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Resumo 

 

Esta dissertação foi realizado no âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em 

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, em ambiente empresarial, em condições de estudo realistas, que demonstram as 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área, revelando o conhecimento e múltiplas 

áreas de estudo que vão desde o lux (unidade associada a qualidade da iluminação), ao Diário 

da República, passando pela termodinâmica associada aos materiais de construção, múltiplos 

sistemas de AVAC (Aquecimento ventilação e ar condicionado) e sistemas de AQS (Água 

Quente Sanitária) consultoria, análise de informação e tratamento de dados. 

Nos dias de hoje, a constante necessidade de ações de sustentabilidade energética de 

edificações é uma realidade presente em todas as instituições independentemente do setor 

no qual se inserem. A ação de responsabilidade social ultrapassa qualquer preconceito que 

possa existir relativamente aos paradigmas que assolam a nossa consciência ambiental 

enquanto agentes responsáveis pelo considerado aquecimento global. Cabe a cada um de nós 

tratar de proceder de maneira mais respeitosa para com o planeta que nos acolhe na sua 

superfície e a sete palmos abaixo da terra. Para tal, as ações de responsabilidade social 

devem estar presentes em instituições públicas devido ao exemplo que estas necessitam de 

trespassar para os seus utilizadores e para a população que serve. 

Nesta dissertação foi analisada uma instalação dotada de piscina pública e pavilhão 

polidesportivo, para os quais foram estudadas ações de sustentabilidade energética, uso 

racional de energia e água, salvaguardando sempre a viabilidade económica dos 

investimentos, de modo a aferir a possibilidade de racionalização do consumo energético das 

instalações.  
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Abstract 

This document was prepared under the completion of the master’s degree in Electrical 

and Computer Engineering, Faculty of Engineering, University of Porto, in a professional 

environment. Realistic study conditions increase the difficulties faced by professionals with 

the acquisition of information. Embracing multiple areas of study ranging from lux (unit 

associated with quality lighting), to the Portuguese legislation, through thermodynamics 

associated with construction materials, multiple systems HVAC (Heating ventilation and air 

conditioning) and DHW systems (Hot Water health) consulting, information analysis and 

processing of data.  

Today, the constant need for energy sustainability actions of buildings is a present 

reality in all institutions regardless of the industry in which they operate. The social 

responsibility action exceeds any prejudice that may exist in relation to the paradigms that 

ravage our environmental awareness as agents considered responsible for global warming. It 

is up to each of us try to proceed more respectful way to the planet that welcomes us in its 

surface and six feet below the ground. To this end, social responsibility must be present in 

public institutions because of the example that they need to cross to their users and the 

population it serves.  

This document was considered a facility equipped with an public indoor swimming pool 

and sports center arena, for which energy sustainability actions were studied, rational use of 

energy and water, while safeguarding the economic viability of investments, in order to 

assess the possibility of rationalization of energy consumption the premises. 
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Capítulo 1  

Introdução 

Um bom documento científico é mais do que um simples repositório de informação e 

dados. Constitui também uma demonstração de como o autor analisa e descreve essa 

informação. Assim, não é suficiente apresentar simplesmente, por exemplo, os resultados 

esperados e observados de uma experiência. É preciso também, descrever os princípios e as 

condições de realização da experiência, identificar o porquê das diferenças observadas, e por 

último, explicar como afetam ou determinam as conclusões.  

A elaboração desta dissertação segue as recomendações a seguir na estruturação, 

formatação e escrita de dissertações, tendo por base o documento modelo definido para o 

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto [1]. 

Neste capítulo será efetuada uma apresentação geral da temática que será abordada 

nesta dissertação, com o principal propósito de dar uma melhor orientação ao leitor acerca 

dos mais variados fatores causadores da motivação da sua elaboração, bem como a forma 

como este se apresenta.  

Registos datados como tendo milhares de anos em todo o tipo de imortalização de hábitos 

e culturas através da criação de gravuras em superfícies rochosas até à decoração de objetos 

de utilização diária das mais antigas civilizações a habitar o planeta terra, verifica-se um 

denominador comum, a adoração pelo Sol. A replicação do efeito produzido pelo mais 

venerado astro por qualquer ser vivo, independente da raça cultura ou etnia, até ao 

momento, conhecido por SOL. Nessa altura transferência de calor predominava no 

comportamento sociocultural através da partilha do calor humano e animal. Neste sentido, a 

transformação de energia e consumo de energia já existira, na terra, desde a sua criação. Há 

5000 anos o ser humano aprendeu a controlar o fogo e rapidamente o método de consumo de 

alimentos sofreu alteração. Novos alimentos foram introduzidos na alimentação diária por 

confeção suportada na capacidade de controlo do fogo. A alteração da cadeia alimentar não 

afastou o consumo do consumidor mas, alterou substancialmente a quantidade de elementos 

consumidos tendo afetado inconscientemente uma cadeia alimentar. A alteração de padrões 

de consumo não se relegam apenas ao consumo alimentar, como resultado de resposta às 

necessidades mais primordiais na vida humana, o consumo de recursos acessíveis na natureza 

sofre uma evolução e regressão ao longo dos tempos como resposta às necessidades da 
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população. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e, por consequência, alteram-se 

padrões.  

 Em consequência de um aumento exponencial nunca antes registado na população 

mundial abaixo explicadas, a necessidade energética da população mundial sofreu um 

aumento maioritariamente sustentado em energias fósseis. Começara a odisseia do carbono 

mau. O “carbono mau” é o carbono que fora depositado na superfície terrestre ao longo de 

milhares de milhões de anos sob as mais diversas formas e que está a ser reintroduzido na 

atmosfera através da combustão de combustíveis fósseis. A presença de dióxido de carbono 

na atmosfera é considerada essencial para o equilíbrio do planeta terra tendo, desde sempre, 

sido introduzido na atmosfera pelos mais variados acontecimentos provocados pela natureza, 

sendo o maior responsável o fenómeno de vulcanismo que introduz grandes quantidades de 

dióxido de carbono na atmosfera. Quando presente em quantidades consideradas normais é 

responsável pelo conhecido efeito de estufa, que até certo ponto, é saudável, contudo em 

demasia é prejudicial. Do sobreaquecimento da terra provocado por esses mesmos gases 

resultará, por exemplo, degelo dos depósitos de água doce e consequente subida dos níveis 

do mar forçando a população a uma migração em grande escala e sem precedentes. 

 A evolução do consumo energético mundial é a resposta a três fatores principais que 

desencadearam a crescente necessidade de energia. O primeiro fator é a descoberta do 

motor de combustão interna, herança presente até aos dias de hoje e com especial presença 

no setor dos transportes desde o primeiro Ford T Model A de 1910. Esta descoberta provocou 

o exponencial aumento no consumo de combustíveis fósseis com especial destaque para o 

consumo de petróleo. A revolução industrial revela-se como o segundo fator importante na 

evolução das necessidade energética mundial, na medida em que na altura a necessidade de 

energia elétrica, passou a ser a nova prioridade, sustentada apenas pela produção de energia 

através da combustão de petróleo e carvão, que como já foi exposto não será propriamente 

ECO friendly. Por último, o resultado do produto de políticas de exibicionismo, de 

demonstração de força e carácter resulta no desabar da aparente estabilidade mundial, 

quebrada por duas guerras mundiais, que levaram a um aumento da população mundial nunca 

antes registado, conhecido pelo baby boom. O baby boom é facilmente percetível no gráfico 

da figura 1.1, no qual se verifica o aumento da população mundial até valores que segundo a 

trajetória anteriormente verificada demoraria 10 mil gerações a ser atingido. Esta realidade 

veio aumentar significativamente o consumo energético mundial e veio colocar à população 

mundial um novo paradigma no que diz respeito à sustentabilidade energética das ações 

humanas.   
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 A crescente necessidade de compreensão da relação ação-reação ambiental tem 

levado um elevado número de entidades e personalidades das mais variadas áreas, a 

questionar as práticas que são consideradas comuns e muitas vezes vistas como banais, que 

desafortunadamente acabam por se revelar extremamente prejudiciais para a saúde pública 

e ambiental do ecossistema em que se inserem. Tomando como exemplo a política, esta 

envolve-se seriamente com a questão ambiental. Aquando da candidatura de Al Gore às 

presidenciais dos Estados Unidos da América e apesar de estar consciente quanto à sua 

incapacidade de angariação de votos para a eleição, este estava perfeitamente capaz de 

assegurar a atenção dos media e por consequência um público outrora intangível, alertando 

de uma maneira sensacionalista para os problemas ambientais, dando especial enfoque à 

necessidade de criação de compromissos internacionais fazendo-os convergir num conjunto 

de ações e políticas ambientais com o propósito de defender a estabilidade ambiental. Dá-se 

início a uma nova jornada na qual “Green is the new In”1. 

 Nos dias de hoje, é necessário que através de iniciativas de eficiência energética, 

toda a população mundial participe no combate ao sobreaquecimento do planeta terra, pelo 

simples motivo de preserva-lo para gerações vindouras. Terão especial interesse nestas 

iniciativas as entidades que têm a responsabilidade de passar o exemplo aos cidadãos, dos 

principais valores da sociedade na qual estão inseridas. Nesta sequência, os municípios são 

responsáveis por um conjunto de instalações próprias que servem o seu município e a 

população em geral, consideradas essenciais para o seu funcionamento. Nesse conjunto de 

edificações estão incluídos os espaços desportivos que asseguram a prática desportiva da 

população contribuindo significativamente para a questão da saúde pública. Estão criadas as 

condições para a simbiose perfeita entre os municípios e um conjunto de ações de 

responsabilidade, com por exemplo, saúde e interesse financeiro resultante da eficiência 

energética em edifícios municipais. 

                                                
1 Anglicismo para verde está na moda 

Figura 1.1 - Evolução da população mundial 
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1.1 - Motivação 

 Esta dissertação foi realizada em ambiente empresarial, em condições de estudo 

realistas, que demonstram as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área, revelando 

o conhecimento e múltiplas áreas de estudo que vão desde o lux (unidade associada a 

qualidade da iluminação), ao Diário da República, passando pela termodinâmica associada aos 

materiais de construção, múltiplos sistemas de AVAC (Aquecimento ventilação e ar 

condicionado) e sistemas de AQS (Água Quente Sanitária) consultoria, análise de informação e 

tratamento de dados. 

 Esta dissertação teve três principais motivações, nomeadamente: a necessidade de 

elaboração de estratégias de sustentabilidade energética como forma de otimizar o consumo 

energético, promovendo a redução da emissão de gases com efeito de estufa para a 

atmosfera, simulação e estudo de viabilidade económica de medidas e ações passíveis de 

investimento eliminando à partida cenários menos atrativos, e não menos importante a 

conclusão do ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores da Universidade do Porto. 

 

1.2 - Enquadramento Mundial e Europeu 

 O consumo energético está diretamente relacionado com três fatores principais 

destacados na introdução a esta dissertação, nomeadamente: a descoberta do motor de 

combustão interna, revolução industrial e babyboom. A população aumentou 

exponencialmente (figura 1.1) e, por consequência o consumo energético sofreu no Século XX 

um aumento exponencial como demostrado no gráfico da figura 1.2 aseguir apresentada. 
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Figura 1.2 - Evolução da população mundial (Fonte: Enciclopedia of earth 
http://www.eoearth.org/view/article/153596/) 

 Em 1882 Tomas Edison pretendia incentivar a utilização da micro geração, sendo que 

o seu ideal era a construção de pequenas unidades de geração de energia perto dos locais 

onde era necessária. Deste modo, a micro geração está associada a sistemas que geram 

energia perto do local de consumo final [2].  Podemos verificar pelo gráfico da figura 1.3 que 

a ideia da micro geração foi inicialmente descartada, contudo impulsionada pelo aumento do 

preço dos combustíveis durante a década de 70 do século XX, esta ideia tornou-se uma 

realidade mais presente na vida da população mundial. 

 

 

 

Figura 1.3 - Evolução do consumo energético (Fonte Our Finite World 
http://ourfiniteworld.com/2012/03/12/world-energy-consumption-since-1820-in-charts/) 
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Depois da crise petrolífera de 1972-73, o custo da energia foi uma das grandes 

preocupações da direção de uma piscina pública. Tecnicamente a piscina pública pode usar 

qualquer uma das fontes energéticas disponíveis, nomeadamente: combustíveis fósseis, 

biomassa, solar e energia geotérmica. Pode ainda, ser autoprodutora de energia elétrica, por 

exemplo, aproveitando a elevada área coberta da piscina para a instalação de células 

fotovoltaicas. O elevado investimento necessário para a conversão da energia de algumas 

fontes limitam o seu uso, como acontece, por exemplo, com o aproveitamento da energia 

solar. Nos últimos 35 anos, por pressão das autoridades, particularmente com incentivos 

financeiros, a instalação de coletores solares para o aquecimento da água da piscina pública 

ou do banho de chuveiro tem sido uma realidade [3]. 

O regime remuneratório especial aplicável à energia produzida em cogeração passa a 

aplicar-se às instalações de cogeração com potência elétrica instalada inferior ou igual a 20 

MW, as quais podem ainda beneficiar de prémios de elevada eficiência e fonte energética 

renovável, consoante a poupança de energia primária verificada e a fonte primária de energia 

utilizada [4]. O objetivo passa pela produção de eletricidade para venda à rede, e consumo 

local da energia térmica gerada para aquecimento das águas sanitárias, num contexto de 

otimização da produção térmica dos painéis solares já instalados [5]. 

A política envolve-se cada vez mais com a questão ambiental criando, com o passar dos 

anos, através de inúmeras iniciativas de consciencialização da população que serve, leis com 

o propósito de regulamentar os diferentes setores consumidores de energia, nomeadamente, 

a Indústria Transportes e Edifícios, responsáveis por aproximadamente 1/3 das necessidades 

energéticas totais. Em paralelo com a regulamentação, as entidades políticas, promovem o 

respeito pelos recursos energéticos, a criação de ferramentas de apoio ao estudo e simulação 

de condições de funcionamento tornam-se uma realidade. Estas devem ser sempre vistas 

como ferramentas de apoio e não juízes finais. 

A responsabilidade dos municípios para com a população que serve faz com que os 

próprios necessitem de dispor de instalações próprias sem serem necessariamente com fins 

lucrativos. No entanto, a essas infraestruturas existem custos fixos relacionados, que 

representam uma elevada percentagem do orçamento dos municípios, afetando diretamente 

os impostos cobrados aos munícipes. É do especial interesse dos municípios pela proximidade 

com a população que servem promover iniciativas de sustentabilidade energética 

demonstrando sentido de responsabilidade para com o ambiente. 

A gestão dos recursos de energia é hoje um dos principais desafios que, ao nível mundial, 

a sociedade moderna enfrenta [7]. 

O desenvolvimento económico que é prevalecente nas últimas décadas carateriza-se pela 

utilização muito intensa de energia produzida a partir de recursos de origem fóssil. A 

natureza finita desses recursos naturais, e o impacto ambiental da sua produção e consumo, 

alertaram o mundo para a necessidade de mudança dessas premissas que dão suporte ao 

atual modelo de desenvolvimento. Aliada a esta realidade surgiram ainda as evidências da 

globalização que hoje nos demonstram a interdependência de fatores até há pouco tempo 

olhados como independentes, tais como: o acesso e a utilização de energia, o 

desenvolvimento económico, o combate à pobreza, as preocupações ambientais e climáticas, 

entre outros [7]. Novos caminhos têm que ser encontrados para viabilizar a manutenção dos 

padrões de vida das sociedades desenvolvidas e as justas aspirações dos países em 

desenvolvimento, sem contudo comprometer o futuro das gerações vindouras [7].  O desafio 



 
Objetivos 25 

 

é enorme e a solução de longo prazo está longe de ser conhecida, mas no curto e médio 

prazo, a ação tem de passar pela procura de fontes alternativas de energia, com ênfase 

especial para as renováveis, e pelo aumento da eficiência na utilização das energias 

disponíveis [8]. 

 

 

1.3 - Objetivos 

 

Apresentam-se de seguida os objetivos específicos inicialmente definidos para o 

desenvolvimento da presente documento, nomeadamente: 

 

 Caraterizar consumos e custos com energia num período de 3 anos, com base em 

faturas e outras fontes de informação;  

 Efetuar uma inspeção visual dos equipamentos e ou sistemas consumidores de 

energia, complementada pelas medições necessárias;  

 Esclarecer como é transformada a energia e quais os seus custos;  

 Efetuar um levantamento e caraterização dos principais equipamentos consumidores 

de energia, sobretudo com maior peso em termos de potência instalada, quer elétrica, quer 

térmica;  

 Efetuar um levantamento e caraterização dos principais equipamentos consumidores 

de água e que condicionam o consumo de energia;  

 Determinar a eficiência energética dos principais equipamentos e sectores 

consumidores;  

 Calcular indicadores de performance energética da instalação;  

 Identificar e quantificar medidas de racionalização de energia e água em 

equipamentos e sectores consumidores onde as economias permitem viabilizar os 

investimentos;  

 Apresentar uma análise financeira e ambiental dos investimentos identificados. 

 

1.4 - Estrutura 

 A escrita desta dissertação foi elaborada respeitando as normas de elaboração de 

documento de dissertação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e segundo o 

modelo disponibilizado pela instituição.  

 No primeiro capítulo é efetuada uma apresentação inicial do enquadramento no que 

diz respeito a conceitos mais abrangentes nomeadamente: evolução do consumo mundial de 

diferentes formas de energia, razões que acentuaram o seu aumento, ações de 

responsabilidade ambiental através de inclusão das mais variadas entidades na proteção dos 

interesses das gerações futuras a habitar o nosso planeta, motivações próprias e objetivos 

estabelecidos para o documento. 

 No segundo capítulo é feita uma análise do estado da arte respeitante aos sistemas 

normalmente presentes em instalações idênticas à instalação em estudo. São revisitadas 
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técnicas e tecnologias presentes na gestão eficaz de uma instalação com propósitos 

semelhantes.  

 No terceiro capítulo é feita uma apresentação da instalação alvo de estudo e análise 

para verificação de objetivos e motivações apresentadas no primeiro capítulo. É apresentado 

um resumo acerca do estudo efetuado na instalação bem como uma descrição geral das 

condições de operação da instalação enquanto instalação de utilização por parte do público 

que a frequenta. 

 No quarto capítulo é apresentado um conjunto de estudos efetuados nos mais variados 

sistemas da instalação alvo de intervenção, bem como feita uma análise das diferentes 

propostas sob o ponto de vista económico, financeiro e ambiental. No capítulo quinto são 

apresentadas conclusões que devem ser retiradas da elaboração do estudo bem como uma 

clara e evidente resposta aos objetivos apresentados no presente capítulo. 
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Capítulo 2  

A Piscina Pública 

O presente capítulo pretende fazer uma apresentação dos sistemas consumidores de 

energia presentes em piscinas públicas cobertas que se destinam à prática das mais diversas 

atividades desportivas aquáticas. Da pesquisa efetuada para o efeito resulta um conjunto de 

análise e estudos previamente efetuados e que permite melhor perceber o modo de 

funcionamento das piscinas de utilização pública. Interessa perceber, inicialmente, qual o 

conjunto de sistemas normalmente presentes numa piscina e relacionar com consumos 

associados a cada um dos sistemas instalados. 

A Publicação de Trianti-Soturna et al [9] refere que os consumos dos edifícios 

desportivos, mais concretamente piscinas públicas cobertas, diferem significativamente 

dependendo dos seguintes fatores: a localização, tipo e utilidade e também a previsão dos 

consumos associados a este tipo de instalações, sendo estes: 

 45% para a ventilação e controlo da humidade da envolvente onde está localizada a 

piscina coberta;  

 33% para o aquecimento da água da piscina;  

 10% para o aquecimento e ventilação do restante edifício;  

 9 % para a eletricidade para o funcionamento do equipamento e iluminação;  

 3 % para o abastecimento de água.  

  

O estudo publicado por Lazzarin and Longo [10] indica que a grande percentagem dos 

consumos energéticos das piscinas cobertas públicas se deve ao aquecimento das águas e à 

desumidificação do espaço, sendo a percentagem destes consumos à volta dos 75% [10].  

Da consulta da legislação vigente em Portugal, segundo valores recomendados no anexo 

10 do Decreto-lei nº 80 de 4 de abril de 2006, são estabelecidos valores limite dos consumos 

globais específicos dos edifícios de serviços existentes, tendo em conta a tipologia do 

edifício, de onde se destacam edifícios de clube desportivo com piscina e cujo valor limite é 

de 35 kgep/m2.ano [11]. Esta legislação foi entretanto revogada pelo Decreto-Lei n.º 

118/2013, sendo que atualmente as limitações de consumo energético calculadas de forma 

mais empírica. Assim, são utilizados fatores que abrangem desde os materiais de construção 

da edificação até aos tipos de utilizadores da instalação, respeitando sempre a sua 

geolocalização. 
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A redução dos custos associados a uma piscina começa no seu projeto, para o qual o 

aproveitamento de energia solar, quer passiva, quer ativa e a redução das perdas de energia 

são variáveis importantes. Edifícios bem orientados, construídos com os materiais mais 

adequados, podem representar enormes ganhos energéticos [12]. Uma vez em operação é ao 

gestor da piscina que competem as decisões mais importantes no que diz respeito à fatura 

energética do seu complexo. Por exemplo, definir um aumento de 1ºC na temperatura da 

água do tanque pode representar um aumento de 30% nos custos energéticos relacionados 

com o ar da nave e da água do tanque. Mas diminuir 1ºC pode corresponder a uma diminuição 

da afluência de público e por conseguinte, das receitas [12]. 

