as perdas e 

obter um melhor desempenho perante sobrecargas optou-se por condutores com a  secção de 4 

   . 

Os cabos a instalar serão de cobre isolado a polietileno reticulado (XLPE) de secção 4    , 

que possuem uma corrente máxima admissível igual a 42 A, considerando o método de 

referência B, segundo as RTIEBT. 

 Cabo Principal DC 

Ambos os cabos principais DC terão uma dimensão de 10 metros. 

Primeiramente serão calculadas as perdas no cabo, através da equação 4.12: 
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Calculadas as perdas, é agora possível efectuar o cálculo da secção dos cabos DC: 

           
                 

                           
             

A secção normalizada dos cabos principais DC seria de 1    , contudo, optou-se por 

condutores com a secção de 6    , de maneira a reduzir as perdas e obter um bom 

desempenho perante sobrecargas, tal como nos cabos de fileira.  

Os cabos DC a instalar serão de cobre isolado a polietileno reticulado (XLPE) que, para a 

secção de 6    , possuem uma corrente máxima admissível igual a 54 A, considerando o 

método de referência B, segundo as RTIEBT. 

 Cabo Principal AC 

A distância entre o inversor e o quadro elétrico é praticamente nula, uma vez que o inversor 

será instalado junto ao QGBT. Considerou-se então um comprimento de 1 metro para este 

cabo. 

A corrente         da expressão 4.17, obtém-se da multiplicação do número de fileiras em 

paralelo da instalação pela corrente dos módulos. 

            
               

         
          

Determina-se assim a selecção do cabo com a secção de 6    . Segundo o resultado obtido 

no cálculo a secção seria de 1    , no entanto, de forma a reduzir perdas e garantir um bom 

comportamento perante sobrecargas, optou-se por condutores com uma secção de 6    . 

O cabo a instalar será de cobre isolado a polietileno reticulado (XLPE) com uma corrente 

máxima admissível igual a 48 A, considerando o método de referência B, segundo as 

RTIEBT. 
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5.5.5. Proteções: 

Para as proteções dos cabos de fileira, DC e AC serão utilizados disjuntores distribuídos pelos 

mesmos.  

Considerou-se a curva de funcionamento do relé magnético do tipo B, isto é, a corrente 

convencional de funcionamento é três vezes a corrente nominal da proteção. 

 Proteção dos Cabos de Fileira 

Substituindo as condições 4.20 e 4.21: 

                

             = 60,9 A 

Uma vez que ambas as condições são verificadas, para proteger os cabos de fileira serão então 

utilizados Disjuntores de 16A. 

 Proteção dos cabos DC 

                 

                   

Confirmadas as condições, conclui-se que a proteção dos cabos principais DC será assegurada 

por disjuntores de 20 A. 

 Proteção do Cabo Principal AC 

                 

                      

Uma vez que a segunda condição não é verificada, é necessário considerar a secção nominal 

seguinte, 10   .  
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Para a secção de 10   , segundo as RTIEBT, a corrente máxima admissível é de 66 A. 

Assim: 

                 

                      

Com a secção de 10     ainda não é possível cumprir as condições. Será então considerada 

a secção seguinte, de 16     com uma corrente máxima admissível de 88 A. 

Desta forma:  

                 

                       

Confirmadas as condições com a secção nominal de 16     , conclui-se que o cabo AC será 

protegido por um disjuntor trifásico de 32A.  

5.5.6. Configuração do Sistema Dimensionado 

Concluída a configuração do sistema fotovoltaico a implementar, é possível observar na 

figura 35 o diagrama geral da instalação:  

Figura 35: Esquema Geral da Instalação Fotovoltaica 
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5.5.7. Simulação em PVSYST 

O uso de ferramentas de apoio aos projetos de sistemas fotovoltaicos é essencial para a 

apresentação de soluções credíveis e qualitativas. Nesse sentido, irá ser descrita neste capítulo 

a simulação do sistema fotovoltaico no software PVSyst.  

O principal objectivo desta simulação é conhecer a quantidade de energia elétrica produzida 

pela central ao longo do ano e verificar a concordância entre o cálculo manual e o cálculo 

obtido pela simulação no software. 

 Escolha dos Equipamentos 

A escolha dos módulos fotovoltaicos e do inversor foi realizada previamente com base nos 

equipamentos disponíveis comercialmente no mercado e no software. Desta forma, 

selecionou-se o móludo M-PRIME 250 3R PLUS e o inversor ABB 20 TL OUT.  

Figura 36: Características do Inversor 
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Figura 37: Características do Módulo FV 

 

 Dados gerais do sistema 

Após a seleção dos equipamentos, definiu-se a potência que limita a quantidade de painéis a 

instalar.  

Como já referido anteriormente, no caso de estudo em análise, o sistema fotovoltaico é 

limitado pela potência contratada e não pela área total existente da cobertura. 

