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Resumo 

 Na sequência do Protocolo de Quioto novos regulamentos foram criados em Portugal 

como o RSECE, o RCCTE e o SCE impondo limites nos consumos energéticos dos edifícios e 

classificando-os por classes energéticas. 

 No caso concreto dos grandes edifícios de serviços os regulamentos limitam os 

consumos energéticos globais dos edifícios incluindo os de iluminação. 

 A iluminação como necessidade básica do ser humano, que contribui para o bem-estar 

e a eficiência em tarefas, deve obedecer a certos padrões de qualidade. 

 Surge assim a necessidade de estudar métodos que permitam cumprir as limitações 

impostas pelos novos regulamentos e manter a qualidade da iluminação. 

  Neste documento são estudadas técnicas de eficiência energética em sistemas de 

iluminação e é proposto uma metodologia de projecto que permita conciliar essa eficiência 

energética com a qualidade de iluminação. 
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Abstract 

  In the sequence of the Kyoto Protocol new regulation were created in Portugal like 

RSECE, RCCTE and SCE restraining the energetic consumes in buildings and classifying them.  

 In the case of the big service buildings the regulations input limits to the global 

energetic consumes including the lighting.  

 Lighting is human basic necessity that contributes for the well being and to the tasks 

efficiency and must have some quality standards. 

 In this document some lighting efficiency systems are studied and a methodology that 

joins that systems with the lighting quality. 
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Capítulo 1   

Introdução 

 

1.1 Enquadramento e Motivações 

 Uma das mais antigas preocupações do Homem é arranjar um meio para suprimir a 

ausência de luz natural. Assim, diversos métodos foram utilizados, desde o fogo, inicialmente 

à custa da queima de madeira e carvão e mais tarde pelo recurso de candeeiros a petróleo ou 

gás, até à descoberta da electricidade como meio de produção de energia luminosa. Esta 

importante descoberta tem o seu primeiro passo por volta de 1800, altura em que é inventada 

a lâmpada a arco voltaico por Humphry Davy, que, apesar de oferecer uma luz muito mais 

brilhante que os outros métodos, eram de difícil instalação e susceptíveis de causar 

incêndios. Assim o passo mais importante seria dado pouco mais tarde, altura em que, quase 

em simultâneo, Tomas Edison nos EUA e Joseph Swan em Inglaterra produziam 

independentemente um novo diferente tipo de lâmpada – a lâmpada eléctrica de filamento ou 

lâmpada incandescente. Edison após ter tentado vários materiais para o filamento, descobriu 

um filamento de carbono, economicamente viável, que durava mais de 1200 horas em 

funcionamento. Anos mais tarde Ferenc Hanaman, na Hungria, regista a patente dos 

filamentos de tungsténio, que além de uma luz de qualidade superior, tinha um tempo de 

vida superior ao do carbono. Rapidamente, e à boleia do desenvolvimento das redes de 

distribuição, as lâmpadas incandescentes se espalham pelo mundo. Outros tipos de lâmpadas 

foram desenvolvidos, de modo a que, permitindo manter a mesma qualidade da iluminação, 

fossem atingidos elevados rendimentos e tempo de vida. No entanto, as lâmpadas 

incandescentes com filamento de tungsténio ainda hoje são bastante utilizadas devido ao seu 

baixo custo de investimento inicial. 

 

 Quando se fala em eficiência energética, fala-se na capacidade de transformação da 

menor quantidade de energia possível para a geração da máxima quantidade de trabalho 

possível. Se juntarmos a um baixo nível de eficiência energética uma forte dependência do 

petróleo como fonte energia primária, como mostra a figura 1.1 para o caso português, 
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rapidamente se percebe que o futuro não é animador, caso não sejam tomadas medidas para 

contrariar estes factos.  

 

 

Figura 1.1- Evolução do Consumo de Energia Primária em Portugal [1]. 