 

2.1 - Sistemas de Aquecimento de Água da Piscina e Água 

Quente Sanitária (AQS) 

Nos dias de hoje a preocupação com a qualidade dos sistemas de preparação de água 

quente para utilização em banhos, com o aquecimento da água da piscina pública para 

criação de conforto e o cumprimento das normas estabelecidas, prende-se com a necessidade 

de utilização de sistemas eficientes e corretamente dimensionados.  

Segundo o ponto 10.2 da Diretiva CNQ 23/93 da DGEG [13], relativamente aos requisitos 

térmicos e de ventilação, quando existir a utilização de águas sanitárias (chuveiros e 

lavatórios), são previstas instalações para produção, armazenamento e distribuição de água 

quente, dimensionadas para satisfazerem as necessidades de ponta de funcionamento, na 

base de um consumo mínimo de 40 litros por cada utente e por hora, com água à temperatura 

de 38°C a 40°C nas piscinas públicas cobertas, e de 28° a 32°C nas piscinas públicas ao ar 

livre e piscinas públicas convertíveis em funcionamento no Verão [13].  

O aquecimento da água é normalmente efetuado com recurso a sistemas de geração, que 

combinam a utilização de diversos meios de conversão de energia para dar resposta à 

necessidade da instalação, reduzindo a dependência de uma única fonte de energia e as 

variações de custo com a sua aquisição.  

Relativamente ao aquecimento de água das piscinas esta e normalmente feita com 

recurso a permutadores de calor. Através de medição de temperatura da água, através de 

sondas térmicas, permite a ativação de electroválvulas e que fazem a água da piscina passar 

pelo permutador de placas e assim aquecer a mesma. 

A seguir apresentam-se diversos métodos utilizados para a preparação de água quente 

destinada ao consumo humano (AQS) e ao aquecimento da água da piscina. 

 

2.1.1 -  Coletores solares térmicos 

Os coletores solares térmicos podem ter duas aplicações nos espaços desportivos, 

nomeadamente: o aquecimento de águas destinadas ao consumo humano e o aquecimento da 

água da piscina. Assim, a utilização destes coletores reduzem substancialmente a 

dependência das instituições nos consumos energéticos associados ao aquecimento das águas 

[14].  

Segundo a Norma Portuguesa NP4448 [15], os tipos de coletores solares usualmente 

utilizados no aquecimento de água das piscinas variam consideravelmente dos utilizados para 

o aquecimento de águas sanitárias. Esta diferença deve-se às relativamente baixas 
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temperaturas necessária ao aquecimento de água de piscina. Para além disso, as águas de 

piscina são normalmente mais corrosivas do que a água potável para uso doméstico. 

Nas piscinas públicas ou comerciais de grandes dimensões tem-se verificado uma 

utilização substancial quer de coletores solares com cobertura, quer de coletores solares sem 

cobertura, em instalações solares térmicas para aquecimento.  

Atendendo às características principais dos diversos tipos de coletores solares utilizados 

nestas instalações estes podem ser subdivididos em dois grandes grupos, coletores solares 

sem cobertura e coletores solares com cobertura que, posteriormente poderão ser divididos 

em subgrupos que respeitam o método de construção, nomeadamente: construção em painel, 

lamelar e tubular. 

A utilização de coletores solares sem cobertura e sem isolamento térmico no aquecimento 

de piscinas encontra-se bastante disseminado ao nível das piscinas domésticas, sendo 

também implementados com sucesso ao nível de piscinas públicas de maiores dimensões. Os 

coletores solares planos convencionais dispõem de cobertura e isolamento térmico para 

minimizar as perdas térmicas. Grande parte do esforço de conceção de coletores solares para 

aquecimento de águas quentes sanitárias está relacionado com este aspeto, de modo a 

maximizar os ganhos térmicos. As perdas térmicas são diretamente proporcionais à diferença 

de temperaturas entre o fluido de transferência térmica e o ar ambiente. Dado que o fluido 

de transferência térmica no aquecimento de piscinas se encontra, normalmente, a uma 

temperatura mais baixa que a verificada no aquecimento de águas sanitárias, as perdas 

térmicas são proporcionalmente menores. Deste modo, à temperatura de aquecimento de 

piscinas, os custos associados à cobertura e isolamento térmico do coletor solar são 

imputados a menores reduções de perdas térmicas [15]. 

Se a mesma instalação de coletores solares servir a produção de água quente sanitária 

(AQS) e o aquecimento da água da piscina, será dada prioridade ao aquecimento da água da 

piscina. A partir do momento em que a água da piscina atinge o valor recomendado, será 

abastecido o depósito de acumulação [14]. 

Note-se que é necessário a instalação de um sistema de apoio para abastecimento de uma 

parte da energia térmica nos meses de menor insolação, nomeadamente: caldeiras ou 

termoacumuladores. No entanto, deve ser dada prioridade à energia proveniente do sol, 

devendo o sistema de apoio ficar em série com o sistema solar [14]. 

No mercado podem ser encontradas duas soluções diferentes no que ao princípio de 

funcionamento diz respeito, sendo elas: a solução que adota sistema solar térmico por 

circulação fechada e uma segunda que adota o sistema solar térmico de termossifão [16].  

O sistema solar térmico compacto por termossifão é um sistema composto por um painel 

plano e um depósito de água que se encontra na parte superior do painel. A água sanitária é 

aquecida através de um fluido térmico que circula entre o painel e o depósito em circuito 

fechado. Esta transferência de calor é efetuada com recurso a um permutador de calor. A 

circulação do líquido solar produz-se pela alteração das respetivas densidades, provocada 

pelas diferentes temperaturas do circuito de ida e retorno. O princípio é simples: o fluido 

quente é menos denso do que o fluido frio, o que faz com que o que está quente suba, e o 

que está frio desça. A este sistema é designado efeito de termossifão, em oposição ao 

sistema de circulação forçada. Para que este princípio funcione é necessário que o depósito 

se encontre em cima do painel. É a solução mais económica, de fácil instalação, ideal para 

espaços mais reduzidos. Estes sistemas por termossifão são normalmente destinados a 

moradias unifamiliares [16]. 
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O sistema solar térmico por circulação forçada é composto por um conjunto de 

equipamentos, especificamente: painéis solares, depósito, grupo de circulação, central de 

controlo, entre outros. O funcionamento é semelhante ao sistema por termossifão, mas neste 

caso apenas os painéis ficam no exterior e a circulação do líquido solar tem de ser forçada 

entre o painel e o depósito, pelo grupo de circulação e gerida por uma central de controlo. 

Este é um sistema mais complexo, proporcionando um elevado nível de conforto e uma 

excelente integração arquitetónica. Os sistemas por circulação forçada são ideais para 

aplicações individuais e coletivas, tais como: habitação (unifamiliar, edifícios coletivos), 

serviços (lares, restaurantes, hotéis, etc.) e indústria [16].  

Relativamente aos materiais de construção, a Norma Portuguesa 4448 de 2007 recomenda 

que os materiais em contato com a água da piscina, não devem contaminar a água nem 

devem ser corroídos sob condições normais de funcionamento, por efeito dos cloretos 

presentes na mesma, devendo ser evitados todos os tipos de metais, à exceção de alguns aços 

crómio – níquel, sendo recomendada nesses casos a liga de aço inoxidável do tipo 316 [15].  

Também, e não menos importante, interessa perceber qual a melhor estratégia 

relativamente à inclinação e orientação dos painéis solares para garantir a maior eficiência 

dos sistemas instalados. No documento normativo NP4448 são abordados os seguintes temas: 

aquecimento solar; instalações solares térmicas para aquecimento de piscinas; regras de 

dimensionamento, conceção e instalação. No mesmo documento normativo, é apresentada 

uma figura exemplificativa do fluxo de calor relativo à saída do coletor solar em função da 

orientação e baseada na energia solar utilizável recolhida num período de 12 meses. A figura 

2.1 é apresentada apenas como ilustração do efeito de orientação e inclinação não ideais dos 

coletores solares na região da área metropolitana de Lisboa, não devendo servir de base de 

cálculo para diferentes localizações. Diagramas semelhantes para outras localizações ou 

outros tipos de coletor solar podem ser determinados a partir de uma avaliação de 

desempenho horário de período de aquecimento em consideração [15].  

 

Figura 2.1 - Fluxo de calor relativo à saída do coletor solar em função da orientação e inclinação 
(Hemisfério Norte) (fonte http://www.electronica-pt.com/instalacao-sistema-fotovoltaico) 

 

2.1.2 -  Caldeiras 

A energia convertida numa caldeira ou noutro equipamento de conversão de energia é 

consumida no aquecimento do ar da nave, mas também é consumida no aquecimento dos 
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balneários, na água para banhos de chuveiro e noutras áreas da piscina. Parece, mas não é, 

estranho que a potência necessária para o aquecimento de água dos banhos seja superior à 

potência necessária para o aquecimento da água da piscina pública. Isto mostra bem como é 

importante gerir convenientemente a questão dos banhos de chuveiro [12]. A utilização do 

equipamento de transferência de calor, caldeira e permutadores de calor, merece uma 

especial referência, pelo que representa na criação de conforto para os banhistas [3].  

No desenvolvimento da ciência da transferência de calor um nome surge em primeiro 

lugar, o de Isaac Newton, que estabeleceu a equação para a transferência de calor por 

convecção conhecida por Lei de Newton do arrefecimento [3]. No princípio do século XX o 

aquecimento de água era feito, ou por circulação através de uma caldeira, por injeção direta 

de vapor de água [17], ou por meio de serpentinas com vapor instaladas próximas do fundo ou 

junto às suas paredes. A melhor solução consistia em aquecer a água externamente em 

grandes tanques e deixar escoá-la para a piscina [3] [18].  

Os dois modelos existentes no final do século XIX (caldeiras pirotubulares e 

aquotubulares) são os mesmos dos nossos dias. Aspetos construtivos, processos de tratamento 

de água mais adequados, e equipamento de controlo robustos tornaram as caldeiras cada vez 

mais eficientes . As caldeiras são hoje muito mais seguras, operam-se com bastante mais 

simplicidade, dispensando mesmo, em alguns casos, a mão-de-obra, e mais “amigas do 

ambiente” [3]. A utilização de caldeiras a biomassa revela ser importante para a redução dos 

consumos energéticos em espaços desportivos, tais como piscinas públicas. Deve existir um 

planeamento aquando da conceção destas infraestruturas para a colocação deste tipo de 

componentes [19]. A energia proveniente da biomassa tem vantagens visto ser uma energia 

de baixo custo, permitir o reaproveitamento dos resíduos e sobretudo por ser menos 

poluente. Assim, a queima de biomassa liberta dióxido de carbono para a atmosfera, 

contudo, como este composto foi anteriormente absorvido pelas plantas que originaram o 

combustível faz com que as emissões sejam praticamente nulas [20].  

A Portaria n.º 349 -D/2013, de 2 de dezembro [21] desenvolve o Decreto-Lei n.º 

118/2013, de 20 de agosto que aprovou o Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), e determina os requisitos de conceção relativos à 

qualidade térmica da envolvente e à eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios novos, dos 

edifícios sujeitos a grande intervenção e dos edifícios existentes. 

Os equipamentos de combustão de combustível líquido ou gasoso, bem como 

esquentadores ou outros equipamentos de queima usados em sistemas de preparação de água 

quente sanitária devem obedecer aos requisitos mínimos indicados nas tabelas 2.1 e 2.2 

abaixo apresentadas, segundo o documento produzido pela direção geral de energia e 

geologia em Portaria em dezembro de 2013. 

 

Tabela 2.1 - Requisitos mínimos de eficiência energética de caldeiras para novos equipamentos [21]  

Tipo de equipamento 
Classe de eficiência mínima (após) 

Entrada em vigor 31 dez 2015 

Caldeira B A 

 



 
32 A Piscina Pública 

 

Tabela 2.2 - Rendimento nominal de caldeiras e esquentadores [21] 

Caldeiras 

Classe de eficiência 

energética 
Rendimento nominal (η) 

A++ η≥96% 

A+ 96%≥ η≥92% 

A 92%≥ η≥89% 

B 89%≥ η≥86% 

C 86%≥ η≥83% 

D 83%≥ η≥980% 

E 80%≥ η≥77% 

F η≤77% 

Esquentadores 

Potencia (kW) Rendimento 

≤ 10kW ≥0,82 

› 10kW ≥0,84 

 

 

   

2.1.3 -  Permutadores de calor 

Em termos de utilização de calor, os permutadores de calor tornaram-se imprescindíveis 

no aquecimento de água e do ar em piscinas públicas. Os de carcaça e tubos foram os 

primeiros a ser usados para aquecimento de água da piscina [3]. [8] 

Os permutadores de placas, os mais comuns em piscinas nos nossos dias, foram inventados 

por Richard Seligman, em 1923, fundador da companhia Aluminium Plant and Vessel 

Company. A construção deste tipo de permutadores sofreu forte impulso a partir de 1930 

quando se desenvolveu a produção de placas de aço inox por prensagem [3].  

 

2.1.4 -  Bomba de calor 

A aplicação de bombas de calor em soluções de aquecimento de água em piscinas não é 

uma solução muitas vezes adotada sendo dada preferência aos sistemas de caldeiras a gás 

natural no entanto o mercado oferece soluções cada vez mais atrativas capazes de competir 

com as soluções mais convencionais. 

No caso de a bomba de calor ser utilizada para aquecimento de águas sanitárias o 

evaporador é colocado numa fonte exterior onde se recolhe o calor que é depois transportado 

para a água. É necessário que a fonte exterior, que pode ser o ar, esteja a uma temperatura 

superior a 7ºC [12]. 

Ao abrigo do disposto no Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Comércio e Serviços (RECS), aprovado pelo Decreto de Lei nº 118/2013 de 20 de Agosto, a 

Portaria n.º 349 -D/2013, de 2 de dezembro, estabelece os requisitos de conceção relativos à 
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qualidade térmica da envolvente e eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios novos, dos 

edifícios sujeitos a grande intervenção e dos edifícios existentes. No ponto 8.2.2.1 do 

documento, e relativamente às bombas de calor destinadas a AQS e climatização e é requisito 

o certificado “European Quality Label for Heat Pumps”, ou, em alternativa, o seu 

desempenho ter sido avaliado pelo mesmo referencial normativo, EN 14511, tendo um COP 

(Coeficient of Performance) mínimo de 2.3. [21]  

Segundo alguns fabricantes as Bombas de Calor são um aparelho ecológico com elevado 

grau de eficiência (até 430%) para a produção de águas quentes sanitárias (A.Q.S.). Esta 

bomba de calor tem um coeficiente de desempenho (COP) – rácio entre energia fornecida e 

energia usada – de 4,3 ou seja, consome apenas 1 kWh de eletricidade para fornecer mais de 

4 kWh de calor para aquecimento de água [16].  

 

Principais Características Bomba de calor: 

 

• Bomba de Calor para Águas Quentes Sanitárias. 

• Dois modelos disponíveis, um com serpentina e outro sem serpentina. 

• Compatibilidade com o solar no modelo com serpentina 

• Capacidade de armazenamento de 270L em depósito de aço vitrificado. 

• COP de 4,3* 

• Poupança significativa de energia até 70% comparativamente a outros sistemas de 

aquecimento de água. 

• Instalação em interiores com manutenção reduzida e fácil acesso aos componentes. 

• Funcionamento em temperaturas entre 5 °C e 35 °C 

• Display LCD e 4 botões de controlo para um fácil ajuste e programação 

• Ânodo de proteção em magnésio 

• Integração com sistemas solares, caldeiras e fotovoltaico 

• Dimensões: 270: A 1835 x L 700 x Ø 735 mm. 

2.2 - Sistema de Bombagem 

O tratamento da água da piscina inclui os processos de clarificação, de desinfeção e 

neutralização. (…) Para garantir a devida qualidade, a água é continuamente reciclada, 

tratada e devolvida ao tanque de natação [12]. Para que tal aconteça a água da piscina deve 

circular 24 horas por dia, podendo reduzir-se a metade o caudal de recirculação no período 

de encerramento do estabelecimento ao público desde que se garanta a presença de 

desinfetante na concentração adequada em todos os pontos do tanque de natação [22]. 

 Numa piscina as bombas de circulação de água, garantem a recirculação desejada para 

tratamento, a lavagem dos filtros em contracorrente e por vezes, o esvaziamento dos tanques 

[12]. Na maioria dos casos, as bombas utilizadas são do tipo centrífugo. Este tipo de bomba é 

caraterizado por ter um desenho simples, ser de baixo custo inicial, ter uma reduzida 

manutenção e ser muito flexível. A bomba a selecionar para uma determinada aplicação deve 

ser silenciosa, resistente à corrosão e de fácil substituição [12].  

A primeira variável a definir é o caudal de recirculação, segue-se o dimensionamento da 

tubagem do circuito, das bombas de circulação, do tanque de compensação, etc. Diversos 

métodos têm sido utilizados para determinar o caudal de água a reciclar, podem basear-se: 
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na área do plano de água, no volume de água no tanque, no número previsto de banhistas e 

no tipo de piscina [12].  

Segundo sugestão da diretiva CNQ 23/93 [13], as instalações de recirculação e tratamento 

de água devem ser dimensionadas para fornecer, a todo o momento e a cada tanque que 

alimente, um caudal de água filtrada e desinfetada.  

O valor mínimo de caudal a ser calculado e respeitado no dimensionamento das condutas 

e bombas de circulação de água é apresentado no capítulo 3 deste documento, sendo este 

proveniente do ponto 3.2 da diretiva CNQ 23/93 [13].  

Em piscinas públicas é aconselhável manter sempre uma bomba de reserva. Sendo assim, 

poderão ser consideradas as seguintes alternativas: 

 

1. Duas bombas iguais, cada uma com o caudal de serviço necessário para garantir o 

caudal de recirculação. Uma em funcionamento e a outra em reserva; 

 

2. Três bombas iguais, cada uma com um caudal de serviço equivalente a metade do 

caudal de recirculação. Em operação, duas encontram-se em funcionamento e a terceira está 

de reserva; 

 

3. Quatro bombas iguais, cada uma com caudal de serviço equivalente a 1/4 do caudal 

de recirculação. Três bombas encontram-se em funcionamento e uma está de reserva. 

 

A solução apresentada no segundo ponto é considerada a mais vantajosa, visto permitir à 

piscina pública funcionar com apenas uma bomba de circulação durante o período em que o 

estabelecimento está encerrado ao público, garantindo a máxima eficiência no 

funcionamento da bomba. As soluções que adotam mais do que três bombas não se revelam 

economicamente atrativas, pelo facto do custo de aquisição do equipamento se revelar mais 

elevado. Igualmente os valores mínimos previstos pela diretiva CNQ 23/93 [13] é que deverá 

ser reservada uma capacidade de suprimento equivalente a 30% do caudal de serviço, o que 

significa ter duas bombas a funcionar em paralelo [12].  

 As medidas de economia energética que são possíveis de considerar passam sobretudo 

pela utilização de motores de alto rendimento e pela utilização de variadores eletrónicos de 

velocidade com automatismos de regulação de caudal e pressão. Consecutivamente, devem 

ser selecionadas bombas de alto rendimento e efetuar a substituição das bombas 

sobredimensionadas. Note-se que as condutas devem ser dimensionadas de forma apropriada 

[23].  

 Relativamente aos níveis de eficiência para equipamentos responsáveis pela 

circulação da água da piscina estes devem ser considerados devendo respeitar as condições 

apresentadas na tabela 2.3.5 e 2.3.6 apresentadas no ponto 2.3 do presente documento que 

diz respeito a sistemas de climatização 

 

 

2.3 – Sistemas de Climatização 

Os sistemas de climatização têm vindo a revelar-se cada vez mais importantes numa 

piscina pública, pela necessidade de utilização no processo de tratamento do ar da nave que 
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sofre continuamente um conjunto de agressões quer por parte dos utilizadores quer por parte 

das partículas resultantes da evaporação da água da piscina [12]. As entidades que efetuam o 

controlo não se devem limitar à qualidade da água da piscina. A qualidade, quer do ar da 

nave quer das restantes instalações também deve ser verificada, fixando para o efeito limites 

em alguns contaminantes da atmosfera como, por exemplo, para a tricloramina [12]. 