Desta forma, após a seleção dos equipamentos, definiu-se a potência de 24kW para o sistema.  

Tal como obtido no cálculo manual, o sistema poderá ter 23 módulos em série e 4 fileiras.  
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Figura 38: Dados Gerais do Sistema 

 
 

 Resultados da simulação 

Após a realização da simulação do sistema dimensionado, é possível visualizar na figura 39 os 

meses em que a produção de energia é maior.  

Naturalmente, os meses de Junho, Julho e Agosto são os meses que apresentam valores de 

produção mais elevados. 
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Figura 39: Produção normalizada por kilowatt instalado 

 
Através do gráfico da figura 40 podemos constatar que é nos meses de maior produção de 

energia que o rendimento do sistema é mais baixo. 

Figura 40: Performance do sistema 

 

Por fim, na tabela 23 é possível observar a temperatura, energia produzida por    e a energia 

injectada na rede mensalmente. 

A produção anual estimada para o sistema é de 37,209 MWh, que servirá de base para a 

realização da análise económica do investimento. 



Soluções para Melhoria da Eficiência Energética em Edifícios de Retalho 
 
 
 

92 
 

Tabela 23: Produção Mensal do Sistema 

 

5.5.8. Análise Económica do Investimento 

De maneira a efetuar a análise económica do investimento, realizou-se uma estimativa de 

investimento com base no projecto desenvolvido nos capítulos anteriores. 

Tabela 24 apresenta a lista dos equipamentos e materiais necessários para a implementação do 

sistema fotovoltaico juntamente com os preços unitários e totais. 

Tabela 24: Custo da Solução 2 

Equipamentos Quantidade Preço Unitário (€) Preço Total (€) 

Módulo Fotovoltaico 92 230 21160,00 

Inversor 1 2899 2899,00 

Cabo DC 4    cobre 132 2,3€/metro 303,60 

Cabo DC 6    cobre 20 3€/metro 60,00 

Cabo AC 16    cobre 1  15€/metro 15,00 

Caixa de Junção 1 300 300,00 

Disjuntor 16A 4 1,89 7,56 

Disjuntor 20A 2 1,89 3,78 

Disjuntor Trifásico 32A 1 19,89 19,89 

Estrutura de Fixação - - 1500,00 

Mão de Obra - - 2000,00 

Total   28768,83 
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As características do projeto e do investimento necessário ao estudo da sua viabilidade 

económica são apresentadas nas tabelas 25 e 26. 

Uma vez que o custo da energia varia ao longo do dia, em quatro períodos, assumiu-se um 

custo da energia elétrica consumida de 0,12€ por kw/h, que representa a média do valor pago 

nos diferentes períodos do dia.  

Tabela 25: Características do Projeto 

Características do Projeto 

Potência Contratada 48 kW 

Valor Estimado Energia Elétrica 0,12€ / kWh 

Produção de Energia Média Anual Estimada 37209 kWh 

Período de Vida dos Equipamentos 15 anos 

Depreciação Anual dos Painéis 0,9% 

 

Foi escolhido um período de vida do investimento de 15 anos, por se considerar o período de 

vida dos equipamentos da instalação segundo os fabricantes. 

Na seguinte equação é calculada a poupança no ano zero. Este valor é obtido através da 

multiplicação da potência anual estimada que o sistema fotovoltaico irá gerar, pelo custo da 

energia pago actualmente. 

                                  €     

Devido à depreciação dos painéis fotovoltaicos que foi considerada, 0,9% por ano, a energia 

produzida anualmente irá ser ligeiramente inferior com o passar dos anos, indo influenciar o 

valor anual da poupança. Este valor é de igual forma influenciado pela taxa de actualização 

financeira de 3% que foi tida em consideração. 

Tabela 26: Características do Investimento 

Características do Investimento 

Investimento Inicial 28768,83€ 

Poupança Anual 4465,1€ 

Taxa de Actualização 3% 

Período de Vida do Investimento 15 Anos 
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Na tabela 27 é então possível observar o cash-flow actualizado acumulado ao longo dos 15 

anos e a variação da poupança com uma depreciação dos painéis de 0,9%. Dos valores da 

tabela resulta o gráfico da figura 41.  

Figura 41: Gráfico Cash-Flow Atualizado Acumulado Solução 2 
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Tabela 27: Cash-Flow e Poupança Anual Solução 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 28: Indicadores Financeiros Solução 2 
 

 

 

 

 

 

Conforme se pode verificar pelos indicadores tabela 28, o projecto para além de tecnicamente 

viável, também se revela economicamente vantajoso. O período de retorno do investimento 

acontece ao 8º Ano, período normal para este tipo de investimentos, com uma taxa de interna 

de retorno de 12% que é superior à taxa de actualização.  