 

 Prevê-se que a procura energética mundial – e as emissões de CO2 – aumentem cerca 

de 60% até 2030. O consumo global de petróleo aumentou 20% desde 1994, e estima-se que a 

procura global de petróleo cresça 1,6% ao ano [2]. O nosso clima está a aquecer. De acordo 

com o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), as emissões de gases 

com efeito de estufa já fizeram aumentar 0,6°C a temperatura do globo e se nada se fizer, 

haverá um aumento de 1,4 a 5,8°C até ao final do século. Todas as regiões do mundo – 

incluindo a UE – terão de enfrentar graves consequências para as suas economias e 

ecossistemas [2].  

 Para combater estes efeitos, a maioria dos países ratificaram o Protocolo de Quioto, 

comprometendo-se a baixar a emissão dos gases que provocam o efeito estufa. Portugal, 

como membro da União Europeia inclui-se neste grupo, tendo por meta baixar em 8% as 

emissões de gases poluentes até 2012.  

 Entretanto, na última década, acentuou-se significativamente a tendência de 

crescimento da procura de sistemas de climatização no nosso país, desde os mais simples e de 

pequena dimensão, no sector residencial e dos pequenos serviços, aos sistemas complexos de 

grandes dimensões, sobretudo em edifícios do sector terciário. Isto surge em resposta à 

melhoria do nível de vida das populações e do seu maior grau de exigência em termos de 

conforto, mas também como consequência da elevada taxa de crescimento do parque 

construído. Da evolução referida resultou para o sector dos edifícios a mais elevada taxa de 
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crescimento dos consumos de energia de entre todos os sectores da economia nacional, 

nomeadamente para o subsector dos serviços, traduzida em valores médios da ordem dos 12 % 

por ano [3] como mostra a figura 1.2. Foi também estabelecida a Directiva nº 2002/91/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa ao desempenho energético 

dos edifícios, estabelece que os Estados membros da União Europeia devem implementar um 

sistema de certificação energética de forma a informar o cidadão sobre a qualidade térmica 

dos edifícios, aquando da construção, da venda ou do arrendamento dos mesmos, exigindo 

também que o sistema de certificação abranja igualmente todos os grandes edifícios públicos 

e edifícios frequentemente visitados pelo público [4].  

 

 

Figura 1.2 - Consumo de Energia por utilização final em Portugal [1]. 

 

 É neste contexto que é criado em Portugal o Sistema Nacional de Certificação 

Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE), que pretende assegurar a 

aplicação de dois regulamentos recentemente revistos, que apesar de já existentes nunca 

foram postos em prática, o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios (RCCTE) e o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios 

(RSECE). Assim o RCCTE aplica-se a cada uma das fracções autónomas de todos os novos edifícios 

de habitação e de todos os novos edifícios de serviços sem sistemas de climatização centralizados, 

limitando as suas potências para aquecimento, arrefecimento e aquecimento de águas. Já o 

RSECE aplica-se edifícios de habitação ou pequenos edifícios de serviços com sistemas de 

climatização centralizado ou potência instalada para climatização superiores a 25 kW, 

limitando as suas potências para aquecimento, arrefecimento e aos grandes edifícios de 
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serviços (novos, grandes reabilitações e existentes) limitando o valor máximo da globalidade 

dos seus consumos energéticos específicos previsíveis sob condições nominais de 

funcionamento para climatização, iluminação e em equipamentos típicos em função do uso 

dos espaços, designadamente para aquecimento de água sanitária e elevadores [3]. 

 

 É precisamente no RSECE e na sua aplicação aos grandes edifícios de serviços que 

se foca este trabalho. Pretende-se criar uma metodologia que permita calcular o limite de 

potência para iluminação a instalar, de modo a que o RSECE seja cumprido, assim como 

identificar métodos e tecnologias que, cumprindo esta restrição, permitam obter uma 

iluminação dentro dos níveis de qualidade habituais. 

 

1.2 Estrutura 

 Esta dissertação é composta por sete capítulos além deste, cujo conteúdo de cada um 

está descrito sumariamente a seguir. 

 No capítulo 2 estudam-se os novos regulamentos de eficiência energética de edifícios 

e as suas implicações na iluminação nomeadamente no que diz respeito a edifícios de 

serviços. 