São bem conhecidos os problemas de saúde gerados pela falta de qualidade do ar da nave 

de parques aquáticos e piscinas públicas cobertas. A preocupação no passado residia apenas 

no conforto dos banhistas, sendo este entendido com base em dois parâmetros: a 

temperatura e a humidade relativa. Os estudos efetuados nos últimos anos vieram demostrar 

que tal não era inteiramente razoável, porque a presença de alguns subprodutos de 

desinfeção do ar eram a causa de incómodo, de indisposições, de surtos de diversa índole e, 

em alguns casos, doenças respiratórias permanentes [22]. Os operadores de tratamento de 

água da piscina pública têm a obrigação de manter um ambiente (ar, água e pavimentos) 

seguro para todos os utilizadores das instalações [12]. Esta situação obrigou a cuidados 

maiores no controlo da qualidade do ar e a novas definições de taxas de renovação do ar. A 

qualidade físico-química e microbiológica tornou-se a principal prioridade na definição dos 

sistemas de tratamento de ar da nave da piscina pública [22].  

O regulamento de desempenho energético dos edifícios de comércio e serviços (RECS) 

define através da Portaria n.º 353-A/2013 [24], os requisitos de ventilação e qualidade do ar 

interior. Para assegurar os valores de caudal mínimo de ar novo, previstos no RECS, os 

edifícios de comércio e serviços devem ser dotados de soluções para ventilação por meios 

naturais, meios mecânicos ou por uma combinação de ambos.  

O ponto 10.3 da diretiva CNQ 23/93 refere que as piscinas cobertas e convertíveis, serão 

dotadas de equipamentos e instalações de climatização - renovação e aquecimento do ar - 

estabelecidas e dimensionadas com a potência e disposições adequadas para a satisfação dos 

seguintes requisitos de conforto termo-higrométrico:  

 a) Ambiente da zona de banho (nave da piscina):  

  - Humidade relativa de 55 a 75 % 

  - Temperatura (seca): superior ou igual à da água do tanque com a  temperatura 

mais baixa, com o mínimo de 24°C.  

  - Temperatura de bolbo húmido mínima de 23°C.  

  - Caudal de ar renovado por banhista: 6 litros /segundo  

  - Velocidade do ar insuflado, inferior a 0.2 m/s  

 b) Ambiente da zona de serviços anexos (vestiários, balneários, ...):  

  - Temperatura (seca): 22 a 24°C  

  - Renovação do ar: 4 volumes por hora  

 c) Ambiente nas zonas complementares e zonas técnicas:  

  - Temperatura (seca): 18°C  

  - Renovação do ar: 4 volumes por hora (5 em locais de fumadores). 

 Nas zonas anexas e complementares das piscinas ao ar livre, deverão adotar-se 

disposições para assegurar um mínimo de 4 renovações do ar por hora; a temperatura 

ambiente nos vestiários e nos balneários será de 22°C, e nas restantes zonas será de 18°C 

[13]. 

A bomba de calor, utilizada na desumidificação do ar de piscinas públicas permite poupar 

cerca de 60% na energia consumida para aquecimento da água e do ar quando comparada 

com a solução de admissão de apenas ar fresco para a nave [12]. A publicação de Beleza et al 
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[12] apresenta no ciclo termodinâmico de uma bomba de calor 4 componentes básicos 

intervenientes: compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador. A figura 2.2 

apresenta o esquema de aplicação de uma bomba de calor para desumidificação e 

aquecimento de ar da nave de uma piscina. 

 

 

Figura 2.2- Aplicação de uma bomba de calor para desumidificação e aquecimento de ar da nave de 
uma piscina [12] 

 Os requisitos mínimos de eficiência para sistemas de ar condicionado, bombas de 

calor com ciclo reversível e chillers de arrefecimento, baseados na classificação Eurovent de 

acordo com a classe de eficiência mínima exigida na Tabela 2.3, são definidos pela Portaria 

nº. 349-D de 2 de dezembro de 2013 [21] 2.13. Os sistemas devem obedecer ao indicado nas 

Tabelas 2.3 a 2.6 [21]. 

 

 

Tabela 2.3 - Requisitos mínimos de eficiência das unidades de produção térmica [21] 
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Tabela 2.4 - Classificação do desempenho de unidades split, multissplit, VRF e compactas, com 
permuta ar-ar [21] 

 

Tabela 2.5 - Classificação do desempenho de unidades split, multissplit e compactas, com permuta 
ar – água [21] 
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Tabela 2.6 - Classificação do desempenho de unidades do tipo chiller bomba de calor de compressão 
[21] 

 

 

De notar que os valores acima indicados são valores definidos para as unidades de 

produção não sendo vinculativa para os elementos responsáveis pela distribuição dos fluidos 

produzidos, água ou ar, para os quais a Portaria nº 349- D de 2 de dezembro de 2013 [21], 

também impõe valores mínimos de classes de eficiência para as unidades de distribuição e 

tratamento de ar apresentados na tabela 2.7 abaixo apresentada. 

 

Tabela 2.7 - Requisitos mínimos de eficiência das unidades de tratamento de ar, segundo norma EN 
13053 [21] 

 

 

Os elementos propulsores dos fluidos de transporte devem cumprir com os requisitos de 

eficiência previstos na tabela 2.8, considerando as respetivas classificações de acordo com as 

normas IEC60034-30 e EN 13779, respetivamente para o motor elétrico e para a potência 

específica no que respeita aos requisitos de conceção ecológica para os motores elétricos. 
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Tabela 2.8 - Requisitos de eficiência energética de bombas e ventiladores [21] 

 

 

Também no que diz respeito às redes de transporte de fluidos a legislação presente no 

mesmo documento prevê que todas as redes de transporte de fluidos e respetivos 

componentes devam: 

 a) Ser termicamente isoladas, devendo as espessuras de isolamento obedecer aos 

valores mínimos definidos nas Tabelas 2.9, 2.10 e 2.11 em função da dimensão dos 

componentes a isolar, do tipo de isolamento e da temperatura do fluido em circulação; 

 b) Ter barreira contra vapor que evite a formação de condensações superficiais e 

intersticiais, no caso das tubagens e condutas onde o fluido se encontra a temperatura 

inferior à do ambiente. 
 

 

Tabela 2.9 - Espessuras mínimas de isolamento de tubagens (mm) [21] 
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Tabela 2.10 - Espessuras mínimas de isolamento para condutas e acessórios [21] 

 

Tabela 2.11 - Espessuras mínimas de isolamento para equipamentos e depósitos [21] 

 
 

(1
) Para unidades de tratamento de ar e termoventiladores com baterias de aquecimento/arrefecimento, a 

espessura mínima de isolamento deve ser de 50mm, podendo ter espessura mínima de isolamento de 

25mm para caudais inferiores a 1500 m
3
/h se a sua instalação for em espaço interior coberto e não 

fortemente ventilado. 

 

2.4 - Sistemas de Iluminação 

 Segundo a diretiva CNQ 23/93, ponto 11.1, nas zonas de atividades ou de banho das 

piscinas públicas cobertas e convertíveis as instalações de iluminação artificial deverão 

estabelecer-se de modo a garantirem as melhores condições de visibilidade e segurança dos 

utentes. O nível de iluminação de serviço sobre o cais e as superfícies de plano de água, não 

deve ser em nenhum ponto, inferior a 200 lux, em geral, ou a 300 lux nos tanques 

desportivos. Nas restantes zonas de serviços anexos das piscinas, deverá assegurar-se um 

nível mínimo de 150 lux de iluminação geral [13].  

 

2.4.1 - Iluminação Natural 

Tendo em conta que Portugal é um país com condições climatéricas privilegiadas, é 

recorrente vermos equipamentos desportivos que não tiram partido da exposição solar mais 

adequada e ao mesmo tempo utilizam a luz natural indiscriminadamente, umas vezes em 

claro défice e outras vezes em excesso, consoante as necessidades funcionais dos espaços a 

utilizar [25]. 

O conforto visual irá ter influência na sensação de bem-estar dos utilizadores sobretudo 

ao nível da iluminação a que os espaços estão sujeitos. Neste contexto e partindo do 

pressuposto que os espaços estão bem dimensionados para receber luz natural, há que tentar 

garantir no período noturno que a iluminação artificial se aproxima o mais possível do nível 

de conforto gerado pela iluminação natural (ao nível da qualidade, da quantidade e respetiva 

distribuição) [26]. 

Outro aspeto muito importante é a iluminação natural tendo em conta que os espaços 

desportivos principais necessitam de bastante iluminação. Desta forma e admitindo que a 
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piscina se encontra orientada a sul, é importante dotar esta envolvente de áreas 

envidraçadas que permitam a entrada de luz natural difusa. No entanto é importante também 

proteger os espaços desportivos da luz natural direta, uma vez que esta afeta o rendimento 

desportivo quando incide nos olhos dos utentes [25]. 

O tipo de iluminação dos espaços onde se desenrola a atividade desportiva, 

independentemente de esta ser natural ou artificial, pode influenciar de forma positiva ou 

negativa o desempenho desportivo de quem os utiliza e sempre em função do tipo de 

modalidade que se está a praticar. Deve portanto ter-se em conta os níveis de iluminação 

adequados para cada espaço desportivo e sempre que possível evitar a iluminação artificial, 

de forma a reduzir a dependência do consumo de eletricidade [27]. 

É de comum acordo que as piscinas são equipamentos desportivos que requerem grandes 

consumos de energia e como tal pensou-se numa solução sustentável que tentasse resolver 

grande parte desses problemas técnicos – uma estrutura que recriasse os efeitos de uma 

estufa. Tal efeito não só permite a entrada de uma grande quantidade de luz natural, como 

também permite a poupança de energia no aquecimento da água dos tanques e do ar interior 

[25].  

Na publicação: Desempenho Ambiental e Soluções Arquitectónicas Sustentáveis em 

Complexos Desportivos desenvolvida por Arrifano, R. [25], sugere-se a adoção da tecnologia 

Smart Glass, desenvolvida nos Estados Unidos da América pelo National Renewable Energy 

Laboratory. Esta tecnologia permite controlar a quantidade de luz e a radiação solar que 

passa através dos envidraçados, tornando-os transparentes ou opacos consoante as 

necessidades, através da relação entre duas películas transparentes coladas pelo interior dos 

envidraçados [25]. 

O Water Cube, imagem de marca do Centro Aquático Nacional da China, implementa um 

conjunto de soluções arquitetónicas sustentáveis, como uma estrutura exterior translúcida 

concebida para agir como uma estufa, não só permitindo a entrada de uma grande 

quantidade de luz natural, como também aquecendo a própria água da piscina e o ar interior 

de forma passiva. Adicionalmente funciona como fachada dupla ventilada, aumentando a 

massa térmica do edifício de forma a que o ar interior da piscina se encontra a temperaturas 

semelhantes quer no verão quer no inverno. Desta forma, o consumo de energia estimado foi 

reduzido em cerca de 30% [28]. 

Exemplo de boa prática, é também, o complexo desportivo Mark R. Shenkman Training 

Center localizado no estado do Connecticut, Estados Unidos da América e para o qual, 

aquando da sua conceção, houve um cuidado especial em dotar a esmagadora maioria dos 

espaços interiores com luz natural, evitando o recurso a luz artificial e consequente consumo 

de energia. Nos casos em que não foi possível implementar este princípio, adotaram-se 

mecanismos de iluminação de baixo custo [25]. 

 

2.4.2  - Iluminação Artificial 

O mercado da iluminação sofreu nos últimos anos uma importância relevante quando se 

aborda o tema da eficiência energética. A iluminação está presente no nosso quotidiano 

sendo a substituição de equipamentos mais antigos por tecnologias mais eficientes sob ponto 

de vista energético uma das formas mais simples de diminuir o consumo sem alterar os 

hábitos dos utilizadores. Esta necessidade acontece quer pelo aumento da população quer 

pela má utilização da energia final, obrigando ao consumo excessivo da energia primária [29]. 

A crescente preocupação com a otimização do consumo de energia nas diferentes áreas do 
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quotidiano obriga à criação de incentivos de substituição de equipamento (através de 

comparticipações do Estado, reduzindo no preço final do equipamento eficiente e também a 

aplicação de taxas nos produtos considerados ineficientes, elevando o seu preço final) e à 

criação de programas de sensibilização de hábitos de utilização desses mesmos equipamentos 

(e.g. através da conceção de manuais de boas práticas em cada sector) [29]. 

Na figura 2.3, apresenta-se um diagrama exemplificativo da estrutura de classificação de 

luminárias quanto ao seu princípio de funcionamento, condições de operação e 

características da natureza construtiva da mesma. 

 

Figura 2.3 - Classificação das diferentes tecnologias existentes na iluminação artificial [30] 

A utilização de sensores de luminosidade combinada com balastros eletrónicos reguláveis 

permite fazer variação do fluxo emitido pela lâmpada em função das necessidades. Este 

sistema faz uma variação contínua dos níveis de luminosidade, evitando a sua perceção pelos 

utilizadores. Desta forma, além de proporcionar conforto aos utilizadores de edifícios 

fechados, os níveis de iluminação artificial são sempre mantidos nos valores mínimos [30]. 

 

Um estudo realizado no âmbito de dissertação de mestrado realizada em 2014 por 

Alexandra P., no que à redução do consumo energético diz respeito propõe: ” uma solução 

seria a substituição de todas as luminárias existentes neste edifício por luminárias LED. Ao 

efetuar um estudo energético e económico desta solução, verificou-se que é uma solução 

energética e economicamente viável, sendo o retorno do investimento cerca de 4 anos e 9 

meses” [31].  

Também pode verificar-se a natural tendência para aplicação da tecnologia LED não 

menosprezando nenhuma das outras soluções presentes no mercado. 

De acordo com o objetivo principal do Estágio de Anderson Pereira foi feita a avaliação 

técnica e económica dos projetos de iluminação propostos para cada um dos espaços 

analisados, excetuando os projetos para as naves dos 4 Complexos sendo eles: o Complexo 

Olímpico de piscinas, a Piscina Rui Abreu, a Piscina Luís Lopes da Conceição um pavilhão 

multidesportos todos eles localizados no município de Coimbra. Para os sistemas de 

iluminação das naves foi solicitada uma análise técnico económica a uma empresa do setor. A 

avaliação dos diferentes projetos, todos envolvendo a substituição da tecnologia existente 

por tecnologia LED, iniciou-se com as simulações com recurso ao software Dialux, de modo a 
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garantir que o novo projeto de iluminação permitia obter os níveis de iluminância média 

desejados [6]. 

Importante realçar que a utilização de software específico para estudos de iluminação de 

espaços se revela bastante pertinente, permitindo ao utilizador simular inúmeras soluções de 

iluminação de espaços, com custos razoáveis e resultados bastante próximos da realidade 

uma vez implementados. Permite fazer estimativas bastante apreciadas pelos utilizadores no 

que aos custos e necessidades energéticas diz respeito. 

Na realização de um projeto luminotécnico é importante haver resultados antes da 

realização dos trabalhos de instalação. Estes resultados podem ser quantitativos (e.g. valores 

de luminância a serem comparados com os valores dados pela Norma EN 12464-1) ou 

qualitativos (e.g. perceção visual) sempre tendo como objetivo a redução de custos e a 

conferir um maior conforto e bem-estar ao utilizador [29]. Desta forma a simulação 

computacional permite de forma simples manipular o espaço, sempre o mais aproximado da 

realidade, de forma a minimizar passos desnecessários aquando da instalação, poupando 

custos económicos, tempo e trabalho. Em alguns casos é possível também exportar imagem 

ou vídeo do espaço virtual, permitindo mostrar a qualquer pessoa, sem necessidade da 

instalação da aplicação informática sempre que se deseja visualizar o projeto. De todas as 

aplicações informáticas de simulação computacional encontradas as mais utilizadas são as 

seguintes: ADELINE, CALCULUX, LUMEN, RELUX,  RADIANCE  e DIALux. 

 Desenvolvidas por múltiplas empresas, este tipo de aplicação informática são 

complexas apresentando uma base de dados variada desde texturas a materiais. Possibilitam 

a importação de texturas, materiais, objetos em 3D e também luminárias de diversos 

fornecedores, contendo toda a informação da lâmpada necessária no seu cálculo podendo 

assim estimar resultados numa plataforma virtual e assim prever melhor aplicação dos 

sistemas de iluminação. 

 

   

2.5 - Plano de Água 

A taxa de evaporação de uma piscina varia com as condições de funcionamento da piscina 

dependendo da temperatura da água, humidade e temperatura do ar da nave e o vento à 

superfície do plano de água. Quanto maior for a temperatura da água e o vento à superfície 

do plano de água e menor a humidade do ar, maior será a taxa de evaporação [32].  

As piscinas cobertas não estão sujeitas a ações do ambiente exterior à nave, mas ainda 

assim as perdas energéticas devido a evaporação são consideráveis. De facto, a excessiva 

quantidade de água evaporada é a principal razão da necessidade de ventilação forçada para 

controlo de humidade no interior da nave aumentando os custos de operação da mesma [32]. 

Este estudo não pretende alterar as condições de conforto da nave aumentando ou reduzindo 

qualquer valor respeitante a humidade e temperatura do ar bem como a temperatura da água 

da piscina respeitando as condições atuais de funcionamento. 

 

A diretiva CNQ 23/93 prevê, no ponto 9.5, como meio de regeneração complementar da 

água das piscinas, que deverá ser assegurada uma reposição diária (renovação) de água nova 

(potável), na proporção mínima de 30 litros por dia e por cada banhista que tenha 

frequentado a instalação, com o mínimo absoluto de 2% do volume do tanque. Este valor 
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poderá ser aumentado por determinação das autoridades sanitárias, sempre que os resultados 

de análise revelem uma água com qualidade insuficiente [13]. 

  Do ponto 10.1 do documento normativo CNQ 23/93 percebe-se que nas piscinas cobertas 

e nas piscinas convertíveis, deverão ser previstas instalações e equipamentos destinados ao 

aquecimento de água dos tanques de natação, dimensionados para acorrer às necessidades e 

às características de utilização dos tanques que as constituem. A tabela 2.12 apresenta as 

temperaturas da água dos tanques, de acordo com as suas tipologias, serão as seguintes:  

Tabela 2.12 - Valores recomendados para temperatura da água dos tanques segundo a diretiva CNQ 
23/93 

Tipologia da piscina Temperatura 

Tanques desportivos, em geral 24° a 26° C 

Tanques desportivos para saltos 26° a 28° C 

Tanques de aprendizagem e recreio 26° a 28° C 

Tanques infantis ou chapinheiros:  28° a 30° C 

Tanques de recreio e diversão: 26° a 28°C 

Tanques polifuncionais: 26° a 28°C 

  

Nas piscinas ao ar livre que disponham de tanques com água aquecida, adotar-se-ão as 

temperaturas referidas, reduzidas de 2°C. [11] 

Segundo Beleza et al [12] o total das perdas e ganhos de calor na água do tanque podem 

ser repartidas por quatro fatores principais: 

 Perdas caloríficas por renovação de água; 

 Perdas caloríficas por radiação da superfície água; 

 Perdas de calor por evaporação da água; 

 Perda, ou ganho de calor por convecção [12].  

 Segundo a publicação: “Coletores solares para Aquecimento de Água – Pavilhões 

desportivos e Piscinas”, publicação da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a água 

das piscinas perde energia por várias vias, mas as perdas por evaporação são, sem dúvida, as 

mais significativas, representando cerca de 70% do total [14]. Igualmente, Beleza et al [12], 

obtém valores percentuais para perdas caloríficas por evaporação na ordem dos 71% valor 

esse bastante aproximado da estimativa apresentada pelo documento publicado pela DGEG 

[14].  

A taxa de evaporação da água das piscinas cobertas, segundo Asdrubali, é função de 

várias variáveis tais como, temperatura da água, temperatura do ar, humidade relativa, 

velocidade do ar, assim como o número de ocupantes neste tipo de espaço [33]. Com efeito, 

a água em evaporação transporta quantidades de energia consideráveis, sendo por isso 

aconselhável adotar uma estratégia que minimize a evaporação (em que se salienta a 

cobertura do plano de água). As restantes perdas são, comparativamente, bastante 

inferiores. Torna-se assim absolutamente recomendável a colocação da cobertura nos 
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períodos em que a piscina não está em serviço, uma vez que se trata da medida mais 

eficiente e mais simples de implementar para dar resposta à fatura energética [14]. 

A instalação de cobertura do plano de água é uma medida com um período de retorno 

muito reduzido, que deve ser uma regra a adotar, sem exceção, nos projetos de piscinas 

aquecidas [14]. A introdução da cobertura do plano de água não só transforma o tanque da 

piscina num reservatório de energia, permitindo atingir poupanças que variam entre 10% e 

40% para piscinas cobertas, como reduz o tempo de funcionamento dos equipamentos 

eletromecânicos de tratamento de ar e, consequentemente, a energia elétrica por eles 

consumida [14]. 

De facto, ao reduzir as perdas por evaporação, as necessidades de renovação de ar, 

através da ventilação mecânica (forçada), para desumidificação, serão inferiores, resultando 

numa importante poupança de energia [14]. Para além da poupança energética, a utilização 

da cobertura do plano de água conduz ainda a benefícios adicionais como a redução das 

necessidades de reposição de água, e uma utilização mais racional dos aditivos químicos nos 

processos de tratamento [14]. 