Ano Cash-flow (€) Poupança(€) 

0 -28768,8 - 

1 -25166,8 4465,1 

2 -21496,9 4424,9 

3 -17756,7 4385,1 

4 -13943,8 4345,6 

5 -10055,6 4306,5 

6 -6089,5 4267,8 

7 -2042,8 4229,3 

8 2087,2 4191,3 

9 6303,3 4153,6 

10 10608,6 4116,2 

11 15006,0 4079,1 

12 19498,6 4042,4 

13 24089,6 4006,0 

14 28782,3 3970,0 

15 33580,0 3934,3 

Indicadores Financeiros 

VAL 33580,0€ 

TIR 12% 

PRI 8º ano 
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6. Conclusões e Perspetivas de Trabalho Futuro 

Neste momento do trabalho, e apesar de algumas sistematizações já feitas, impõe-se um 

apanhado geral dos elementos considerados mais relevantes para a consecução dos objectivos 

propostos na introdução e ao longo do estudo realizado. 

Durante o estudo foi analisado com maior detalhe a iluminação da área de venda do edifício, 

uma vez que, por representar 60% do consumo total de energia do mesmo, é com a alteração 

destes equipamentos que pode existir uma maior poupança e consequente diminuição da 

factura energética.  

Com a alteração das 363 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas da tecnologia LED é possível 

reduzir em 11,616 kW de potência total instalada na iluminação interior. 

A proposta verificou-se bastante rentável, uma vez que com um investimento de cerca de 14 

mil euros é possível um período de retorno de investimento de 3 anos com valor atual liquido 

de 47944,4 € ao fim de apenas 10 anos. 

Através da utilização do software DIALUX, para além de se verificar que uma das condições 

exigidas, a de manter os níveis de iluminação nos expositores igual ao que existe actualmente, 

haverá um ganho de iluminância média em toda a superfície de venda, passando de 860lux 

para 978 lux. 

O dimensionamento de um painel fotovoltaico para instalar na cobertura no edifício, segunda 

proposta apresentada neste estudo, ressalva-se a aquisição de conhecimentos que permitiram 

obter uma visão completa de todo o processo para a projeção de um sistema fotovoltaico. 

A escolha da tecnologia do painel fotovoltaico, bem como a seleção do inversor pelas suas 

características técnicas adaptáveis à dimensão da instalação são extremamente importantes 

assim como a distribuição e organização dos painéis, que deverão ser agrupados em série de 

forma a que a tensão e a corrente elétrica se encontre no intervalo de funcionamento do 

inversor. 

Salienta-se ainda que um dos fatores a ter em conta quando o dimensionamento deste tipo de 

sistemas são os sombreamentos. Torna-se necessário considerar não só os sombreamentos 

causados por objetos externos, como árvores, mas também o sombreamento causado pela 

reduzida distância entre os módulos do sistema.  
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Este tipo de instalações deve privilegiar uma aposta em condutores de secção adequada, uma 

vez que estes são responsáveis por evitar perdas excessivas dependendo da secção utilizada.  

Não menos importante é a utilização de um software de apoio à decisão aquando da 

implementação de um projeto desta ordem.  

O PVSyst permitiu, a confirmação/validação dos cálculos realizados manualmente e a 

apresentação de resultados de produção do sistema e a eficiência total do mesmo. Analisando 

os resultados obtidos pela simulação, percebeu-se que a grande parte das perdas de energia 

ocorre ao nível dos módulos fotovoltaicos nos meses de maior calor, o que seria de esperar 

uma vez que o rendimento das células é menor para temperaturas mais elevadas.  

Por fim, foi verificado que o projeto é técnica e economicamente viável. Com um 

investimento que roda os 29 mil euros, terá um retorno de investimento previsto dentro do que 

seria aceitável.  

Após as conclusões apresentadas, acrescenta-se o facto de Portugal possuir excelentes 

condições solares e como tal seria expectável uma aposta maior neste sector. Contudo 

verificam-se valores muito superiores de potência fotovoltaica instalada em países da Europa 

que não beneficiam de condições solares tão propícias como as nossas.   

A vontade de dar continuidade ao trabalho já iniciado futuramente poder-se-á estender ao 

estudo luminotécnico realizado às restantes zonas do edifício, nomeadamente as casas de 

banho dos clientes, vestiários e escritório.  

Para além da iluminação, outro equipamento que pode ser alvo de estudo é a climatização 

AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) que tem um peso de quase 20% no gasto 

de energético total do edifício analisado. 

Por fim seria interessante alargar a outras lojas da Empresa Decathlon o estudo das propostas 

apresentadas, principalmente as que possuem áreas superiores, que poderão ser mais 

vantajosas economicamente aumentado assim a eficiência energética destes edifícios. 
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