 No capítulo 3 faz-se o estado da arte luminotécnica identificando as grandezas 

luminotécnicas e as tecnologias usadas actualmente em iluminação, e as opções existentes no 

que diz respeito a armaduras, lâmpadas, balastros e sistemas de comando.     

 No capítulo 4 mostra-se como avaliar a disponibilidade de luz natural e quais as 

medidas a implementar para o aproveitamento desta. 

  No capítulo 5 são propostos métodos de análise económica de projectos. 

 No capítulo 6 são identificados parâmetros de qualidade de iluminação e é proposta 

uma metodologia para o projecto luminotécnico que permita que, cumprindo as limitações 

impostas pelos novos regulamentos e tomando opções visando a eficiência energética, se 

consigam obter os padrões de qualidade de iluminação habituais. No capítulo 7 esta 

metodologia é aplicada a um caso de estudo. 

 Finalmente no capítulo 8 são descritas as conclusões retiradas durante este trabalho. 
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Capítulo 2  

 

RSECE, SCE e Iluminação 

 

2.1 Introdução 

 O RSECE aplica-se aos edifícios não residenciais com área da superior aos 1000m2 ou 

às suas fracções autónomas, impondo o valor máximo da globalidade dos seus consumos 

energéticos efectivos para climatização, iluminação e em equipamentos típicos, em função da 

tipologia do edifício e da altura de construção. Este valor é expresso em unidades de energia 

final ou primária por metros quadrados de área útil por ano, que, para o caso de edifícios 

novos ou sujeitos a grandes intervenções, é obtido por simulação, com recurso a perfis 

nominais de utilização, enquanto para os restantes edifícios é obtido por meio de auditoria 

energética.  

 

2.2 Indicador de Eficiência Energética  

   A caracterização energética de um edifício é feita pelo Indicador de Eficiência 

Energética (IEE), expresso em unidades de energia final ou primária por metros quadrados de 

área útil por ano [3], pelo que normalmente as unidades apresentadas são o kgep/m2.ano. 

Assim, com recurso ao mix energético, é possível calcular a percentagem de energia fóssil 

primária necessária para sustentar os consumos do edifício. Deste modo, e até despacho do 

director da DGGE, os factores de conversão são os seguintes: 

• Electricidade: 0,290 kgep/kWh; 

• Combustíveis sólidos, líquidos e gasosos: 0,086 kgep/kWh. 

 

 O IEE é obtido pela expressão: 
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��� = ���� + ���� + ��	


��
    (2.1) 

em que: 

• IEE é o indicador de eficiência energética (kgep/m2.ano); 

• IEEI é o indicador de eficiência energética de aquecimento (kgep/m
2.ano); 

• IEEV é o indicador de eficiência energética de arrefecimento (kgep/m
2.ano); 

• Qout é o consumo de energia não ligada aos processos de aquecimento e arrefecimento 

(kgep/ano); 

• Ap é a área útil de pavimento (m
2). Corresponde à soma das áreas, medidas em planta 

pelo perímetro interior das paredes, de todos os compartimentos de um edifício ou de 

uma fracção autónoma, incluindo vestíbulos, circulações internas, instalações 

sanitárias, arrumos interiores à área habitável e outros compartimentos de função 

similar, incluindo armários nas paredes. 

 

 Estas parcelas serão alvo de uma análise nos pontos seguintes. 

 Note-se que para cada tipologia de edifício existe um valor limite de IEE, (ver Anexo 

I) o IEEref, que serve também para fazer a classificação energética dos edifícios, como será 

mostrado mais à frente neste trabalho. No caso de edifícios que combinem mais do que uma 

tipologia o valor obtêm-se com recurso a uma média ponderada dos IEEref de cada uma. As 

garagens, cozinhas, lavandarias e armazéns tem um IEEref diferente do dos edifícios em que se 

inserem, e o RSECE já define os seus consumos nominais, excepto os de iluminação (embora 

também seja definido o número de horas de utilização) e são chamados locais de perfil 

estático. No caso de edifícios que possuam locais de perfil estático pode-se optar por fazer 

uma média ponderada, como para o caso de edifícios com tipologias diferentes ou fazer o 

cálculo separadamente, visto que se as diferentes partes cumprirem os limites impostos, os 

consumos gerais também serão cumpridos. 