Segundo o Anexo B do documento normativo NP 4448 podem ser utilizados diferentes 

tipos de coberturas flutuantes, entre os quais se destacam as seguintes: 

 Filme plástico de dupla camada com bolhas de ar encapsuladas; 

 Filme plástico de camada única; 

 Espuma plástica de células fechadas laminada em filme ou tecido de reforço [15]. 

Uma vez definido qual o tipo de cobertura flutuante a aplicar no plano de água cabe ao 

agente decisor a responsabilidade de optar por um grau de automatismo presente na 

cobertura optando por soluções manual, semiautomática ou automática segundo publicação 

do Departamento de Energia dos Estados Unidos [32]. 

Excetuando situações em que a água da piscina possa passar para o topo da cobertura, 

podem assumir-se reduções de 90% nas perdas por evaporação quando a cobertura se 

encontre em utilização. Contudo, deve ser considerado não apenas o período do dia em que é 

utilizada a cobertura mas também a velocidade média do vento ao longo do dia que é 

frequentemente significativa [15]. 

 

2.6 – Sistemas de Monitorização e Gestão Centralizada 

Nos dias de hoje a necessidade de controlo preventivo, dinâmico e automatizado é cada 

vez mais uma necessidade dos gestores das piscinas com o propósito de monitorizar de 

maneira mais eficiente o desempenho da instalação. 

 Com a crescente necessidade de fazer uma boa racionalização e gestão de energia e 

recursos, sistemas que conseguem fazer uma monitorização eficaz tornam-se uma ótima 

ferramenta para este efeito [34]. No que concerne à eficiência em edifícios, de habitação ou 

de serviços, esta pode ser aumentada recorrendo apenas a algumas alterações 

comportamentais que são facilmente exequíveis. A monitorização das cargas permitirá assim 

ao utilizador um acesso mais fácil e desagregado dos consumos, sabendo desta forma onde 

deverá atuar [34]. Igualmente, eficácia dos procedimentos e da operação do tratamento de 

água e o sistema de gestão, devem ser avaliados, monitorizados e analisados numa base 

regular, para identificar oportunidades de melhoria [22].  

O controlo a realizar no estabelecimento divide-se nos seguintes tipos: 
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 Controlo imediato efetuado pelo operador; 

 Controlo em linha; 

 Controlo realizado por entidades externas [22]. 

 

 

O diagrama apresentado na figura 2.4 apresenta a subdivisão da monitorização em gestão 

técnica centralizada e que aborda os sistemas de aquecimento ventilação e ar condicionado 

(AVAC), Iluminação e tomadas e outros sistemas dos quais se podem destacar os Geradores , 

UPS (Uninterruptible Power Supply), sistemas de corrente continua (DC), baterias entre 

outros. 

  

GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA (GTC)

  

Figura 2.4 - Diagrama de gestão técnica centralizada eficiente [36] 

 Também, proveniente da mesma fonte, pode adotar-se uma abordagem de um 

sistema de gestão inteligente de edifícios (GIE) funcionando em paralelo com o sistema 

anteriormente referido [35] onde são monitorizados os consumos energéticos 
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Figura 2.5 –Diagrama estrutural de abordagem em Gestão Inteligente de Edifícios [16] 

 Os estabelecimentos de uso público devem possuir um manual de procedimentos 

operatórios e de manutenção de todos os equipamentos instalados. Este manual, que deve ser 

mantido em papel e\ou em formato eletrónico e tem de estar em local apropriado e 

disponível para o operador, deve conter ou referir a seguinte documentação: 

 Os procedimentos relativos à operação e segurança do sistema de tratamento de água 

da piscina e aos sistemas de aquecimento e de ventilação; 

 Um esquema da piscina, instalações e tubagens associadas; 

 Procedimentos de operação, manutenção verificação e calibração de todo o 

equipamento e respetivos planos anuais. 

 Procedimentos para manter a água da piscina e o ar da nave em condições próprias 

para a sua utilização; 

 Plano de manutenção preventiva do equipamento, detalhando as inspeções, trabalhos 

de manutenção e conservação destacando os trabalhos a realizar pelo operador por rotina 

[22]. 

 

A legislação Portuguesa prevê a incorporação deste tipo de tecnologias em edifícios 

através da portaria 353- A/2013. 
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2.6.1 - Requisitos gerais  
 

A adoção de sistemas de regulação, controlo e gestão técnica será obrigatória em função 

da potência térmica nominal no edifício, de acordo com o disposto na Tabela 2.13. 

Tabela 2.13- Tipos de sistemas de regulação, controlo e gestão técnica a adotar em função da 
potência térmica nominal 

 
 

 Respeitando o ponto 10.3.2 do anexo I constante da portaria 349-D de 2 de Dezembro de 

2013 e que dela faz parte integrante, é aprovado nos termos do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 

20 de agosto Os sistemas de gestão técnica centralizada deverão cumprir com os requisitos 

mínimos da classe C definidos na Tabela 1 da norma EN15232, podendo ser consultadas no 

Anexo IV  

 

 Da análise da bibliografia consultada e também da consulta da legislação vigente em 

Portugal verifica-se que as piscinas públicas apresentam condicionantes que afetam 

consideravelmente o custo de operação da mesma. Importante destacar que a qualidade 

sanitária da água e do ar da piscina implica a instalação de equipamento que permite fazer a 

piscina operar respeitando todos os parâmetros de higiene e conforto estabelecidos e 

permitindo ao utilizador a melhor experiencia possível.  

 A importância de existência de mais do que uma fonte de energia para aquecimento de 

águas revela-se pertinente permitindo maior flexibilidade de operação e controle de custos 

de operação da mesma. A energia necessária para funcionamento em plenas condições de 

uma piscina centram-se fundamentalmente da energia elétrica necessária para a iluminação 

artificial e equipamentos eletromecânicos responsáveis pela circulação de fluidos(ar ou água) 

na instalação e a energia térmica sob a forma de água quente utilizada nos permutadores de 

calor para efeitos de aquecimento de água para banhos água da piscina e ar da nave da 

piscina. 

 A constante atualização da legislação portuguesa estabelece novos parâmetros obrigando 

os responsáveis pela instalação a efetuar renovação de equipamentos garantindo uma 

constante atualização dos procedimentos e equipamentos instalados nas piscinas de utilização 

pública. 
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Capítulo 3  

 

 

Análise de Informação e Estudos de 
Eficiência Energética 

A Piscina em análise nesta dissertação é uma Piscina de utilização pública, tendo, nas 

suas instalações, anexado um pavilhão polidesportivo. Destaca-se a piscina pelas dimensões 

24,9 metros de comprimento por 13 metros de largura com uma profundidade máxima de 1,4 

metros e para a qual se apresenta um corte de perfil da nave da piscina na figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Imagem de corte de piscina em estudo 

Da análise dos consumos de eletricidade e gás natural, devendo ser tido em conta que as 

duas instalações são responsáveis pelo consumo de eletricidade, gás e água, resultam os 

gráficos apresentados nos gráficos das figuras 3.2 e 3.3 onde se apresentam os consumos e 

custos com eletricidade e gás natural.  
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Figura 3.2 - Consumo e custo total de energia ativa por mês durante três anos 
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Figura 3.3 – Consumo e custo total de Gás Natural por mês durante três anos 

Os consumos com gás natural e energia elétrica podem ser comparados através de um 

diagrama circular onde se verificam as percentagens relativas de consumo e os custos finais 

associados à aquisição das mesmas, por ano civil. 
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Figura 3.4 -Relação de custo e consumo com energia elétrica e gás natural nos anos 2013 e 2014 e 
2015 

 

 

 

Verificou-se após visita à instalação que a energia elétrica é utilizada essencialmente nos 

sistemas de iluminação, motores elétricos de bombagem e motores elétricos responsáveis 

pela ventilação mecânica da instalação. Relativamente ao consumo de gás natural 

canalizado, este é responsável pela produção de energia térmica utilizada como fonte quente 

em permutadores de calor e igualmente responsável pelo aquecimento de água para consumo 

de utilizadores da instalação.  
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Verificaram-se os consumos da instalação por aplicação de um sistema portátil de medida 

de condições de funcionamento da rede. Através do sistema de data storage system integrado 

no equipamento, foi possível fazer medições de tensão por fase, corrente e potência a 

transmitir em intervalos de tempo determinados previamente, de modo a efetuar medições 

sem sobrecarregar o sistema com informação excessiva. Assim, com o apoio do software 

PowerVision da CIRCUTOR foi possível aceder à informação de consumos durante o período de 

1 semana, figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Potência consumida trifásica desde 12:00h de 25 de setembro até 1 dezembro de 2015 

 

A importância de aquisição deste tipo de informação revela-se bastante útil na 

interpretação do funcionamento da instalação bem como na facilidade de deteção de 

possíveis falhar no funcionamento dos sistemas integrados na instalação. Permite além de 

monitorizar atenção e corrente por fase a todo o momento como também permite perceber 

qual a energia capacitiva e indutiva que é consumida ou injetada na rede afetando os custos 

finais de energia elétrica. Facilita claramente a interpretação dos gastos energéticos quando 

combinado com os períodos de funcionamento dos diferentes sistemas que permitem o 

correto funcionamento da instalação.  

Da interpretação dos registos de medição das condições de operação da rede de 

abastecimento de energia elétrica com recurso ao software Powervision podemos verificar 

que a evolução do consumo energético ao longo de um período de 24 horas apresenta um 

comportamento esperado tomando em consideração os períodos de funcionamento da 

instalação. 

Destacam-se os seguintes registos que se consideram importantes: 

 - Acionamento da iluminação nas zonas comuns e balneários: 6:30 

 - Limpeza dos filtros da piscina: 7:00 h 

 - Abertura do estabelecimento ao público: 8:00 h  

 - Início de funcionamento do bar: 8:00 h  

 - Início do período de treinos de equipas desportivas locais: 18:00 h 

 - Fim do período de treino de equipas desportivas locais: 23:00 h 

 

Importante destacar que durante o período de medição de consumos da instalação é 

facilmente percetível um consumo mínimo relativamente estável durante o período de 

encerramento do edifício, de valor inferior ao período de funcionamento e de abertura ao 

público. 
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Esses valores ainda apresentam valores consideráveis pelo facto de haver sistemas ligados 

continuamente excetuando os períodos de manutenção tais como ventilação e bombagem de 

água da piscina. 

Importante referir que aquando da instalação do sistema de medição de consumos foi 

verificado que existia uma ponta de prova referente à fase 2 no sistema de análise do 

Powervision que não estava a operar corretamente mas isso não impediu de perceber que o 

consumo de energia reativa não é um problema que se coloca à infraestrutura em estudo pelo 

que os pontos do gráfico da figura 3.5 no qual existe consumo de energia reativa coincide 

com o funcionamento errático e irrealista da ponta de prova danificada como podemos 

verificar por observação da corrente medida pela pinça amperimétrica 2, figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 - Fator de Potência medido desde 12:00h de 25 de setembro até 1 outubro de 2015 

 

 

 

Figura 3.7 - Corrente medida na fase 2 desde 12:00h de 25 de setembro até 1 dezembro de 2015 

Através da exportação de dados para software de tratamento de dados e informação foi 

possível estabelecer valores médios para os valores da fase 2 partindo do pressuposto que o 

desvio entre fases equilibradas não se distancia muito. O gráfico da figura 3.8 apresenta uma 

estimativa para os valores de consumo para o período de 24 horas tomando os consumos 

recolhidos durante o período de aquisição de informação e que decorreu durante o período 

de 8 dias. 
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Figura 3.8 – Valores medidos para a Tensão média diária 

 

Figura 3.9 - Valores medidos da corrente média diária (I) 
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Figura 3.10 - - Valores medidos da potência ativa trifásica (P) 

 Da interpretação dos consumos de potência ativa podemos estimar que a instalação tem, 

das 24:00 até aproximadamente às 6:00 um consumo de cerca de 25,5 kWh que corresponde 

ao período de encerramento ao público. Nesse período são responsáveis pelo consumo 

energético o sistema de bombagem de água da piscina e ventilação da nave da piscina.   

 Durante o período das 6:00 até as 17:30 aproximadamente os sistemas de ventilação e 

bombagem continuam e funcionamento com elevação de consumo médio devido ao 

acionamento da iluminação dos balneareis e funcionamento do bar instalado na instalação 

mantendo todos equipamentos anteriormente referidos igualmente em funcionamento. 

 Durante o período das 17:30 até as 24:00 o consumo de energia aumenta de forma 

significativa devido ao facto de ser ligada a iluminação dos espaços da piscina e do pavilhão 

polidesportivo mantendo todos equipamentos anteriormente referidos também em 

funcionamento. 

Diagramas de interligação de componentes térmicos 

 

 Da análise da informação cedida pelas entidades gestoras da instalação, e após visita ao 

local, foi possível elaborar um esquema simplificado de interligação de sistemas térmicos que 

como se pode perceber pela figura 3.11 que apresenta um esquema simplificado dos sistemas 

envolvidos no processo de aquecimento de água de piscina, sistemas de água quente sanitária 

e ventilação. 
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Figura 3.11 - Diagrama simplificado de esquema de interligação de sistemas térmicos 

 Da observação do diagrama de interligação dos sistemas térmicos presentes na 

instalação poder-se-á verificar a complexidade do mesmo e, por consequência, verificar que 

a água quente é utilizada como fonte de energia, aproveitada em permutadores de calor para 

aquecimento de água da piscina, água para banhos e consumo e ar que é insuflado na nave da 

piscina. Na figura 3.11 destacam-se os circuitos coloridos de água que integra o sistema de 

abastecimento da rede através da cor azul claro, fornecida em temperaturas inferiores a 

20ºC, e que é utilizada pelas caldeiras de Gás Natural e no misturador para posterior 

pressurização e consumo final (AQS III na figura 3.11) pelo utilizador da instalação destacada 

pela cor laranja. A admissão no misturador é efetuada através da injeção de Água Fria 

Sanitária na Água Quente Sanitária II destacada pela cor vermelha. O circuito destacado na 

cor azul escura faz parte do circuito de retorno de água quente sanitária que retorna dos 

permutadores de calor e tem como destino final o coletor de água que interliga todos os 

circuitos de água quente sanitária antes da mistura. 

 

Circuito de tratamento de água da piscina 

 

Relativamente aos circuitos sistemas presentes no circuito de tratamento fechado de 

água da piscina, apresenta-se, na figura 3.12, um diagrama exemplificativo do esquema de 
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ligação e colocação dos diferentes componentes necessários ao funcionamento normal da 

piscina. 

 

Figura 3.12 - Esquema simplificado do circuito de tratamento de água 

 

Cálculo da lotação máxima instantânea e diária da piscina 

 Cálculo de lotação máxima instantânea e diária da piscina tendo em consideração as 

caracteriscicas da piscina e o seu tipo de utilização.  

Para o cálculo da lotação máxima instantânea da piscina devemos considerar as 

profundidades do tanque ao longo do comprimento da piscina pelo que por imposição legal 

devem ser considerados diferentes valores para utilizadores por unidade de área consoante a 

profundidade da piscina em todo o momento. A figura 3.13 apresenta um esboço ilustrativo 

do formato da piscina ao longo da sua largura. 
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Figura 3.13 - Esboço de perspetiva de perfil da piscina. 

Devem ser consideradas taxas máximas de utilzação: 

 De 1m até 1,35m deve ser reservada uma área de 2,7 m2 por utilizador, 

 Profundidade superior a 1,35m deve ser respitada uma área de 4m2 por utilizador. 

 

A lotação máxima instantanea da piscina será calculada com base em 3 secções  

 

A secção A 

Area da secção A = 13 * 10,89 =141,62m2  

Lotação maxima instantanea para secção A = 141,62 / 2,7 = 52,45 utilizadores 

 

A secção B 

Area da secção B = 13 * [29,4 –(2 * 10,89)] = 40,56 m2  

Lotação maxima instantanea para secção B = 40,56 / 4 = 10 utilizadores 

 

A secção C 

Area da secção C = 13 * 10,89 =141,62m2  

Lotação maxima instantanea para secção C = 141,62 / 2,7 = 52,45 utilizadores 

 

 Do somatório das lotações máximas instantâneas das 3 secções resulta uma utilização 

máxima instantânea da piscina de 115 utilizadores. Finalmente obtém-se o valor máximo para 

a lotação diária da piscina que deve respeitar o valor de 4 vezes a lotação máxima 

instantânea da piscina pelo que resulta uma lotação máxima diária de 460 utilizadores 

diários. 
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Cálculo do indicador de eficiência energética da instalação 

 

Para o cálculo do Indicador de eficiência energética da instalação foi considerado o anexo 

I da Portaria n.º 349 -D/2013, de 2 de dezembro, ao abrigo do disposto no Regulamento de 

Desempenho Energético dos Edifícios de Comercio e Serviços (RECS) aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto. 

O ponto 1 desse mesmo anexo prevê o cálculo do indicador de eficiência energética 

baseado na identificação prévia dos sistemas presentes nos edifícios e o tipo de utilização dos 

seus recursos.  

O ponto 2, do mesmo anexo, apresenta diferentes tipos de indicadores de eficiência 

energética dos quais se destacam, o indicador de eficiência energética previsto, indicador de 

eficiência energética efetivo e o indicador de eficiência energética referência. 

O ponto 3 concentra-se na determinação dos indicadores de eficiência energética 

PREVISTO E EFETIVO. Da interpretação da alínea 3.1.3 da qual se transcreve parte do texto e 

que diz: “O método de consumo efetivo constitui, para os edifícios novos (…), e para os 

existentes, o método base para determinação do IEE (indicador de eficiência energética), 

podendo, nas situações descritas na tabela 3.1 ser utilizados métodos alternativos aí 

indicados”. Apresenta-se, na tabela 3.1, a descrição dos métodos base e alternativos aceites 

para cálculo do Indicador de Eficiência Energética (IEE) de uma instalação de comércio e 

serviços enquadrada no tipo de edificação. 
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Tabela 3.1 - Métodos aceites para determinação do IEE de um edifício de comércio e serviços de 
acordo com o tipo de edifício e a sua situação [21] 

 

 

Da tabela 3.1 verifica-se que o método base para um Grande edifício de comércio e 

serviços (GES) existente aceite pela mesma tabela é o método do consumo efetivo. 

O ponto 3.4 do anexo 1 da Portaria n.º 349 - D/2013, de 2 de dezembro, foca-se 

exclusivamente no método de determinação do Indicador de Eficiência Energética Efetivo 

(IEEe). 

 

 O indicador de eficiência energética efetivo (IEEef) 

 

IEEef = 1/Ap *  ∑ Efi * Fpi 

 

 IEEef = 1/3961 * [ (310.624,00 * 2,5)+( 1.765.244,88*1) ] 

 

 IEEef = 641,7079 kWhep/m^2.ano 
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Onde: 

Ap – Área interior útil de pavimento 

Efi – Consumo médio anual de energia final por fonte de energia i 

Fpi – Fator de conversão de energia primária 

 

 

 Os valores para os fatores de conversão de energia para energia primária são 

estabelecidos no em Despacho 15793- D nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei 

118/2013. 

 Os fatores de conversão entre energia final e energia primária a utilizar na determinação 

das necessidades nominais anuais de energia primária de edifícios de habitação e do 

indicador de eficiência energética (IEE) de edifícios de serviços são:  

 a) 2,5 kWhEP/kWh para eletricidade, independentemente da origem (renovável ou não 

renovável); 

 b) 1 kWhEP/kWh para combustíveis sólidos, líquidos e gasosos não renováveis. 

3.1 - Cálculo de necessidades de calor para AQS

 
Tomando o ponto 10.2 do documento normativo CNQ 23/93 está previsto um consumo 

médio de AQS de 40 litros por utente e por hora à temperatura de 38° a 40°C nas piscinas 

cobertas [13]. 

 

Partindo da definição de uma unidade de caloria unidade de energia, e que pressupõe a 

elevação da temperatura de um grama de água em um grau Celcius, igual a 4,184 kJoules. 

 

Por interpretação do parágrafo referido anteriormente se prevê que será necessário 

aproximadamente 40.000 calorias para aquecer em um grau Celcius os 40 litros de água por 

cada utilizador obtemos o valor estimado de 167.360 k Joules/ºC.utente (quilo joules por 

grau por utente). 

 

Resultará, por utente, e para 40 litros de água com sobrelevação média considerada igual 

25ºC da temperatura da água que abastece as instalações obtemos o valor energético de 

4.184.000 kJoules. 

 

Finalmente a instalação deve ser capaz de produzir água quente suficiente para todos os 

utentes que serão 460 utentes diariamente e um número máximo de utentes a qualquer 

momento de 115.Assim, o valor em joules para 460 utilizadores a energia necessária para 

aquecimento de água para banhos será de 1924,64 *106 kJoules. 
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 Admitindo a renovação de utentes no intervalo de 1 hora prevê-se que a instalação deva 

ser capaz de aquecer durante o período de 1 hora o valor máximo de 133,5 kW por aplicação 

do princípio de caloria acima definido e admitindo a frequência máxima instantânea da 

piscina no período de 1 hora. 

 

3.2 - Cálculo de caudal de recirculação mínimo 

 

 O caudal de recirculação mínimo a assegurar pela instalação de tratamento de água, 

segundo o ponto 9.4 da diretiva CNQ 23/93, será dado pela seguinte expressão: 

 

Q = V /( R x H )    (m3/ hora) 

 

em que: 

V = capacidade do tanque (m3) 

H = profundidade média do tanque (m) = volume/superfície 

R = fator de recirculação (horas/metro de profundidade) 

 

O fator de recirculação R, depende das condições da ocupação e de exposição dos 

tanques, e da eficácia do sistema de tratamento adotado, sendo igual a: 

 

R = k.f,  

 

em que k (fator de rendimento do sistema de tratamento) e f (fator de ocupação 

específica), podem tomar os valores apresentados a seguir:  

 

k= 0,5 banhistas/m3, no sistema de tratamento tipo I: floculação + filtração + desinfeção 

(cloro) 

k= 0,6 banhistas/m3, no sistema de tratamento tipo II: floculação + filtração + 

ozonização + filtração em carvão ativado + desinfetante (cloro) 

 

F = 3 m2.hora/banhista, em piscinas ao ar livre ou convertíveis 

F = 4 m2.hora/banhista, em piscinas cobertas 

 

Decorrendo das expressões anteriores, o período de recirculação será dado por:  

 

T = R.H    (horas) 

 

T = (0,5*4) * 1,2 (horas) 

 

T = 2,4    (horas) 

 

Não devendo exceder o valor máximo de 8 horas. 
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Aplicando o método acima descrito tomando o volume de água a recircular de 394,44 m3 

obtém-se o fator de recirculação R=0,5*4 para uma profundidade média de 1,2 m. 

 

Finalmente obtemos o caudal mínimo de recirculação Q=394,44/(2*1,2)=164 m3/h 

 

 

 O cálculo deste valor revela-se importante na medida em que devemos garantir este valor 

como valor mínimo de caudal de recirculação podendo depois perceber quais as melhores 

ofertas no mercado sem sobredimensionamento e consequente aumento dos custos de 

aquisição e exploração. 

 

 

3.3 - Cálculo do volume de água de renovação 

Como meio de regeneração complementar da água das piscinas, deverá ser assegurada 

uma reposição diária de água nova (potável), na proporção mínima de 30 litros por dia e por 

cada banhista que tenha frequentado a instalação, com o mínimo absoluto de 2% do volume 

do tanque. 

 

Lotação máxima diária = 460   

 

Volume de água a repor = 30 * 460  (Lotação máxima diária) 

Volume de água a repor =   13 800   (l/dia) 

 

3.4 - Cálculo de volume de ar de recirculação

O volume mínimo de ar a insuflar na nave da piscina deve ser controlado e deve ser capaz 

de funcionar para garantir as condições sanitárias e que pode ser calculado segundo a 

Portaria 353 A- 2013  de 4 de dezembro, para a qual deve ser garantida uma capacidade de 

insuflação de 20 metros cúbicos de ar fresco por cada metro quadrado de plano de água da 

piscina. Assim Sendo as dimensões da piscina são: 

   24,9 metros de comprimento  

   13 metros de largura 

A que equivale uma área de plano de água de 327,3 metros quadrados. 

  

Finalmente temos o valor de ar a insuflar na nave de 6546 metros cúbicos de ar por hora.  

 

3.5 - Cálculo de volume de ar de renovação 

O volume de ar renovado por utilizador deve em todo o caso ser respeitado quando 

perante uma piscina coberta pelo que a legislação prevê a renovação mínima de 49m3 de ar 
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insuflado por utilizador por dia. Da análise da lotação máxima diária resultará um valor 

mínimo para a capacidade de insuflação durante o período de atividade da piscina estipulado 

em 15 horas. 

 

Var = 460 * 49 = 22540 m3 de ar 

 

Var = 22540 / 15 = 1503 m3/h 

 

O volume do ar de renovação é facilmente reposto admitindo que a recirculação de ar na 

nave é devida a injeção de ar proveniente do exterior e aquecido em permutadores de calor.  

 

3.6 – Perdas no Plano de Água 

A água da piscina revela-se um sistema bastante importante no que concerne à gestão dos 

consumos associados ao plano de água. Assim e com o objetivo de melhor entender a 

importância do sistema em causa, e para estudos de ações de eficiência energética e 

poupanças associadas essencialmente à aplicação da cobertura da piscina, não pretendendo 

alterar as condições de operação da mesma com ações de redução de temperatura da água 

assente no principio defendido por Beleza, et al no qual defende que a diminuição de 1ºC na 

temperatura da piscina pode reduzir até 30% dos custos associados a mesma mas dessa 

alteração pode resultar uma diminuição significativa da afluência do publico reduzindo a 

receita da instalação [12].  

Para efetuar o estudo das condições de operação da piscina foi dado especial atenção às 

perdas calorificas resultantes da renovação da água, obrigatória por lei, em defesa das 

condições sanitárias da piscina e que prevê a reposição diária de 30 litros de água por 

utilizador da piscina, também e a mais importante de todas consiste nas perdas térmicas por 

evaporação da água da piscina que devem, a todo o custo, ser analisadas pelas implicações 

que decorrem da evaporação na composição do ar da piscina aumentando a humidade 

presente no ar e que posteriormente terá de ser retirada do ar. 

Da observação da legislação aplicada no território nacional, no Documento Normativo 

NP4448 de 2007, verifica-se que a análise das condições de operação da piscina afta as perdas 

energéticas associadas à piscina repartindo o estudo pelas componentes que poderá ser 

consultado com mais pormenor no anexo 1. 

As componentes que compõem o total de perdas estimado no documento abordam: 

  Perdas caloríficas por renovação da água 

  Perdas caloríficas por radiação da superfície da água 

  Perda de calor por evaporação da água 

  Perdas, ou ganho, de calor por convecção 

 O Total de perdas e ganhos de calor na água do tanque é resultado da soma das 

componentes acima enumeradas mas o documento prevê também que aquando a aplicação 

da cobertura do plano de água apenas a componente das perdas de calor por evaporação da 

água da piscina. 
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 Outros Documentos Normativos foram consultados, de onde se destacam a norma ASHRAE 

e para o qual se verificou valores de perdas mais elevados quando comparados com os valores 

obtidos pelo método experimental pelo facto de a temperatura durante o período de 

inatividade ser inferior à temperatura da água da piscina. 

 Os valores apresentados na simulação das poupanças associadas à cobertura do plano de 

água apenas se foca nas perdas energéticas por evaporação. Segundo a norma Portuguesa NP 

4448/2007, a aplicação da cobertura do plano de água apenas afeta a taxa de evaporação 

reduzindo em cerca de 90% o seu valor inicialmente estimado. Por incapacidade de aquisição 

de instrumentação de medição de parâmetros apenas foram utilizados valores resultantes da 

aplicação do método experimental que decorreu na instalação em estudo. 

 

Diagnóstico de consumo energético da instalação 

 

 

Da análise da informação recolhida junto das entidades responsáveis, por consulta de 

faturação e consumo energético foi possível elabora um conjunto de diagramas circulares que 

permitem perceber qual o fator de potência anual da instalação nos períodos de cheias e 

ponta bem como perceber quais as percentagens de utilização de energia elétrica e quais as 

afetações das mesmas componentes nos custos finais faturados com demonstrado nas figuras 

3.14 e 3.15 
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Figura 3.14 - Energia ativa Vs Energia Reativa 
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Figura 3.15 - Custos e consumos faturados por período de faturação 
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Capítulo 4  

Análise de soluções propostas e 
discussão de resultados 

Propostas de Melhoria  

Com base no diagnóstico energético efetuado à instalação, foram propostas as seguintes 

medidas de melhoria dos consumos e eficiência energética:  

 

 Aplicação de painéis solares térmicos 

 Substituição de luminárias por tecnologia LED  

 Substituição de motores de bombagem de água da piscina 

 Aplicação de cobertura do plano de água 

 Verificação das condições de contrato de energia com EDP SU 

 

Durante a análise de informação e visita à instalação foi detetada a possibilidade de 

estudo de condições de funcionamento da caldeira. Pelo facto de a intervenção ser 

demasiado evasiva no sistema e o acesso obrigar a acompanhamento por um técnico 

responsável do fornecedor de Gás Natural da instalação.  

 

 

4.1 - Aplicação de painéis solares térmicos 

A aplicação de painéis solares térmicos revela-se a mais importante medida de eficiência 

energética, visto reduzir significativamente a necessidade de utilização de combustíveis 

fósseis, nomeadamente, o gás natural, responsável pela produção de energia térmica 

necessária para manter os sistemas a funcionar dentro dos parâmetros de temperatura 

desejados. 
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Figura 4.1 - Esquema de ligação de componentes parametrizados no software Solterm 5.1 

 Para melhor entendimento as 3 cargas representadas na figura 4.1 e consideradas na 

simulação são: 

Carga prioritária “ PISCINA AQS ” de consumo para banhos. Esta água é a água que é 

utilizada antes da mistura com a água fria para finalmente fornecer água a 40ºC para os 

banhos. Esta água deve ser obrigatoriamente rejeitada após utilização e conduzida para a 

estação de tratamento de águas e resíduos (ETAR).  

 Carga “ PISCINA AQS Fechada ”, água disponível nos depósitos de água que deve ser 

mantida em valores de 56ºC afim de garantir quantidade suficiente para água de banhos 

durante o período de 24 horas, sendo este carga considerada um circuito fechado que sofre 

poucas oscilações no seu valor durante o dia. 

 A carga apresentada como “ PISCINA Piscina ”, representa o circuito fechado de água 

da piscina que é separada obrigatoriamente da água para banhos por imposição legal. Esta 

carga será aquecida apenas por circulação forçada, por permutador de calor como 

apresentado na figura 4.1. 

 O dimensionamento das cargas e necessidades térmicas foi efetuado com recurso a 

análise de informação fornecida pelas entidades responsáveis pela gestão da instalação 

desportiva e observação de tabelas de frequência de público na instalação durante o período 

de 3 meses. 
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Tabela 4.1 - Produção pelos coletores solares térmicos sem frequência da piscina em agosto (KWh)2 

 

Ângulo 

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 

A
z
im

u
te

 

SUL + 15º        

SUL + 10º 
86134 

(48%) 

87690 

(47%) 

88730 

(47%) 

89249 

(47%) 

89266 

(46%) 

88826 

(46%) 

87926 

(46%) 

SUL + 5º 
86840 

(48%) 

88369 

(48%) 

89359 

(47%) 

89837 

(47%) 

89798 

(47%) 

89279 

(46%) 

88337 

(46%) 

SUL 
87109 

(48%) 

88632 

(48%) 

89621 

(47%) 

90060 

(47%) 

90000 

(47%) 

89423 

(46%) 

88438 

(46%) 

SUL - 5º 
86914 

(48%) 

88451 

(48%) 

89446 

(47%) 

89882 

(47%) 

89807 

(47%) 

89252 

(46%) 

88261 

(46%) 

SUL - 10º 
86367 

(48%) 

87900 

(48%) 

88909 

(47%) 

89371 

(47%) 

89341 

(46%) 

88827 

(46%) 

87858 

(46%) 

SUL - 15º        

 

 

 Da observação da tabela acima apresentada os valores mais favoráveis, no que diz 

respeito a produção de energia usando o mesmo número de painéis solares e alterando 

apenas a sua inclinação e orientação, será orientação a sul com inclinação de 25 graus com o 

plano horizontal. 

 

 A informação da tabela acima representada é retirada após simulação no software 

Solterm 5.1 e é apresentada como demostrado na figura 4.2 abaixo apresentada. 

                                                
2 Valores obtidos através do simulador  SOLTERM propriedade do LNEG – verificar anexo A2 
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Figura 4.2 - Análise energética segundo Solterm 5.1 

 

 Da análise económica do exercício de aplicação de 52 coletores solares térmicos 

Sonnenkraft SK500 N do fabricante Sonnenkraft. Resulta um investimento com contrato de 

manutenção negociado em aproximadamente 500 por metro quadrado de coletor instalado no 

local.  

 Da simulação resulta uma estimativa para recuperação do investimento em 9 anos. Se 

admitirmos o período de vida útil do equipamento com garantia de vida útil de equipamento 

superior a 20 anos pelo que segundo o software a instalação de sistema solar é 

compensadora. Como se apresenta no quadro figura 4.3 extraído do Solterm v5.1 
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Figura 4.3 - Análise económica Solterm 5.1 

 

Figura 4.4 - Benefícios ambientais segundo Solterm 5.1 
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 O valor estimado para poupança no valor das emissões de gases com efeito de estufa é 

25,4 toneladas de CO2 tornando claramente o investimento atrativo para a entidade gestora 

da instalação por ação de responsabilidade social e ambiental. 

 

Indicadores financeiros Payback VAL e TIR 

 

 Admitindo um ciclo de vida do investimento de 20 anos recomendados pelo fabricante dos 

coletores solares térmicos e com investimento inicial de 57486 € o software Solterm prevê um 

payback period de 9 anos.  

 Sendo que e admitindo uma poupança energética de 94333 kWh anuais pode ser estimada 

uma poupança monetária admitindo um custo do kWh médio de 0.07 € vista sob a forma de 

renda aquando a determinação do Valor Atual Liquido (VAL ou VPL acrónimo para Valor 

Presente Liquido). O valor médio para o valor do custo do kWh é estimado tomando por base 

os períodos de funcionamento do sistema e o custo por kWh de gás natural para o ano de 

2015 e que tem valor médio de 0,07 €/kWh. 

 

 

Onde: 

 FC é o fluxo de caixa no período ; 

 t é o enésimo período no tempo em que o dinheiro será investido no projeto (começa 

no período 1, quando há efetivamente o primeiro fluxo de dinheiro); 

 n é o número de períodos ; 

 i é o custo do capital atualmente cotado em 10% para um período superior a 20 anos. 

 

Obtemos finalmente o valor do VPL = 54316,54 € 

 

o Valor da TIR é obtido para VPL = 0 . 

 

 

  

 

O valor calculado para a TIR é 9,2% 
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4.2 – Substituição de luminária por tecnologia LED 

 O exercício consiste em iluminar de maneira eficiente os espaços em causa 

designadamente o pavilhão desportivo e a piscina fazendo um estudo de poupança energética 

assente apenas na redução de consumos associados após substituição das luminárias 

existentes na piscina e pavilhão e substituição das lâmpadas nos balneários e zonas comuns. 

Após visita às instalações foi possível verificar as condições de funcionamento das mesmas 

e facilmente identificadas possíveis melhorias no sistema de iluminação dos dois espaços por 

substituição por luminárias e lâmpadas dotadas de tecnologia mais recente e por isso mais 

eficiente. A tecnologia LED foi a tecnologia adotada por apresentar melhores índices de 

performance. Apresentam-se na tabela 4.2 as características das lâmpadas nos espaços 

principais das instalações.  

 

Tabela 4.2 - Descrição da iluminação existente nos espaços principais da instalação 

   
Iluminação existente 

SOLUÇÃO Instalação 
Ref 

Luminária 
Modelo 

Horas/an

o 

Qt

d 

P1 

(W) 

kWh/an

o 

Existente 

NAVE piscina - HPS 2x 500W 1825 14 1 000 25 550 

NAVE polivalente - T8. 2555 182 75 34 876 

Balneários - T8. 5475 50 75 20 531 

Zonas Comuns - T8. 5475 30 75 12 319 

Total - - - - - 
 

93 276 

 

 

Foram ensaiadas 3 soluções de iluminação cada uma delas visando a substituição de 

lâmpadas existentes, por lâmpadas, com características idênticas em termos de temperatura 

de cor e fluxo luminoso, mas com consumos bastante inferiores.  

Na tabela 4.3 apresenta-se uma estimativa de utilização diária da iluminação, resultante 

da análise do período de funcionamento dos diferentes espaços. 
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Tabela 4.3 - Valores médios de utilização diária para um período de 365 dias 

 Horas de utilização diária3 

NAVE piscina 5 

NAVE polivalente 7 

Balneários 15 

Zonas Comuns4 15 

 

Fazendo uso do software Dialux foi possível fazer planeamento e simulação de condições 

de operação tendo, como principal objetivo, a iluminação do espaço com condições que 

respeitem a legislação atual, garantindo a segurança de todos os utilizadores conforme os 

valores recomendados na diretiva CNQ 23/93.   

 

 

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO 1 ( IL1 ) 

 

O exercício abaixo resumido prevê a substituição da iluminação existente por iluminação 

mais eficiente e com consumo inferior. Foram utilizadas luminárias da gama Astroled, 

produto da DISANO apresentadas na figura 4.5 e com as características referidas na tabela 

4.4. 

. 

 

 

Figura 4.5 - Luminárias da tecnologia LED da DISANO utilizadas 

 

                                                
3 Valores estimados segundo a ocupação dos espaços e horário de funcionamento da instalação. 

4 Zona de receção, acesso a balneários e pavilhão desportivo  
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Tabela 4.4 - Caraterísticas técnicas das lâmpadas - Disano 

Caraterísticas técnicas das lâmpadas 

LED PROJETOR 

Disano Illuminazione 1785 Astro - 
simmetrico LED 

Disano Illuminazione 1787 Astro - 
assimétrico 50° LED 

LED T8 
DISANO: 

 
 
Disano 1785 24 led CLD CELL-D DIMM 
prata arenada 
Emissão luminosa 1 
Equipagem: 1xLuxeon_mu_1789_24 
Grau de actuação operacional: 99.94% 
Fluxo luminoso de lâmpada: 22137 lm 
Fluxo luminoso da luminária: 22124 lm 
Potência: 202.2 W 
Rendimento luminoso: 109.4 lm/W 
 
 
 

 
 

 
Disano Illuminazione 1787 Astro - 
assimétrico 50° LED 
Disano 1787 24 led CLD CELL-D DIMM 
grafita 
Emissão luminosa 1 
Equipagem: 1xlux_mu_1787_24 
Grau de actuação operacional: 100.00% 
Fluxo luminoso de lâmpada: 19465 lm 
Fluxo luminoso da luminária: 19464 lm 
Potência: 202.2 W 
Rendimento luminoso: 96.3 lm/W 
 

 
 

2950lm - 4000K 
- CRI>80 - 18W 
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Tabela 4.5 - Aplicação de solução do fabricante Disano 
S
O

L
U

Ç
Ã

O
 

Iluminação nova Poupanças 
Investime

nto 

Tempo de 

retorno de 

investiment

o [Anos] 

M
o
d
e
lo

 

H
o
ra

s/
a
n
o
 

Q
td

 

O
b
s.

 

P
1
(W

) 

k
W

h
/a

n
o
 

k
W

h
/a

n
o
 t

o
ta

l 

€
 /

 k
W

h
 

€
 /

 a
n
o
 

€
 

S
/A

u
m

e
n
to

 

4
%

 a
u
m

e
n
to

 

NAVE 

piscina 

ASTRROLED 

1787 

ASSIMETRICAS 

50º 

1825 14 - 178 4.548 21.002 0,13 € 2.730,27 € 8.036,00 € 2,94   

NAVE 

polivale

nte 

ASTRROLED 

1787 
2190 24 - 178 9.356 10.354 0,13 € 1.346,06 € 13.776,00 € 10,23   

Balneári

os 
T8 LED 5475 50 - 18 4.928 15.604 0,13 € 2.028,49 € 950,00 € 0,47   

Zonas 

Comuns 
T8 LED 5475 30 - 18 2.957 9.362 0,13 € 1.217,09 € 570,00 € 0,47   

Total - - - -   21.788 56.322 - 7.321,91 € 21.812,00 € 2,98 1,99 

 

Com esta solução obtém-se uma redução estimada no consumo na ordem dos 56322 

kWh/ano para um investimento inicial de 21.812,00 € que se estima ser recuperado em 

aproximadamente 3 anos. 

 

 Considerando que a uma poupança energética de 94333 kWh anuais pode ser estimada 

uma poupança monetária, admitindo um custo do kWh médio de 0.13 €, e que pode ser vista 

sob a forma de renda aquando a determinação do Valor Atual Liquido   

 O valor para o valor do custo médio do kWh foi calculado tomando por base os períodos 

de funcionamento do sistema (Período Ponta e cheias) e o custo por kWh de energia elétrica 

para o ano de 2015 e que tem valor médio de 0,13 €   

 

 

Onde: 
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 FC é o fluxo de caixa no período ; 

 t é o enésimo período no tempo em que o dinheiro será investido no projeto (começa 

no período 1, quando há efetivamente o primeiro fluxo de dinheiro); 

 n é o número de períodos (10 anos garantidos pelo fabricante) ; 

 i é o custo do capital atualmente cotado em 10% para um período superior a 10 anos. 

 

Obtemos finalmente o valor do VPL = 62335,5865 € 

 

o Valor da TIR é obtido para VPL = 0 . 