 

2.2.1 Indicador de Eficiência Energética de Aquecimento  

 A parcela IEEI da expressão 2.1 é obtida pela expressão: 

 

 

���� =
��

��
× ���     (2.2) 

em que: 

• Qaq é o consumo de energia de aquecimento (kgep/ano). No caso dos edifícios novos 

ou sujeitos a grandes intervenções este valor depende dos aspectos construtivos do 

edifício, bem como da sua localização geográfica e pode ser obtido por recurso a 

metodologias de simulação, existindo actualmente no mercado algumas aplicações 
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informáticas que permitem conhecer o seu valor. O cálculo desta parcela é obtido 

assim por um processo extenso e moroso, que se encontra fora do âmbito deste 

trabalho, pelo que não será alvo de um estudo mais aprofundado neste trabalho. 

Ainda assim, e com o inicio da aplicação do RSECE, o conhecimento deste valor passa 

a ser importante para o projecto de uma instalação de iluminação.  

  

• FCI é o factor de correcção do consumo de energia de aquecimento. Este factor 

permite assim que os edifícios que se localizem em zonas onde as necessidades de 

aquecimento sejam maiores não sejam penalizados.  

 

O valor de FCI é obtido pela expressão:  

 

 

�
��� 

���
���

     (2.3) 

em que: 

• NI1 são as necessidades máximas de aquecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas 

para o edifício em estudo, como se estivesse localizado na zona de referência I1 

(kWh/m2.ano); 

• NIi são as necessidades máximas de aquecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas 

para o edifício em estudo, na zona onde está localizado o edifício (kWh/m2.ano). 

 

 Para cálculo destes índices é necessário ter em conta que pelo RCCTE o país é 

dividido em três zonas climáticas de Inverno (I1, I2 e I3) [5]. Assim cada conselho foi 

classificado com uma destas zonas, como mostra a figura 2.1 e foi-lhe também atribuído o 

Número de Graus-Dias de aquecimento, que “caracteriza a severidade de um clima durante a 

estação de aquecimento e que é igual ao somatório das diferenças positivas registadas entre 

uma dada temperatura de base (20°C) e a temperatura do ar exterior durante a estação de 

aquecimento” [5]. A figura seguinte mostra a forma como foi dividido o país pelas três zonas 

climáticas de Inverno.  
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Figura 2.1 - Portugal Continental. Zonas climáticas de Inverno [6]. 

  

 Os limites das três zonas climáticas de Inverno foram estabelecidos a partir do 

número de Graus-Dias de aquecimento (GD20) na base de 20°C. Estes valores bem como a 

zona climática atribuída a cada conselho podem ser consultados no Anexo III do RCCTE. O 

número de graus-dias e o zonamento climático está no entanto sujeito a correcções em 

função da altitude e da proximidade do litoral das localidades. 

 Assim, nas localidades situadas nos concelhos de Alcobaça, Leiria e Pombal numa 

faixa litoral com 10 km de largura são incluídos na zona climática de Inverno I1 e adopta-se 

como referência 1500ºC.dias.  

 As alterações de zonamento climático em função da altitude das localidades fazem-se 

de acordo com a tabela 2.1. 
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Tabela 1.1-Zonamento climático de Inverno (Portugal Continental). Alterações em função da altitude das 

localidades [5]. 

Zona 

climática 

de 

Inverno 

do 

concelho 

 

(segundo 

o Anexo III 

do RCCTE) 

Altitude, z, da localidade 

[m] 

z > 400 

z ≤ 600 

z > 600 

z ≤ 1000 
z > 1000 

Zona 

climática a 

considerar 

para a 

localidade 

Grausdi

as 

[ºC.dias

] 

 

Zona 

climática a 

considerar 

para a 

localidade 

Grausdi

as 

[ºC.dias

] 

 

Zona 

climática a 

considerar 

para a 

localidade 

Grausd

ias 

[ºC.dia

s] 

 

I1 I2 

z + 

1500 

 

I3 

z + 1700 

 

7,3 

I3 
z + 

1900 

I2 I2 
Não 

altera 
I3 

z + 1700 

 

7,3 

I3 
z + 

1900 

I3 I3 
Não 

altera 
I3 

Não 

altera 
I3 

z + 

1900 

 

 Nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores as zonas climáticas de Inverno são 

obtidas em função da altitude. Assim, o zonamento climático nestes arquipélagos é feito da 

forma indicada nas tabelas 2.2 e 2.3. 