 

 

 

 

O valor calculado para a TIR é 31,24 % 

 

 

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO 2 ( IL2 ) 

 

O exercício abaixo resumido prevê a substituição da iluminação existente por iluminação 

mais eficiente e com consumo inferior. Foram utilizadas luminárias da VESTEL abaixo 

apresentadas na figura 4.6 e com as características referidas na tabela 4.6. 

 

 

Figura 4.6 - Luminárias da tecnologia LED da VESTEL utilizadas 
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Tabela 4.6 - Caraterísticas técnicas das lâmpadas - VESTEL 

Características técnicas das lâmpadas 

LED PROJETOR Highbay: LED T8 VESTEL: 

 
Grau de actuação operacional: 100% 
Fluxo luminoso de lâmpada: 17000 lm 
Fluxo luminoso da luminária: 17000 lm 
Potência: 200.0 W 
Rendimento luminoso: 85.0 lm/W 
 
 

 
 
 

2950lm - 4000K - CRI>80 - 18W 
 

 

Tabela 4.7 - Aplicação da solução do fabricante VESTEL 

S
O

L
U

Ç
Ã

O
 

Iluminação nova Poupanças Investimento 

Tempo de 

retorno de 

investimento 

[Anos] 

M
o
d
e
lo

 

H
o
ra

s/
a
n

o
 

Q
td

 

O
b
s.

 

P
1
(W

) 

k
W

h
/a

n
o
 

k
W

h
/a

n
o
 t

o
ta

l 

€
 /

 k
W

h
 

€
 /

 a
n

o
 

€
 

S
/A

u
m

e
n

to
 

4
%

 A
u

m
e
n

to
 

NAVE 

piscin

a 

VESTEL 

Highbay 

LED 210W 

1825 14 - 210 5.366 20.185 0,13 € 2.623,99 € 8.036,00 € 3,06   

NAVE 

polivale

nte 

VESTEL 

Highbay 

LED 210W 

2555 24 - 210 12.877 21.999 0,13 € 2.859,81 € 14.016,00 € 4,90   

Balneári

os 
T8 LED 5475 50 - 18 4.928 15.604 0,13 € 2.028,49 € 950,00 € 0,47   



 
Substituição de luminárias por tecnologia LED  81 

 

Zonas 

Comuns 
T8 LED 5475 30 - 18 2.957 9.362 0,13 € 1.217,09 € 570,00 € 0,47   

Total - - - -   26.127 67.149 - 8.729,38 € 22.052,00 € 2,53   

 

 Com esta solução obtém-se uma redução estimada no consumo na ordem dos 67 149 

kWh/ano para um investimento inicial de 22.052,00 € que se estima ser recuperado em 

aproximadamente 2 anos e 6 meses. 

 

 Sendo que e admitindo uma poupança energética de 67149 kWh anuais pode ser estimada 

uma poupança monetária, admitindo um custo do kWh médio de 0.13 €, interpretada como 

renda aquando a determinação do Valor Atual Liquido (VAL ou VPL acrónimo para Valor 

Presente Liquido). 

 O valor médio para o valor do custo do kWh é estimado tomando por base os períodos de 

funcionamento do sistema (Período Ponta e cheias) e o custo por kWh de energia elétrica 

para o ano de 2015 e que tem valor médio de 0,13 €   

 

 

 

Onde: 

 FC é o fluxo de caixa no período ; 

 t é o enésimo período no tempo em que o dinheiro será investido no projeto (começa 

no período 1, quando há efetivamente o primeiro fluxo de dinheiro); 

 n é o número de períodos ; 

 i é o custo do capital atualmente cotado em 10% para um período superior a 10 anos. 

 

Obtemos finalmente o valor do VPL = 74318,10 € 

 

o Valor da TIR é obtido para VPL = 0 . 

 

 

  

 

O valor calculado para a TIR é 37,35 % 



 
82 Análise de propostas e discussão de resultados 

 

 

 

SOLUÇÃO DE ILUMICAÇÃO 3 (IL3) 

 

Este exercício prevê a substituição da iluminação existente por iluminação mais eficiente 

e com consumo inferior. Foram utilizadas luminárias da PHILLIPS apresentadas na figura 4.7 e 

com as características referidas na tabela 4.8. 

 

Figura 4.7 - Luminárias da tecnologia LED da PHILLIPS utilizadas 

 

Tabela 4.8 - Caraterísticas técnicas das lâmpadas - Philips 

Características técnicas das lâmpadas 

LED PROJETOR GentleSpace: LED T8 PHILLIPS: 

 
Grau de actuação operacional: 99.81% 
Fluxo luminoso de lâmpada: 20000 lm 
Fluxo luminoso da luminária: 19962 lm 
Potência: 218.0 W 

Rendimento luminoso: 91.6 lm/W 

 

 

 

2950lm - 4000K - CRI>80 - 18W 

 

3020lm - 4000K - CRI>80 - 20W 
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Tabela 4.9 - Aplicação da solução do fabricante PHILLIPS 

S
O

L
U

Ç
Ã

O
 

Iluminação nova Poupanças Investimento 

Tempo de 

retorno de 

investimento 

[Anos] 

M
o
d
e
lo

 

H
o
ra

s/
a
n

o
 

Q
td

 

O
b
s.

 

P
1
(W

) 

k
W

h
/a

n
o
 

k
W

h
/a

n
o
 t

o
ta

l 

€
 /

 k
W

h
 

€
 /

 a
n

o
 

€
 

S
/A

u
m

e
n

to
 

4
%

 A
u

m
e
n

to
 

NAVE 

piscina 

Phillips 

Gentlespac

e 4 mod 

1825 14 - 218 5.570 19.980 0,13 € 2.597,41 € 7.546,00 € 2,91   

NAVE 

polivalente 

Phillips 

Gentlespac

e 4 mod 

2555 24 - 218 13.368 21.508 0,13 € 2.796,04 € 12.936,00 € 4,63   

Balneários T8 LED 5475 50 - 18 4.928 15.604 0,13 € 2.028,49 € 950,00 € 0,47   

Zonas 

Comuns 
T8 LED 5475 30 - 20 3.285 9.034 0,13 € 1.174,39 € 570,00 € 0,49   
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Total - - - -   27.150 66.126 - 8.596,33 € 20.482,00 € 2,38   

 

Com esta solução obtém-se uma redução estimada no consumo na ordem dos 67 689 

kWh/ano para um investimento inicial de 20.482,00 € que se estima ser recuperado em 

aproximadamente 2 anos e 4 meses. 

 

 Admitindo que a uma poupança energética de 67689 kWh anuais pode ser estimada uma 

poupança monetária, admitindo um custo do kWh médio de 0.13 €, e que pode ser vista sob a 

forma de renda aquando a determinação do Valor Atual Liquido (VAL ou VPL acrónimo para 

Valor Presente Liquido).   

 O valor médio para o valor do custo do kWh é estimado tomando por base os períodos de 

funcionamento do sistema e o custo por kWh de energia elétrica nos periosodos de cheias e 

ponta para o ano de 2015 e que tem valor médio 0,13 €/kWh. 

 

 

Onde: 

 FC é o fluxo de caixa no período ; 

 t é o enésimo período no tempo em que o dinheiro será investido no projeto (começa 

no período 1, quando há efetivamente o primeiro fluxo de dinheiro); 

 n é o número de períodos (10 anos garantidos pelo fabricante) ; 

 i é o custo do capital atualmente cotado em 5% para um período superior a 10 anos. 

 

Obtemos finalmente o valor do VPL = 6.6378,56 € 

 

o Valor da TIR é obtido para VPL = 0 . 

 

 

 

 

O valor calculado para a TIR é 40,58 % 
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4.3 – Substituição de motores de bombagem de água da piscina 

Os motores em funcionamento na piscina apresentam claro desgaste fruto da extensiva 

utilização pelo que as condições de funcionamento se preveem já não sejam as mais 

eficientes. O processo de escolha de motores capazes de bombar o caudal de água necessário 

para garantir as condições recomendadas na diretiva CNQ 23/93 e calculadas em 3.2 do 

capítulo terceiro e também, pelo facto de água a circular conter elevadas quantidades de 

cloro, optando por motores do tipo auto-ferrante. Na figura 4.8 apresenta-se uma imagem 

dos três motores instalados na piscina responsáveis pela manutenção de caudal de 

recirculação. 

 

 

Figura 4.8 - Motores instalados para bombagem 

 Na configuração instalada na piscina em estudo e solução de aplicação de 3 bombas de 

serviço estando constantemente duas em funcionamento e a outra está em regime de 

“repouso”. A bomba que está em “repouso” apenas funciona no período de lavagem em 

contracorrente dos filtros e em caso de avaria de uma das outras duas bombas que devem 

estar em constante funcionamento.  

Tabela 4.7 - Tabela de características da bomba existente 

Bomba existente 

Modelo 
Q 

(m3/h) 
H (m) 

Horas/an

o 
Qtd P1 (W) 

kWh/an

o 
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FD128 84 10 8760 2 5 500 96 360 

 

 

 

Tabela 4.8 - Características e exercício financeiro dos diferentes motores sugeridos para 
substituição 

Bomba nova Poupanças Investimento 

Tempo de 

retorno de 

investimento 

[Anos] 

M
o
d
e
lo

 

H
o
ra

s/
a
n

o
 

Q
td

 

Q
 (

m
3
/h

) 

P
1
(W
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k
W

h
/a

n
o
 

k
W

h
/a

n
o
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o
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l 

€
 /
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W

h
 

€
 /

 a
n

o
 

€
 

S
/A

u
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e
n

to
 

4
%

 a
u

m
e
n

to
 

NB 80-200/196  

A-F-A-BAQE 
8760 2 92 4040 70 781 25 579 0,076 € 1944,02 € 4 541,55 € 1,78 

 

MAXIM 8760 2 - 4040 70 781 25 579 0,076 € 1944,02 € 4 727,34 € 1,85 
 

ARAL C3000 8760 2 - 4040 70 781 25 579 0,076 € 1944,02 € 8 063,16 € 3,15 
 

ARAL C3000 8760 2 - 4040 70 781 25 579 0,076 € 1944,02 € 8 790,30 € 3,44 
 

ARAL C1500 8760 2 - 4040 70 781 25 579 0,076 € 1944,02 € 10 443,51 € 4,08 
 

 

Da análise da tabela 4.8 é importante referir que a responsabilidade no exercício de 

poupança energética deve ter em conta que apenas duas bombas se encontram em 

funcionamento apesar da substituição de três bombas que compõem o sistema de bombagem. 
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Tabela 4.10 - Caraterísticas técnicas das bombas novas 

Caraterísticas técnicas das bombas novas 

 

ARAL C 2860 

 
 

 

 

ARAL C 3000 

 

 

 

 

ARAL C 1500 
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Tabela 4.11 - Dados técnicos de motores de bombagem 

MOTOR MODELO NB 80 – 200-196 

 
Velocidade para características da bomba: 
1460 rpm 
Caudal nominal: 92.1 m³/h 
Altura manométrica nominal: 11.1 m 
Diâmetro efectivo do impulsor: 196 mm 
Empanque: BAQE 
Empanque secundário: NONE 

Tolerância da curva: ISO 9906:1999 Annex A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com esta solução obtém-se uma redução estimada no consumo  na ordem dos 25 579 

kWh/ano. Este valor é igual para todas as bombas pois o estudo de poupança energética 

apenas se foca na redução da potência dos novos motores quando comparados com a potência 

dos motores antigos.  

 

 Admitindo que a uma poupança energética de 25579 kWh anuais pode ser estimada uma 

poupança monetária, admitindo um custo do kWh médio de 0.1 €, e que pode ser vista sob a 

forma de renda aquando a determinação do Valor Atual Liquido (VAL ou VPL acrónimo para 

Valor Presente Liquido)   

 O valor médio para o valor do custo do kWh é estimado tomando por base os períodos de 

funcionamento do sistema (Período de Vazio e Super vazio) e o custo por kWh de energia 

elétrica para o ano de 2015 e que tem valor médio de 0,076 €   

 

 

 

Onde: 

 FC é o fluxo de caixa no período ; 

 t é o enésimo período no tempo em que o dinheiro será investido no projeto (começa 

no período 1, quando há efetivamente o primeiro fluxo de dinheiro); 

 n é o número de períodos (20 anos garantidos pelo fabricante) ; 

 i é o custo do capital atualmente cotado em 10% para um período superior a 10 anos. 
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Obtemos finalmente o valor do VPL  

 

o Valor da TIR é obtido para VPL = 0 . 

 

 

  

 

O valor calculado para a TIR para as diferentes soluções é apresentado na tabela 4.12 na 

qual se resumem os valores calculados do Payback Period, VAL e TIR para as bombas 

sugeridas para substituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.12 - Cálculo de Payback, VAL e TIR 

ANO 

Fluxo de Caixa (€) por SOLUÇÃO 

B1 B2 B3 B4 

0 
-4541,55 

-4727,34 -8063,16 -8790,3 
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1 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

2 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

3 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

4 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

5 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

6 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

7 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

8 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

9 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

10 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

11 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

12 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

13 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

14 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

15 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

16 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

17 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

18 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

19 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

20 
1944,019 1944,019 1944,019 1944,019 

      

Payback 2,34 
 

2,43 
 

4,15 
 

4,52 
 

TIR 42,77% 
 

41,08% 
 

23,77% 21,68% 

VAL 16550,53€ 16550,53 € 
16550,53 € 16550,53 € 

 

 

4.4 – Aplicação de cobertura do plano de água 

A aplicação da cobertura do plano de água tem implicações bastante benéficas na 

economia da piscina essencialmente pela redução de evaporação que pode ser reduzida em 
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cerca de 90%. Essa redução traduz-se na redução da necessidade de energia necessária para 

aquecer a água que tem de ser reposta e aquecida pelo que esse valor se revela importante 

na redução de consumos associados ao plano de água.  

Para além da redução do consumo de água da instalação o consumo de gás natural é 

reduzido pela diminuição de necessidade da aquecimento da água (feito por permutadores de 

placas e a água do circuito primário é aquecida com gás natural) e finalmente também se 

podem identificar a energia elétrica despendida pelas bombas elétricas que fazem a água da 

piscina circular pelo permutador de placas. 

Tomando a previsão da redução de taxa de evaporação de água para valores de 90% 

enquanto a cobertura do plano de água estiver aplicada pode ser efetuado um estudo 

financeiro que prevê a recuperação do investimento assente apenas na poupança energética 

associada à redução de calor necessário para aquecimento da piscina e a redução de água 

que deveria ser reposta para cumprir o normal estado de funcionamento da piscina. 

 

 
Aplicação do método experimental 

 

Para se poder dispor duma estimativa das taxas reais de evaporação da piscina 

desportiva, aprendizagem e chapinheiro recorreu-se a um pequeno tabuleiro metálico com a 

dimensão ide 1 m2. Colocou-se uma quantidade de água igual a 2 kg (massa inicial) no seu 

interior e o tabuleiro a flutuar sobre o plano da água da piscina de forma a que as 

temperaturas se equalizassem ao mesmo tempo que se mediram as condições interiores da 

nave, temperatura e humidade relativa, e a quantidade de água existente no tabuleiro em 

função do tempo de contacto com o plano de água do tanque. O resultado obtido em cada 

teste é a quantidade de água evaporada por unidade de tempo, isto é, a taxa de evaporação 

de cada tanque, que depende da temperatura, e da humidade do ar interior e também da 

temperatura da água da piscina. Esta última é aproximadamente igual à da água do tabuleiro, 

uma vez que sendo este de pequenas dimensões e encontrando-se a flutuar na piscina, pode-

se admitir a igualdade de temperaturas como uma boa hipótese. 

 

Se colocar um tabuleiro com dimensão igual a 1m2 

 

Durante 8 horas com 2 Kg de água da piscina 

 

No final das 8 horas a massa de água é 1,8 Kg 

 

Cálculo da quantidade de água evaporada por metro quadrado por hora 

200/8= 25  ( g . h .  m2) 

 

Quantidade de água Evaporada por hora na piscina com 323m2 é: 

25*323= 8,075 Kg . h 

 

Total de água evaporada por dia durante as 8 horas de repouso 

8*8,075= 64,6 Kg   
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Quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 64 kg de Água desde os 15ºC 

até 30ºC (temperatura estipulada para a água da piscina) 

 

Calor específico é uma grandeza física intensiva que define a variação térmica de 

determinada substância ao receber determinada quantidade de calor. Também é chamado 

de capacidade térmica mássica. A unidade no SI é J/(kg.K) (joule por quilograma e 

por kelvin). Uma unidade usual bastante utilizada para calores específicos é cal/(g.ºC) 

(caloria por grama e por grau celsius).  

 

Tabela 4.9 – Calor específico da água na pressão de saturação. 

   Calor Específico da Água na pressão de saturação 

Temperatura 

Calor 
Específico (Cp) 

à pressão 
constante 

°F K °C kJ/kg.K 

32 273 0 4,226 

41 278 5 4,206 

50 283 10 4,195 

59 288 15 4,187 

68 293 20 4,182 

77 298 25 4,178 

86 303 30 4,176 

 

Calor presente em 90% dos 64 Kg de Água a 15 º C   

Q15 = 70108,47 kJ 

 

Calor presente em 90% dos 64 Kg de Água a 30 º C   

 

Q30= 73566,17 kJ 
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Figura 4.9 - Poupança mensal energética e hídrica por aplicação de cobertura de plano de água 

 Igualmente, e por consequência da aplicação da cobertura de água, o caudal de água a 

circular será reduzido para metade do valor calculado no ponto 3.2 do presente documento 

podendo operar apenas uma bomba hidráulica. Assim, às poupanças anteriormente referidas 

deve acrescentar-se a poupança energética associada ao funcionamento de uma bomba 

hidráulica com potência associada de 5,5 kW, perfazendo uma poupança energética (durante 

o período de 8 horas de aplicação de cobertura) de 44kWh diariamente e uma vez aplicada 

durante o período de 30 dias pode estimar-se uma poupança 1320 kWh mensais. 

 

Caraterísticas técnicas da cobertura do plano de água: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103731,1 kJ

1744,2 kg

Poupança mensal energética e hidrica por aplicação de cobertura de plano de Água 

Poupança energética resulta da quantidade de 
energia que não será necessária para aquecer a água 

que a cobertura do plano de água não deixa evaporar.

Poupança hídrica resulta da quantidade de Água que 
não será necessário repor por aplicação de  cobertura 

do plano de água que não a deixa evaporar.

Figura 4.10 - Cobertura do plano de água 

Tabela 4.13 - Caraterísticas técnicas da cobertura do plano de água 
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Nesta solução obtém-se uma redução estimada no consumo na ordem dos 67 689 kWh/ano 

para um investimento de 4.500 € se optar pelo sistema de recolha manual ou 18.000 € caso se 

opte pelo sistema de recolha automático. O Sistema de recolha em nada afeta o valor das 

poupanças associadas à cobertura mas afetam significativamente o valor do investimento 

inicial. 

 

 Para uma poupança energética de 67689 kWh anual estima-se uma poupança, admitindo 

um custo do kWh médio de 0.07 €, e que pode ser vista sob a forma de renda aquando a 

determinação do Valor Atual Liquido. 

 O valor estimado para o custo médio do kWh é foi calculado tomando por base os períodos 

de funcionamento do sistema e o custo por kWh de gás natural para o ano de 2015 e que 

toma o valor médio de 0,07 €/kWh. 

 

 

 

Onde: 

 FC é o fluxo de caixa no período ; 

 t é o enésimo período no tempo em que o dinheiro será investido no projeto (começa 

no período 1, quando há efetivamente o primeiro fluxo de dinheiro); 

 n é o número de períodos (10 anos garantidos pelo fabricante) ; 

 i é o custo do capital atualmente cotado em 5% para um período superior a 10 anos. 

 

Obtemos finalmente o valor do VPL = 38.012,71 € 

 

o Valor da TIR é obtido para VPL = 0 . 

 

 

  

 

 O valor calculado para a TIR é 24,22 % para um investimento inicial de 18.000 €. Também 

foram calculados o valor da TIR e VPL para a solução que incorpora um sistema manual em 
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vez do sistema automático reduzindo o investimento inicial para 4.500 € e para o qual se 

obtém VAL e TIR iguais a 38012,71114 € e 109,33% respetivamente. 

 

4.5 – Verificação das condições de contrato de energia com EDP 

SU 

A verificação das condições de contrato de utilização da energia elétrica atualmente no 

mercado e fornecida pela EDP Serviço universal irá implicar a alteração do regime de 

contrato para o regime de mercado liberal e no qual foi necessária a negociação da nova 

tarifa a aplicar Partindo dos valores iniciais de consulta para Regime de BTE (Baixa tensão 

especial) para regimes de longas utilizações. 