 

Tabela 2.2 - Região Autónoma dos Açores. Zonas climáticas de Inverno [6]. 

Altitude Zona Climática de Inverno 

Z <= 600m I1 

600m < z <= 1000m I2 

Z > 1000m I3 

 

 

Tabela 2.3 -Região Autónoma da Madeira. Zonas climáticas de Inverno [6]. 

Altitude Zona Climática de Inverno 

Z <= 800m I1 

800m < z <= 1100m I2 

Z > 1100m I3 
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 Para cada localidade da Região Autónoma dos Açores, o número médio de Graus-Dias 

de aquecimento, GD20, (na base de 20°C) da estação convencional de aquecimento é 

calculado, em função da respectiva altitude, z, pela seguinte expressão: 

 

��20 (���. !"#�$. )  =  1,5 . ) +  650    (2.4) 

 

em que: 

• z é a altitude do local onde se encontra o edifício (m). 

 

 Para a Região Autónoma da Madeira o método é idêntico, mas o cálculo faz-se pela 

seguinte expressão: 

 

) < 400-       �� =  2,4 . ) +  50        (2.5) 

) ≥ 400-       �� =  1,6 . ) +  380        (2.6) 

 

 Além dos Graus-dias relativos ao concelho onde se localiza o edifício outro valor a 

conhecer é o do seu Factor de Forma, que se define como o somatório das superfícies da 

envolvente exterior - Aext, e da envolvente interior - Aint, através das quais se verificam as 

trocas de calor e o volume útil interior (V) e traduz a compacidade dessa fracção. Cada 

elemento da envolvente interior deverá ser afectado do coeficiente τ, correspondente ao tipo 

de espaço não-útil adjacente [6]. Os valores do coeficiente τ podem ser consultados na tabela 

2.4.  
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Tabela 2.4 - Valores do coeficiente τ [5]. 

Tipo de espaço não-útil 
Ai/Au

 

0 a 1 1 a 10 > 10 

1. CIRCULAÇÃO COMUM    

1.1 sem abertura directa para o exterior 0,6 0,3 0 

1.2 com abertura 

permanente para 

o 

exterior (p.ex., 

para 

ventilação ou 

desenfumagem) 

a) Área de aberturas 

permanentes /volume 

total < 0,05 m2/m3 

0,8 0,5 0,1 

b) Área de aberturas 

permanentes /volume 

total ≥ 0,05 m2/m3 

0,9 0,7 0,3 

2. ESPAÇOS COMERCIAIS    

 0,8 0,6 0,2 

3. EDIFÍCIOS ADJACENTES    

 0,6 0,6 0,6 

4. ARMAZÉNS    

 0,95 0,5 0,3 

5. GARAGENS    

5.1 Privada 0,8 0,5 0,3 

5.2 Colectiva 0,9 0,7 0,4 

5.3 Pública 0,95 0,8 0,5 

6. VARANDAS, MARQUISES E SIMILARES    

 0,8 0,6 0,2 

7. COBERTURAS SOBRE DESVÃO NÃO 

HABITADO 

(ACESSÍVEL OU NÃO) 

   

7.1 Desvão não ventilado 0,8 0,6 0,4 

7.2 Desvão fracamente ventilado 0,9 0,7 0,5 

7.3 Desvão fortemente ventilado 1,0 

      

em que: 

• Ai é a área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil; 

• Ai é a área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior. 

 

O Factor de Forma é então obtido pela seguinte expressão: 
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�� =  
∑ �23
4∑ (5.��6
)��

�
    (2.7)  

em que: 

• FF é o factor de forma do edifício; 

• Aext é a área das superfícies da envolvente exterior em que se verifiquem trocas de 

calor; 

• Aint é área das superfícies da envolvente interior em que se verifiquem trocas de 

calor; 

• V é o volume útil interior do edifício. 

 

 Conhecidos então os Graus-Dias do local onde se encontra o edifício, assim como o 

seu Factor de Forma podemos obter o valor do índice NIi, recorrendo às seguintes expressões: 

 

�� ≤ 0,5       89 =  4,5 +  0,0395. ��        (2.8) 

 

0,5 < � ≤ 1       8; =  4,5 + (0,021 + 0,037��). ��        (2.9) 

 

0,5 < � ≤ 1       8; =  =4,5 + (0,021 + 0,037��). ��>. (1,2 − 0,2��) (2.10) 
 

�� ≥ 0,5       89 =  4,5 +  0,06885        (2.11) 

 

 

2.2.2 Indicador de Eficiência Energética de Arrefecimento 

 A parcela IEEV da expressão 2.1 é obtida pela expressão: 

 

 

���� = �@@

��
× ���     (2.12) 

em que: 

• Qarr é o consumo de energia de aquecimento (kgep/ano). Para esta parcela aplica-se o 

que foi dito sobre a parcela Qaq da equação 2.2; 

• FCV é o factor de correcção do consumo de energia de arrefecimento. Este factor 

permite assim que os edifícios que se localizem em zonas onde as necessidades de 

arrefecimento sejam maiores não sejam penalizados.  

 

 O valor de FCV é obtido pela expressão:  

 

�
��� 

�A�
�A�

    (2.13) 
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em que: 

• NV1 são as necessidades máximas de arrefecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas 

para o edifício em estudo, como se estivesse localizado na zona de referência V1 

(kWh/m2.ano); 

• NVi são as necessidades máximas de arrefecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas 

para o edifício em estudo, na zona onde está localizado o edifício (kWh/m2.ano). 

 

 Para o cálculo destes índices é também necessário ter em conta a divisão do país pelo 

RCCTE em três zonas climáticas de Verão (V1, V2 e V3), estabelecidos com base nos valores 

actualizados da temperatura exterior de projecto de Verão, a qual corresponde à 

temperatura seca do ar exterior que não é excedida, em média, durante mais do que 2,5% do 

período correspondente à estação convencional de arrefecimento (1 de Junho a 30 de 

Setembro) [6]. Na figura 2.2 é visível a forma como foi dividido o país pelas três zonas 

climáticas de Verão. 

 

 

   

Figura 2.2 - Continental. Zonas climáticas de Verão [6]. 
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 Às zonas climáticas de Verão associam-se as letras N e S, conforme o concelho a 

classificar se situe a Norte ou a Sul do Rio Tejo. Considera-se também que os concelhos dos 

distritos de Lisboa e Santarém: Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Odivelas, Vila Franca de 

Xira, Azambuja, Cartaxo e Santarém pertencem à Região Sul. A zona climática atribuída a cada 

conselho, assim como a divisão em Região Norte ou Sul podem ser consultados no Anexo III do 

RCCTE. Estas classificações estão também sujeitas a correcções em função da altitude e da 

proximidade do litoral das localidades. 

 Assim, nas localidades situadas nos concelhos de Pombal e Santiago do Cacém numa 

faixa litoral com 15 km de largura são incluídos na zona climática de Verão V1 e nas 

localidades situadas no concelho de Alcácer do Sal numa faixa litoral com 10 km de largura 

são incluídos na zona climática de Verão V2.  

 As alterações de zonamento climático em função da altitude das localidades fazem-se 

de acordo com a tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 - Zonamento climático de Inverno (Portugal Continental). Alterações em função da altitude das 

localidades. 

Zona climática 

de Verão do 

concelho 

(segundo 

o Anexo III do RCCTE) 

Altitude, z, da localidade 

[m] 

z > 600 

z ≤ 800 
z > 800 

Zona climática 

da localidade 

Zona climática 

da localidade 

V2 V2 V1 

V3 V2 V1 

 

 As regiões autónomas da Madeira e dos Açores consideram-se como pertencentes à 

zona climática de Verão V1, não sendo necessária a divisão em Região Norte ou Sul. 