 

 

Figura 4.11 – Ciclo diário para regime de Baixa Tensão Especial em Portugal Continental (fonte ERSE 
consultada em 
http://www.erse.pt/pt/electricidade/tarifaseprecos/periodoshorarios/Paginas/CiclodiariofornecBTEB
TNPt.aspx) 

 Importante referir que a tarifa final a pagar em mercado livre é constituída pela 

parcela regulada (tarifa de acesso à rede) e pela parcela não regulada que corresponde à 

componente do preço que é livremente fixada pela Empresa comercializadora. 

 

 Tomando os valores aplicados para faturação dos consumos energéticos, referente ao 

ano de 2015, por consulta das faturas detalhadas do consumo da instalação, foi efetuada uma 

simulação de alteração de tabelas de preços verificando por fim qual a melhor estratégia de 

ação relativamente ao regime contratual de acesso a energia elétrica. 

 Os valores cobrados atualmente apresentam-se na figura 4.12 representados para os 

diferentes períodos do dia. 
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Figura 4.12 - Preços aplicados em faturação em 2015 

 

 

 Tomando como referencia o ano de 2015, para simulação dos custos face aos valores de 
energia no mercado livre, é apresentado na tabela 4.14 as diferentes partes que compõem a 
faturação no ano 2015 e com faturação mensal.  
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Tabela 4.14 - Tabela dos valores consultados em faturas mensais. 

PERIODO DE 
FATURAÇÃO 

En. 
Ativa 
vazio 

normal 

(kWh) 

En. 
Ativa 
super 
vazio 

(kWh)  

En. 
Ativa 
ponta 
(kWh)  

En. 
Ativa 
cheias 
(kWh) 

En. 
Reativa 
cons. 
fora 
vazio 

(kvarh) 

En. 
Reativa 
forneci

da 
vazio 

(kvarh) 

Potência 
Tomada 

(kW) 

Emissões 
CO2 (kg) 

Pot max 
Admissíve

l (kVA) 

Pot 
Horas 
Ponta 

Total En. 
Ativa no 
período 
(kWh) 

Custo 
Final (€) 

2014-12-18 a 
2015-01-17 

5910 2245 5448 12357 4772 971 64 3.785,42 132 43,94 27.060,00 5.078,95 

2015-01-18 a 
2015-02-17 

6036 3298 5576 12574 4679 1154 67 3.844,74 132 44,97 27.484,00 5.265,28 

2015-02-18 a 
2015-03-17 

5692 3054 5386 12121 4448 1155 66 3.214,94 132 48,09 26.253,00 5.046,91 

2015-03-18 a 
2015-04-17 

6189 3330 5544 13376 4589 1228 63 3.482,64 132 44,71 28.439,00 5.384,22 

2015-04-18 a 
2015-05-17 

5964 3288 5033 12423 4034 1215 61 3.270,66 132 41,94 26.708,00 4.997,86 

2015-05-18 a 
2015-06-17 

5992 3373 4771 11525 3593 1160 59 3.142,45 132 38,48 25.661,00 4.770,50 

2015-06-18 a 
2015-07-17 

5548 3092 4563 10769 3471 1130 54 2.935,61 132 38,03 23.972,00 4.496,50 

2015-07-18 a 
2015-08-17 

4976 3073 3557 8713 2744 581 51 2.488,26 132 28,69 20.319,00 3.708,78 

2015-08-18 a 
2015-09-17 

5313 3075 4004 9785 4127 439 62 2.715,80 132 32,29 22.177,00 4.081,24 

2015-09-18 a 
2015-10-17 

6127 3283 5067 12685 4460 1148 62 3.326,26 132 42,23 27.162,00 5.065,33 

2015-10-18 a 
2015-11-17 

6298 3366 5622 13457 5346 1302 65 3.519,87 132 45,34 28.743,00 5.440,69 

2015-11-18 a 
2015-12-17 

5865 3089 5430 12262 4256 1168 69 3.263,07 132 42,25 26.646,00 5.107,19 

TOTAL 69910 37566 60001 
14204

7 
50519 12651 743 

38.989,7

2 
 

- 490,96 
 

310.624,00 
58.443,4

5 

 

 Na análise da informação relativa a consumos foi tomada em conta os valores finais para 

os períodos trimestrais semestrais e anuais. A tabela 4.15 apresenta os valores dos custos 

associados a cada parcela contabilizada na faturação do consumo energético da instalação. 
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Tabela 4.15 - Tabela dos custos trimestrais semestrais e total anual de 2015 

 
En. Ativa 

vazio normal 
(kWh) 

En. Ativa 
super 
vazio 
(kWh)  

En. Ativa 
ponta 
(kWh)  

En. Ativa 
cheias 
(kWh) 

En. 
Reativa 

fornecida 
vazio 

(kvarh) 
 

Custo 
Final (€) 

Custo Unitário ATUAL 0,081 0,0715 0,1546 0,1215 0,0239 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 1 1428,678 614,6855 2536,986 4501,818 78,392 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 2 1469,745 714,3565 2372,801 4534,866 86,1117 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 3 1282,797 660,66 1874,37 3555,941 51,385 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 4 1481,49 696,267 2491,997 4666,086 86,4702 
 

CUSTO TOTAL SEMESTRE 1 2898,423 1329,042 4909,787 9036,684 164,5037 
 

CUSTO TOTAL SEMESTRE 2 2764,287 1356,927 4366,368 8222,027 137,8552 
 

TOTAL 5662,71 2685,969 9276,155 17258,71 302,3589 35185,9 

  

Da Análise das propostas recebidas e consultadas para contratos de regime de exploração 

em Baixa tensão Especial verifica-se que apenas em nenhuma das condições oferecidas pelas 

entidades comercializadoras de energia no mercado livre apresenta clara redução nos custos 

com a fatura energética. 

 

 Na tabela 4.16 apresenta-se os custos atuais praticados com Energia ativa em vazio 

normal, super vazio, ponta e períodos de cheias por consulta de faturação nos períodos 

trimestrais semestrais e anuais.  
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Tabela 4.16 - Custos energéticos faturados e utilizados para comparação  

PERÍODO 

En. 
Ativa 
vazio 

normal 
(kWh) 

En. Ativa 
super 
vazio 
(kWh) 

En. Ativa 
ponta 
(kWh) 

En. Ativa 
cheias 
(kWh) 

En. Reativa 
fornecida 

vazio 
(kvarh) 

Custo Final 
(€) 

Custo Unitário ATUAL 0,081 0,0715 0,1546 0,1215 0,0239 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 
1 

1428,678 614,6855 2536,986 4501,818 78,392 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 
2 

1469,745 714,3565 2372,801 4534,866 86,1117 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 
3 

1282,797 660,66 1874,37 3555,941 51,385 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 
4 

1481,49 696,267 2491,997 4666,086 86,4702 
 

CUSTO TOTAL SEMESTRE 1 2898,423 1329,042 4909,787 9036,684 164,5037 
 

CUSTO TOTAL SEMESTRE 2 2764,287 1356,927 4366,368 8222,027 137,8552 
 

 
TOTAL 

 
5662,71 2685,969 9276,155 17258,71 302,3589 35185,9 

 

 Apesar de existir pouca concorrência no mercado livre, para a comercialização de energia 

em regime de Baixa Tensão Especial (BTE), foi possível consultar duas entidades 

comercializadoras de energia. Todas as propostas foram analisadas e nehuma delas com  

ofertas competitivas quando comparadas com os valores praticados no regime de transição 

que é o estado atual de contrato com EDP-SU. 

 

 Os preços obtidos para acesso à rede em regime BTE consultados online permitiram obter 

um valor inicial dos custos praticados para futura negociação com a entidade fornecedora e 

que se apresentam nas figuras 4.13 e 4.14. 
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Figura 4.13 - Tarifas de acesso à rede consultadas em 
http://www.edpsu.pt/pt/tarifasehorarios/Pages/TarifasBTE.aspx  

 

 

 

Figura 4.14 - Tarifas de acesso à rede consultadas em 
http://www.iberdrola.pt/02sicb/gc/prod/pt_PT/aboutus/docs/tarifas.pdf 

 



 
Verificação das condições de contrato de energia com EDP SU 101 

 

 

Tabela 4.17 - Aplicação de valores consultados em 
http://www.edpsu.pt/pt/tarifasehorarios/Pages/TarifasBTE.aspx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO 
En. Ativa 

vazio normal 
(kWh) 

En. Ativa 
super 
vazio 
(kWh) 

En. Ativa 
ponta 
(kWh) 

En. Ativa 
cheias 
(kWh) 

En. 
Reativa 

fornecida 
vazio 

(kvarh) 

Custo Final 
(€) 

Custo Unitário EDP WEB 0,0834 0,0733 0,1581 0,1251 0,0331  

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 1 1471,0092 630,1601 2594,421 4635,205 108,568  

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 2 1513,293 732,3403 2426,519 4669,232 119,2593 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 3 1320,8058 677,292 1916,804 3661,302 71,165 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 4 1525,386 713,7954 2548,414 4804,34 119,7558 
 

CUSTO TOTAL SEMESTRE 1 2984,3022 1362,5 5020,94 9304,438 227,8273 
 

CUSTO TOTAL SEMESTRE 2 2846,1918 1391,087 4465,218 8465,642 190,9208 
 

TOTAL 5830,494 2753,588 9486,158 17770,08 418,7481 36259,07 € 
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Tabela 4.18 - Aplicação de valores negociados com EDP Comercial 

 

Os preços foram obtidos através da solicitação de uma proposta à EDPComercial a aplicam-se 

na tabela 4.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO 
En. Ativa 

vazio normal 
(kWh) 

En. Ativa 
super 
vazio 
(kWh) 

En. Ativa 
ponta 
(kWh) 

En. Ativa 
cheias 
(kWh) 

En. 
Reativa 

fornecida 
vazio 

(kvarh) 

Custo Final 
(€) 

Custo Unitário EDP CONS 0,0871 0,0781 0,1365 0,1267 0,0331 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 1 1536,2698 671,4257 2239,965 4694,488 108,568 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 2 1580,4295 780,2971 2095,002 4728,951 119,2593 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 3 1379,4027 721,644 1654,926 3708,129 71,165 
 

CUSTO TOTAL TRIMESTRE 4 1593,059 760,5378 2200,244 4865,787 119,7558 
 

CUSTO TOTAL SEMESTRE 1 3116,6993 1451,723 4334,967 9423,439 227,8273 
 

CUSTO TOTAL SEMESTRE 2 2972,4617 1482,182 3855,17 8573,916 190,9208 
 

TOTAL 6089,161 2933,905 8190,137 17997,35 418,7481 35629,31 € 
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Tabela 4.19 - Aplicação de valores de acesso a rede consultados em 
http://www.iberdrola.pt/02sicb/gc/prod/pt_PT/aboutus/docs/tarifas.pdf 

PERÍODO 
En. Ativa 

vazio normal 
(kWh) 

En. Ativa 
super vazio 

(kWh) 

En. Ativa 
ponta 
(kWh) 

En. Ativa 
cheias 
(kWh) 

En. Reativa 
fornecida 

vazio 
(kvarh) 

Custo Final 
(€) 

Valor de Tarifa de 
Acesso 

0,0298 0,0273 0,0663 0,0573 0,0331 
 

CUSTO TOTAL 
TRIMESTRE 1 

525,6124 234,6981 1087,983 2123,08 108,568 
 

CUSTO TOTAL 
TRIMESTRE 2 

540,721 272,7543 1017,572 2138,665 119,2593 
 

CUSTO TOTAL 
TRIMESTRE 3 

471,9426 252,252 803,8212 1676,999 71,165 
 

CUSTO TOTAL 
TRIMESTRE 4 

545,042 265,8474 1068,69 2200,549 119,7558 
 

CUSTO TOTAL 
SEMESTRE 1 

1066,3334 507,4524 2105,555 4261,745 227,8273 
 

CUSTO TOTAL 
SEMESTRE 2 

1016,9846 518,0994 1872,511 3877,548 190,9208 
 

TOTAL 2083,318 1025,552 3978,066 8139,293 418,7481 15644,98 € 

 

 

 Da análise das tabelas 4.16 a 4.19 verifica-se que as soluções negociadas não apresentam 

vantagem na sua alteração de regime de contrato. A Tabela 4.19 apresenta as tarifas que são 

cobradas pelo direito de acesso á rede e independente do comercializador de energia. 
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Discussão de resultados 

No estudo das condições de funcionamento da piscina foi dado especial atenção a perdas 

energéticas resultantes da renovação da água, obrigatória por lei, em defesa das condições 

sanitárias da piscina. A diretiva CNQ 23/93 prevê a reposição diária de 30 litros de água por 

utilizador da piscina.  

Relativamente ao plano de água da piscina a componente mais relevante são as perdas 

térmicas por evaporação da água. Pelas implicações que decorrem da evaporação, a 

composição do ar da piscina sofre alterações, contribuindo para o aumento da humidade 

presente no ar que posteriormente terá de ser retirada.  

A aplicação da cobertura do plano de água permite reduzir cerca de 90% da taxa de 

evaporação, sendo esse o principal atrativo da mesma. Foi executado um estudo relativo às 

poupanças associadas à aplicação da cobertura e, importante destacar, que o método 

aplicado foi o método experimental por falta de instrumentação para obtenção de 

informação considerada nos estudos mais técnicos. 

A análise do conjunto de soluções propostas, apresentadas na tabela 4.20, foi efetuada 

tendo em conta uma análise que combina a relação investimento Vs poupanças baseado na 

curva de Lorenz. Cada uma das propostas foi analisada sob o ponto de vista da poupança 

anual em kW euros e CO2 tomando o investimento inicial como base de comparação.  
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Tabela 4.20 - Investimento e poupanças anuais associadas 

SOLUÇÃO Custo inicial (€) 
Poupança 

energética anual 
(kWh) 

Renda anual 
estimada (€) 

CO2 anual 

B1 4541,55 25579,2 1944,019 3206,737 

B2 4727,34 25579,2 1944,019 3206,737 

B3 8063,16 25579,2 1944,019 3206,737 

B4 8790,3 25579,2 1944,019 3206,737 

IL1 21812 56322,42 7321,915 2731,4 

IL2 22052 67149,05 8729,377 3207,652 

IL3 20482 66125,59 8596,327 3275,374 

CP1 4500 83174 4922,82 14549,56 

CP2 18000 83174 4922,82 14549,56 

ML1 0 0 -1500 0 

ML2 0 0 -200 0 

ST1 56000 90055 6303,85 16569,61 
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Figura 4.15 - Poupança anual energética em kWh 
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Figura 4.16 - Poupança em euros VS Investimento 

 

Figura 4.17 - Redução de emissões de CO2 (Kg) vs investimento 
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 O estudo da aplicação da cobertura do plano de água apresenta duas soluções que 

utilizam a mesma cobertura, apenas diferindo no custo de aquisição pelo facto de utilizarem 

sistemas de recolha diferentes. Os valores apresentados para os custos do enrolador 

automático aéreo montado no local com cobertura incluída foram debatidos e negociados até 

ao entendimento do sistema de pelo valor de 18.000  €. A outra solução apresentada é apenas 

composta por cobertura e enrolador manual com valor final negociado a 4.500 € 

 

  

Tabela 4.21 - Resumo do cálculo Payback VAL e TIR 

SOLUÇÃO 
Custo 
inicial 

EUR 
anual 

Pay Tir Val i 

B1 4541,55 1944,019 2,3361652 42,77% 16550,53133 0,05 

B2 4727,34 1944,019 2,4317352 41,08% 16550,53133 0,05 

B3 8063,16 1944,019 4,1476751 23,77% 16550,53133 0,05 

B4 8790,3 1944,019 4,5217146 21,68% 16550,53133 0,05 

B5 10443,51 1944,019 5,3721229 
   

IL1 23332 7321,915 3,1865982 31,24% 62335,5865 0,05 

IL2 22002 8799,603 2,5003402 39,95% 74.915,98 € 0,05 

IL3 23332 8729,377 2,672814 37,35% 74318,10307 0,05 

CP1 4500 4922,82 0,9141102 109,33% 38012,71114 0,05 

CP2 18000 4922,82 3,6564408 24,22% 38012,71114 0,05 

ML1 0 -1500 0 
   

ML2 0 -200 0 
   

ML3 0 20000 0 
   

ST1 56000 6303,85 8,8834601 9,20% 54316,53653 0,1 

ST2 56000 
     

ST3 56000 
     

 

. A análise das soluções apresentadas todas elas se revelam atrativas quando comparadas 

com o investimento em juro da divida alemã a um período de 10 e 20 anos. Apenas a 

aplicação da solução do Sistema solar térmico apresenta valores que, aparentemente, não 
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justificam o investimento. A análise financeira não contabiliza todo um conjunto de 

vantagens que abrange desde a redução do consumo de energia de origem fóssil e 

consequente emissão de “gases de efeito de estufa” até ao marketing associado à instalação 

tornando-a mais atrativa para a população aumentando a frequência de utilizadores e por 

consequência as receitas irão aumentar. 
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Capítulo 5  

Conclusão  

 

Importante referir que esta dissertação é puramente académico apesar de ser integrado 

numa situação real, sob a forma de serviço prestado pela instituição de acolhimento do aluno 

aos gestores da instalação do município. Cabe às entidades responsáveis pela gestão do 

estabelecimento desportivo a aceitação das propostas sugeridas. 

Nesta dissertação, realizado em âmbito empresarial, propõe-se aconselhar o cliente na 

adoção de um conjunto soluções que visa medidas de natureza comportamental ativas, 

fazendo uso predominantemente de investimento monetário, e medidas comportamentais 

passivas que se focam na mudança de comportamento dos utilizadores da instalação.  

As soluções encontradas tiveram como principal objetivo a realização de ações de 

sustentabilidade energética e consequente satisfação com o serviço prestado ao cliente.  

Foi possível caraterizar consumos e custos com energia e água, num período de 3 anos, 

com base em faturas e outras fontes de informação. Posteriormente foi efetuada uma 

transposição da informação contida nas faturas para documento Excel, tendo sido tratada de 

modo a ser efetuada uma análise detalhada dos consumos da infraestrutura. 

Aquando da visita à instalação, foi possível efetuar uma inspeção visual dos equipamentos 

e sistemas consumidores de energia, tendo sido complementada por medições efetuadas no 

local. As medições visaram a monitorização dos consumos energéticos durante o período de 

uma semana.  

Foi feito um levantamento e caraterização dos principais equipamentos consumidores de 

energia, sobretudo com maior peso em termos de potência instalada, quer elétrica, quer 

térmica. No que diz respeito aos principais equipamentos consumidores de água, foi também 

realizada a identificação e caraterização dos mesmos. 

 Da análise das condições de funcionamento da infraestrutura, foram facilmente 

identificadas medidas de ação de sustentabilidade energética, tendo sido analisadas e 

discutidas nos capítulos 3 e 4 do presente documento. Foram identificadas medidas que 

possibilitam o uso racional de energia nas instalações da piscina pelo que se pode considerar 

o estudo como bem sucedido. 
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 A determinação dos índices de eficiência energética dos principais equipamentos e 

sectores consumidores foi efetuada mediante a consulta dos documentos que contêm as 

características dos equipamentos. Importante destacar a especial dificuldade no acesso a 

informação referente a algumas características das caldeiras responsáveis pelo aquecimento 

de água e dos sistemas de ventilação. 

 Foram calculados os indicadores de performance energética da instalação partindo da 

análise de consumos recolhidos por interpretação das faturas. No capítulo 4 foram 

identificadas medidas de racionalização de consumo de energia e água, em equipamentos 

onde as economias permitem viabilizar os investimentos, sendo feita uma análise mais 

detalhada na discussão de resultados. 

A substituição das caldeiras foi equacionada, apesar de se encontrarem em período de 

vida útil, mas rapidamente descartada pois a substituição das caldeiras deve ser equacionada 

após a aplicação do sistema de painéis solares, reduzindo a necessidade de potência térmica 

da caldeira, e posteriormente ponderar a substituição por caldeiras mais adequadas à nova 

realidade. 

Importante destacar que a solução de aplicação de painéis solares térmicos deve ser vista 

como uma atividade de responsabilidade social apesar de, aparentemente, o investimento 

não se revelar atrativo por análise financeira. A análise financeira não contabiliza todo um 

conjunto de vantagens que abrange desde a redução do consumo de energia de origem fóssil 

e consequente emissão de “gases de efeito de estufa” até ao marketing associado à 

instalação tornando-a mais atrativa para a população aumentando a frequência de 

utilizadores e por consequência as receitas irão aumentar. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Norma Portuguesa 4448/2007 
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Anexo 2 – Relatório aplicação de coletores solares térmicos 

Anexo 2.1 Relatório software SOLTERM 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 
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 SolTerm 5.1 

 

 Licenciado a SELF ENERGY - Serviços de Energia S.A. 

 () 

 

 Análise do interesse num investimento em energia solar 

 vs. um certo outro investimento financeiro considerado seguro. 

----------------------------------------------------------------------- 

 Parâmetros operacionais e económicos do sistema 

----------------------------------------------------------------------- 

                  Área de captação: 115,0 m² 

 

       Tempo de vida da instalação: 20 anos 

          Renovação de componentes: no 11° ano 

 

          Componente fixa do preço: 0 € 

      Componente variável do preço: 500 €/m² de colector 

            Preço total do sistema: 57486 € 

 

              Valor das renovações: 0,7 % do preço do sistema (402 € a preços actuais) 

                  Manutenção anual: 0,2 % do preço do sistema (115 € a preços actuais) 

     Valor residual em fim de vida: 1,0 % do preço do sistema (575 € a preços actuais) 

 

  Custo da energia solar produzida: 0,005 €/kWh = 0,001 €/MJ (a preços actuais) 

 

     Fonte de energia convencional: Gás Natural 

         Poder Calorífico Inferior: 45,10 MJ/kg 

       Rendimento da transformação: 75 % 

                    Preço (actual): 0,990 €/kg = 0,029 €/MJ 

 

    Energia convencional deslocada: 316746 kWh/ano = 1140286 MJ/ano 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 Cenário financeiro sobre 20 anos 

----------------------------------------------------------------------- 

                  Taxa de inflacção média: 3,0 % ao ano 

         Deriva média do preço da energia: 2,8 % ao ano 

Rendimento de aplicação financeira segura: 3,0 % ao ano 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 Síntese de resultados da análise 

----------------------------------------------------------------------- 

        Opção: aplicação num sistema solar 

        ----------------------------------- 

                   Investimento:   -57486 € 

                     Manutenção:    -3182 € 

                     Reparações:     -557 € 

             Gastos com energia:  -855212 € 

 

Proveniente de reinvestimentos*:   325475 € 

  Valor residual em fim-de-vida:     1038 € 

 

(*) custos energéticos evitados disponíveis  

    para reinvestimentos = 1201619 € 

 

 

        Opção: aplicação financeira segura (com o mesmo risco) 

        ----------------------------------- 

        Investimento de capital:   -57486 € 

             Gastos com energia: -2056831 € 

 

         Restituição do capital:    57486 € 

            Rendimentos obtidos:    46340 € 

 

 

N.B. Preços correntes, i.e. valores incluindo a inflacção  

     durante o período analisado. 

 

«««««««««««««««««««««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 

                  Comparação dos resultados finais dos investimentos 

 

                       Sistema solar    Aplicação financeira  

                       -------------    --------------------  

  no fim do período:   -915399 €          -2010491 € 

  (a preços actuais:   -506835 €          -1113161 €) 

 



 
Anexos 127 
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                VAL:    631984 €             25657 € 

 

«««««««««««««««««««««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

   

Vantagem ao investir em energia solar: 606326 € (a valores actuais) 

 

Instalação de sistema solar compensadora  

(nestas condições). 

   

Recuperação do capital ao 3° ano 

   

«««««««««««««««««««««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO: Informação adicional 

 

 Tabela de cash-flow anual para a operação do sistema solar 

----------------------------------------------------------------------- 

     Preço do                                   Custo             Balanço Balanço 

acumulado  

 Ano  sistema Incentivos Manutenção Reparações evitado Salvados   anual     simples (**)   

----------------------------------------------------------------------- 

  0  -57486 €                                                  -57486 €    -57486 € 

  1                       -118 €             33374 €           33256 €(*)  -24230 € 

  2                       -122 €             35310 €           35188 €(*)   10958 € 

  3                       -126 €             37358 €           37232 €(*)   48190 € 

  4                       -129 €             39525 €           39395 €(*)   87585 € 

  5                       -133 €             41817 €           41684 €(*)  129269 € 

  6                       -137 €             44242 €           44105 €(*)  173374 € 

  7                       -141 €             46809 €           46667 €(*)  220041 € 

  8                       -146 €             49523 €           49378 €(*)  269419 € 

  9                       -150 €             52396 €           52246 €(*)  321665 € 

 10                       -155 €             55435 €           55280 €(*)  376945 € 

 11                       -159 €   -557 €    58650 €           57934 €(*)  434879 € 

 12                       -164 €             62052 €           61888 €(*)  496767 € 

 13                       -169 €             65651 €           65482 €(*)  562249 € 

 14                       -174 €             69458 €           69284 €(*)  631533 € 

 15                       -179 €             73487 €           73308 €(*)  704841 € 

 16                       -184 €             77749 €           77565 €(*)  782406 € 

 17                       -190 €             82259 €           82069 €(*)  864474 € 

 18                       -196 €             87030 €           86834 €(*)  951308 € 

 19                       -202 €             92077 €           91876 €(*) 1043184 € 

 20                       -208 €             97418 €  1038 €   98248 €    1141432 €(***) 

----------------------------------------------------------------------- 

   (*) disponível para reivestimentos a receber 

       no final do período em análise 

  (**) i.e. balanço excluindo os reinvestimentos 

 (***) adicionar 325475 € resultado de reinvestimentos 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

            SELF ENERGY - Serviços de Energia S.A.() | 06-11-2015  15:54:37 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 SolTerm 5.1 

 

 Relatório sobre os benefícios Energia-Ambiente 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Consumo de energia primária de origem fóssil evitado:  
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433,5 GJ/ano = 120418 MWh/ano  

 (9612 kg de Gás Natural/ano) 

 

  admitindo: 

    » PCI = 45,1 MJ/kg 

    » 75% de eficiência na caldeira 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Emissões de gases com efeito de estufa evitadas: 

 

24,32 ton CO2 equivalente/ano 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

         SELF ENERGY - Serviços de Energia S.A. | 06-11-2015  15:55:02 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 SolTerm 5.1 

  

 Licenciado a SELF ENERGY - Serviços de Energia S.A. 

 () 

 

 Estimativa de desempenho de sistema solar térmico 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

 Campo de colectores 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Modelo de colector: Sonnenkraft SK500 N 

 52 módulos (115,0 m²) 

 Inclinação 6° - Azimute Sul 

 

 Coeficientes de perdas térmicas: a1= 3,494 W/m²/K    a2= 0,017 W/m²/K² 

 

 Rendimento óptico: 77,0% 

 

 Modificador de ângulo transversal: a   0°   5°  10°  15°  20°  25°  30°  35°  40°  45°  

50°  55°  60°  65°  70°  75°  80°  85°  90°  

                                        1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 

0,96 0,95 0,93 0,91 0,88 0,83 0,74 0,57 0,05 0,00 

 

 

 Modificador de ângulo longitudinal: a   0°   5°  10°  15°  20°  25°  30°  35°  40°  45°  

50°  55°  60°  65°  70°  75°  80°  85°  90°  

                                        1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 

0,96 0,95 0,93 0,91 0,88 0,83 0,74 0,57 0,05 0,00; 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Permutadores  

--------------------------------------------------------------------------------- 

 #1 tipo serpentina, no depósito, com eficácia 55% 

 #2 externo, ligado directamente à carga, com eficácia 75% 

 Caudal no circuito primário (solar) quando ligado  

   ao permutador #1: 4,0 l/m² por hora (=0,13 l/s) 

   ao permutador #2: 69,6 l/m² por hora (=2,22 l/s) 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Depósito 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Modelo: DEPOSITO 3000l 

 Volume: 3003 l 

 Área externa: 16,73 m² 

 Material: médio condutor de calor 

 Posição vertical 

 Deflectores interiores 

 Coeficiente de perdas térmicas: 2,74 W/K 

 

 Um conjunto depósito/permutador 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Tubagens 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Comprimento total: 34,0 m 

Percurso no exterior: 8,5 m com protecção mecânica 

Diâmetro interno: 51,0 mm 

Espessura do tubo metálico: 1,5 mm 

Espessura do isolamento: 33,0 mm 

Condutividade térmica do metal: 380 W/m/K 

Condutividade térmica do isolamento: 0,030 W/m/K 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

#1: Carga térmica prioritária: segunda a sexta 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Piscina SJM AQS Fechada 

 

 Temperatura nominal de consumo: 56°C   (N.B. existem válvulas misturadoras) 

 

 Temperaturas de abastecimento ao depósito (°C): 

            Jan   Fev   Mar   Abr   Mai   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez 

             51    51    51    51    51    51    51    51    51    51    51    51 

 

 Perfis de consumo (l) 

 hora       Jan   Fev   Mar   Abr   Mai   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez 

  01                                                                              

  02                                                                              

  03                                                                              

  04                                                                              

  05                                                                              

  06       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  07       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 
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  08       7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500 

  09       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  10       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  11       7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400 

  12       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  13       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  14       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  15       7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700 

  16       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  17       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  18       7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500 

  19       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  20       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  21       7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500 

  22                                                                              

  23                                                                              

  24                                                                              

 diário  125600125600125600125600125600125600125600125600125600125600125600125600 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

#1: Carga térmica prioritária: fim-de-semana 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Piscina SJM AQS Fechada 

 

 Temperatura nominal de consumo: 56°C   (N.B. existem válvulas misturadoras) 

 

 Temperaturas de abastecimento ao depósito (°C): 

            Jan   Fev   Mar   Abr   Mai   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez 

             51    51    51    51    51    51    51    51    51    51    51    51 

 

 Perfis de consumo (l) 

 hora       Jan   Fev   Mar   Abr   Mai   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez 

  01                                                                              

  02                                                                              

  03                                                                              

  04                                                                              

  05                                                                              

  06       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  07       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  08       7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500 

  09       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  10       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  11       7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400  7400 

  12       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  13       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  14       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  15       7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700  7700 

  16       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  17       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  18       7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500 

  19       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  20       8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000 

  21       7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500 

  22                                                                              

  23                                                                              

  24                                                                              

 diário  125600125600125600125600125600125600125600125600125600125600125600125600 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

#2: Carga térmica de segunda prioridade: segunda a sexta (ligada ao permutador #2) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Piscina SJM 30ºC 

 

 Temperatura nominal de consumo: 37°C   (N.B. existem válvulas misturadoras) 

 

 Temperaturas de abastecimento ao depósito (°C): 

            Jan   Fev   Mar   Abr   Mai   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez 

             29    29    29    29    29    29    29    29    29    29    29    29 

 

 Perfis de consumo (l) 

 hora       Jan   Fev   Mar   Abr   Mai   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez 

  01       2524  2488  2389  2297  2116  1922  1775        1866  2044  2346  2511 

  02       2532  2497  2398  2308  2131  1937  1792        1879  2058  2355  2519 

  03       2540  2507  2408  2319  2146  1952  1809        1891  2070  2365  2526 

  04       2547  2517  2418  2330  2162  1967  1826        1903  2082  2375  2534 
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  05       2555  2527  2427  2341  2162  1966  1825        1916  2095  2385  2542 

  06       2563  2536  2437  2338  2154  1954  1815  8000  1916  2107  2394  2550 

  07       2570  2535  2431  2321  2130  1925  1783  8000  1903  2105  2404  2557 

  08       2563  2520  2407  2288  2090  1884  1739  7500  1868  2086  2394  2551 

  09       4117  4399  4285  4155  3953  3751  3599  8000  3731  3960  4280  4444 

  10       4714  4387  4272  4139  3931  3735  3574  8000  3706  3939  4267  4438 

  11       4704  4412  4292  4164  3954  3761  3588  7400  3720  3952  4283  4454 

  12       4502  4219  4102  3973  3765  3573  3394  8000  3524  3749  4083  4257 

  13       3910  4397  4276  4147  3943  3749  3569  8000  3692  3917  4249  4429 

  14       3881  4294  4165  4043  3846  3645  3465  8000  3583  3806  4135  4323 

  15       4420  4144  4016  3887  3694  3493  3312  7700  3429  3651  3979  4174 

  16       4562  4158  4034  3899  3707  3502  3326  8000  3446  3670  4000  4197 

  17       4600  4418  4291  4153  3961  3753  3583  8000  3707  3935  4267  4459 

  18       4491  4381  4257  4122  3926  3717  3553  7500  3682  3907  4233  4416 

  19       4569  4493  4377  4250  4055  3847  3690  8000  3813  4028  4347  4523 

  20       4448  4366  4254  4137  3948  3743  3590  8000  3701  3908  4221  4392 

  21       4431  4350  4243  4131  3946  3744  3595  7500  3696  3898  4206  4373 

  22       4573  2453  2348  2242  2060  1860  1713        1808  2006  2311  2474 

  23       4572  2468  2366  2263  2082  1884  1739        1830  2025  2327  2489 

  24       2514  2481  2380  2279  2100  1903  1758        1848  2040  2341  2500 

 diário   89402 83947 81273 78528 73964 69165 65413       68058 73039 80546 84632 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

#2: Carga térmica de segunda prioridade: segunda a sexta (ligada ao permutador #2) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Piscina SJM 30ºC 

 

 Temperatura nominal de consumo: 37°C   (N.B. existem válvulas misturadoras) 

 

 Temperaturas de abastecimento ao depósito (°C): 

            Jan   Fev   Mar   Abr   Mai   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez 

             29    29    29    29    29    29    29    29    29    29    29    29 

 

 Perfis de consumo (l) 

 hora       Jan   Fev   Mar   Abr   Mai   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez 

  01       2524  2488  2389  2297  2116  1922  1775        1866  2044  2346  2511 

  02       2532  2497  2398  2308  2131  1937  1792        1879  2058  2355  2519 

  03       2540  2507  2408  2319  2146  1952  1809        1891  2070  2365  2526 

  04       2547  2517  2418  2330  2162  1967  1826        1903  2082  2375  2534 

  05       2555  2527  2427  2341  2162  1966  1825        1916  2095  2385  2542 

  06       2563  2536  2437  2338  2154  1954  1815  8000  1916  2107  2394  2550 

  07       2570  2535  2431  2321  2130  1925  1783  8000  1903  2105  2404  2557 

  08       2563  2520  2407  2288  2090  1884  1739  7500  1868  2086  2394  2551 

  09       4117  4399  4285  4155  3953  3751  3599  8000  3731  3960  4280  4444 

  10       4714  4387  4272  4139  3931  3735  3574  8000  3706  3939  4267  4438 

  11       4704  4412  4292  4164  3954  3761  3588  7400  3720  3952  4283  4454 

  12       4502  4219  4102  3973  3765  3573  3394  8000  3524  3749  4083  4257 

  13       3910  4397  4276  4147  3943  3749  3569  8000  3692  3917  4249  4429 

  14       3881  4294  4165  4043  3846  3645  3465  8000  3583  3806  4135  4323 

  15       4420  4144  4016  3887  3694  3493  3312  7700  3429  3651  3979  4174 

  16       4562  4158  4034  3899  3707  3502  3326  8000  3446  3670  4000  4197 

  17       4600  4418  4291  4153  3961  3753  3583  8000  3707  3935  4267  4459 

  18       4491  4381  4257  4122  3926  3717  3553  7500  3682  3907  4233  4416 

  19       4569  4493  4377  4250  4055  3847  3690  8000  3813  4028  4347  4523 

  20       4448  4366  4254  4137  3948  3743  3590  8000  3701  3908  4221  4392 

  21       4431  4350  4243  4131  3946  3744  3595  7500  3696  3898  4206  4373 

  22       4573  2453  2348  2242  2060  1860  1713        1808  2006  2311  2474 

  23       4572  2468  2366  2263  2082  1884  1739        1830  2025  2327  2489 

  24       2514  2481  2380  2279  2100  1903  1758        1848  2040  2341  2500 

 diário   89402 83947 81273 78528 73964 69165 65413       68058 73039 80546 84632 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Localização, posição e envolvente do sistema 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Concelho de São João da Madeira 

 Coordenadas nominais: 40,9°N, 8,5°W  

 TRY para RCCTE/STE e SOLTERM ( LNEG(2009)  www.lneg.pt  solterm.suporte@lneg.pt) 

 

 Obstruções do horizonte: por defeito 

 

 Orientação do painel:  inclinação 6° - azimute 0° 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Balanço energético mensal e anual 

--------------------------------------------------------------------------------- 

           Rad.Horiz.  Rad.Inclin. Desperdiçado  Fornecido   Carga    Apoio  
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              kWh/m²      kWh/m²        kWh          kWh       kWh      kWh   

   Janeiro       53          59            ,       21332     48418    27086   

 Fevereiro       70          77            ,       22320     42311    19991   

     Março      105         111            ,       25893     46073    20180   

     Abril      144         149          98,       26943     43821    16879   

      Maio      177         179         321,       28310     43966    15656   

     Junho      184         185         418,       27456     41208    13752   

     Julho      208         211         494,       29111     41500    12389   

    Agosto      187         192         260,       37113     58856    21743   

  Setembro      130         137          39,       26341     40900    14559   

   Outubro       96         104            ,       25785     43699    17915   

  Novembro       63          70            ,       23447     44385    20937   

  Dezembro       50          57            ,       22696     47042    24346   

           ---------------------------------------------------------------------- 

     Anual     1467        1531        1630,      316746    542180   225433   

 

Fracção solar:   58,4% 

Rendimento global anual do sistema: 180%         Produtividade: 2755 kWh/[m² colector] 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 Atendimento a cada carga térmica: 

 

Consumo #1: Piscina SJM AQS Fechada / Piscina SJM AQS Fechada 

Consumo #2: Piscina SJM 30ºC / Piscina SJM 30ºC 

            (segunda a sexta / fim de semana) 

 

            |      Consumo #1     |       Consumo #2     |  

            | Fornecido     Carga |  Fornecido     Carga |  

            |       kWh       kWh |        kWh       kWh |  

   Janeiro  |     20221     22637 |       1111     25781 |  

 Fevereiro  |     20204     20446 |       2116     21865 |  

     Março  |     22427     22637 |       3466     23436 |  

     Abril  |     21852     21907 |       5090     21914 |  

      Maio  |     22550     22637 |       5760     21329 |  

     Junho  |     21842     21907 |       5614     19302 |  

     Julho  |     22602     22637 |       6509     18863 |  

    Agosto  |     22608     22637 |      14505     36219 |  

  Setembro  |     21846     21907 |       4495     18993 |  

   Outubro  |     22529     22637 |       3255     21062 |  

  Novembro  |     21769     21907 |       1678     22478 |  

  Dezembro  |     21645     22637 |       1051     24405 |  

     Anual  |    262095    266532 |      54651    275648 |  

Fracção solar      98,3%                  19,8%             
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----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 SolTerm 5.1 

 

 Climatologia mensal associada aos Regulamentos Energéticos para Edifícios  

(DLs 78, 79 e 80 / 2006 de 4 de Abril) 

 

 Propriedade: LNEG (2009). 

 Utilização licenciada a: SELF ENERGY - Serviços de Energia S.A. 

 [] 

----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 Centro nominal do concelho de São João da Madeira 

 Latitude 40,9°N  -  Longitude 8,5°W 

 TRY para RCCTE/STE e SOLTERM 

  LNEG(2009)  www.lneg.pt  solterm.suporte@lneg.pt 

----------------------------------------------------------------------------------------

- 

             Irradiação Solar Diária          Temperatura                Humidade     

             Horizontal (kWh/m²)              Ambiente (°C)              relativa (%) 

----------------------------------------------------------------------------------------

- 

             Global   Difusa  Directa         Mínima  Máxima    Média      Média 

----------------------------------------------------------------------------------------

- 

   Janeiro      1,7      0,8      0,8            5,0    12,1      7,9         82 

 Fevereiro      2,5      1,1      1,4            5,5    12,5      8,5         79 

     Março      3,4      1,5      1,9            6,7    14,5     10,0         76 

     Abril      4,8      1,9      2,9            7,9    16,5     11,7         74 

      Maio      5,7      2,3      3,4           10,4    19,3     14,4         74 

     Junho      6,1      2,4      3,8           13,1    22,1     17,2         74 

     Julho      6,7      2,5      4,3           15,1    24,9     19,4         72 

    Agosto      6,0      2,2      3,8           14,8    25,0     19,3         72 

  Setembro      4,3      1,8      2,5           13,9    23,2     17,9         75 

   Outubro      3,1      1,4      1,7           11,4    19,9     14,9         77 

  Novembro      2,1      1,0      1,1            7,3    15,1     10,5         80 

  Dezembro      1,6      0,8      0,8            5,1    12,1      8,0         81 

----------------------------------------------------------------------------------------

- 

             Índice de  fracção                  Amplitude          

             claridade  difusa (%)               térmica (°C)       

----------------------------------------------------------------------------------------

- 

   Janeiro     0,41       50                         7,1 

 Fevereiro     0,44       44                         7,0 

     Março     0,43       45                         7,8 

     Abril     0,48       40                         8,6 

      Maio     0,49       40                         8,9 

     Junho     0,50       39                         9,0 

     Julho     0,56       37                         9,9 

    Agosto     0,56       37                        10,2 

  Setembro     0,50       42                         9,3 

   Outubro     0,48       44                         8,5 

  Novembro     0,46       47                         7,8 

  Dezembro     0,44       49                         7,0 

----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

São João da Madeira | SELF ENERGY - Serviços de Energia S.A. | 06-11-2015  15:53:24 |  
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Anexo 3 – Relatórios luminotecnia 

Anexo 3.1 Relatórios solução Disano 
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Anexo 3.2 Relatórios solução Phillips 
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Anexo 3.3 - Relatórios solução Vestel 
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Anexo 4 – Requisitos mínimos da classe C definidos na Tabela 1 

da norma EN15232  
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