 Conhecida a zona climática de Verão do local onde se encontra o edifício, usam-se os 

seguintes valores para o índice NVi: 

• V1 (Norte) Nv = 16 kWh/m2.ano;  

• V1 (Sul) Nv = 22 kWh/m2.ano; 

• V2 (Norte) Nv = 18 kWh/m2.ano; 

• V2 (Sul) Nv = 32 kWh/m2.ano; 

• V3 (Norte) Nv = 26 kWh/m2.ano; 

• V3 (Sul) Nv = 32 kWh/m2.ano; 

• Açores Nv = 21 kWh/m2.ano; 

• Madeira Nv = 23 kWh/m2.ano; 
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2.2.3 Outros consumos energéticos 

 A parcela Qout/Ap corresponde aos consumos energéticos não ligados a processos de 

climatização. Esta parcela pode ser dividida em duas partes, uma relativa aos consumos de 

equipamentos típicos para cada tipologia de edifício, designadamente para aquecimento de 

águas sanitárias e elevadores, entre outros, e outra relativa aos consumos do sistema de 

iluminação. Podemos então calcular o valor de Qout pela seguinte expressão: 

 
��	


��
=

�2�	��B26
�C

��
+

��D	B�6çã�

��
   (2.14) 

 

 em que: 

• Qequipamentos/Ap corresponde aos consumos energéticos relativos a equipamentos típicos 

para cada tipologia de edificio (kgep/m2.ano); 

• Qiluminação/Ap corresponde aos consumos energéticos para iluminação (kgep/ m
2.ano). 

 

 A parcela Qequipamentos/Ap é facilmente obtida uma vez que o RSECE define, para cada 

tipologia de edifício, os valores típicos de potência instalada para estes equipamentos 

(kW/m2), assim como os perfis de utilização, isto é, a percentagem de utilização dos 

equipamentos para cada hora do dia, diferenciada por dias úteis, sábados, domingos e 

feriados, ou, para algumas tipologias de edifícios, por estações do ano, o que permite 

calcular o equivalente ao número de horas por ano de utilização à potência máxima dos 

equipamentos. Assim o produto destes dois valores (kWh/m2.ano), multiplicado pelo mix 

energético dá-nos o valor da energia primária necessária para o consumo destes 

equipamentos (kgep/ano.m2).  

 Para a parcela Qiluminação/Ap o RSECE só define os perfis de utilização, não definindo 

limites para a potência a instalar. Assim este valor será limitado pelos outros equipamentos 

consumidores de energia e pela tipologia do edifício.  

 Os perfis de utilização para equipamentos e iluminação podem ser consultados no 

Anexo XV do RSECE. 

 Note-se que as potências de aquecimento e arrefecimento dependem também da 

potência de iluminação. No entanto, como facilmente se compreende, contribuem com um 

valor aproximadamente igual mas de sinal contrário em ambas, já que, o que se necessita a 

mais para arrefecimento se poupa em aquecimento. Deste modo cabe ao projectista da parte 

AVAC estimar um valor aceitável para a potência de iluminação inicial para fazer os cálculos 

de potências de climatização. Assim, depois do projecto luminotécnico estar concluído, estes 

valores devem ser recalculados assim como o novo valor de IEE. Se os objectivos forem 

cumpridos o projecto deve avançar. Caso contrário novas soluções deverão ser procuradas, 

tanto no que diz respeito à climatização como à iluminação.  
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2.3 Certificação Energética de Edifícios 

 O SCE remete para a Agência para a Energia (ADENE) o modelo para a certificação e 

classificação de edifícios. Assim no modelo proposto para grandes edifícios de serviços, a 

classe energética a atribuir ao edifício determinada por tipologia (ou ponderação de 

diferentes tipologias) em função do valor de IEEnom determinado por simulação dinâmica, 

usando a metodologia descrita anteriormente [7]. A classificação do edifício segue uma escala 

pré-definida de 7+2 classes (A+, A, B, B-, C, D, E, F e G), em que a classe A+ corresponde a 

um edifício com melhor desempenho energético, e a classe G corresponde a um edifício de 

pior desempenho energético. Nos edifícios novos (com pedido de licença de construção após 

entrada em vigor do SCE), as classes energéticas variam apenas entre as classes A+ e B-. Os 

edifícios existentes podem ter qualquer classe [8]. A figura 2.3 indica a forma de classificação 

dos edifícios.  

 

Figura 2.3 -Classes energéticas para grandes edifícios de serviços [8]. 

 

 

 O valor de IEEref para cada tipologia de edifício pode ser consultado no Anexo I. O 

valor de S também depende da tipologia do edifício, e traduz a soma dos consumos 

específicos para aquecimento, arrefecimento e iluminação, conforme determinados na 

simulação dinâmica que deu origem aos valores limites de referência para edifícios novos que 

constam no regulamento. S é um valor de referência que se encontra disponível no Anexo II. 
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2.4 Cálculo da Potência Disponível Para Iluminação  

 Podemos agora definir uma metodologia para cálculo da potência disponível para 

iluminação nos grandes edifícios de serviços, novos ou sujeitos a grandes reabilitações de 

acordo com a classe energética pretendida para os mesmos. O cálculo pode ser feito seguindo 

os seguintes passos: 

 

1. Consulta dos valores de IEEref e S nos Anexos I e II respectivamente. 

 

2. Cálculo do valor máximo de IEEnom para a classe energética pretendida de acordo com 

o modelo da figura 2.2. 

  

3. Cálculo por simulação dinâmica das necessidades de aquecimento e arrefecimento do 

edifício Qaq/Ap e Qarr/Ap.  

 

 

4. Cálculo de FCI e FCV pelos métodos indicados em 2.2.1 e 2.2.2 respectivamente. 

 

5. Cálculo de IEEI e IEEV pelos métodos indicados em 2.2.1 e 2.2.2 respectivamente. 

 

6. Cálculo do valor máximo da parcela Qout/Ap usando a seguinte expressão: 

 

   
��	


��
= ���GHI − ���� − ����    (2.15) 

 

7. Conversão dos valores de Qout/Ap de kgep/m
2.ano para kWh/m2.ano usando o valor 

estipulado para o mix energético.   

 

8. Cálculo do valor de Qequipamentos/Ap por consulta dos perfis nominais de cada edifício. 

Estes perfis incluem a potência instalada e o nº de horas de utilização por ano pelo 

que é possível obter a energia nominal gasta para equipamentos segundo o RSECE em 

kWh/m2 multiplicando estes valores.  

 

9. Cálculo de Qiluminação/Ap usando a seguinte expressão: 

 
��D	B�6çã�

��
= ��	


��
−

�2�	��B26
�C

��
  (2.16) 
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10.  Cálculo do valor da potência disponível para iluminação por área, pelo quociente 

entre Qiluminação/Ap e o nº de horas de utilização por ano segundo os perfis nominais de 

cada edifício de acordo com o RSECE. 

 

2.5 Conclusões 

 O aparecimento de novos regulamentos como o SCE e o RSECE vieram impor novas 

regras e impor a consideração de medidas de eficiência energética no projecto de novos 

edifícios. 

 Nos grandes edifícios de serviços, estas medidas tem que ser tomadas visando a 

instalação de sistemas de climatização e iluminação que tenham rendimentos elevados. 

Assim, só os edifícios cujo projecto tenham em atenção estas condicionantes e optem por 

tecnologias de baixo consumo poderão, além obter licenciamento, ser considerados como 

pertencentes a uma classe energética alta. 

 Deste modo o engenheiro electrotécnico responsável pelo projecto da iluminação dos 

edifícios passa a ter um papel ainda mais importante pois tem que saber conciliar a eficiência 

energética com a qualidade da iluminação.     
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Capítulo 3  

  

Luminotecnia 

 

3.1 Introdução 

  Um sistema de iluminação deve ser adequado à tarefa a realizar, uma vez que é um 

factor essencial para o desempenho humano, além de contribuir para o bem-estar físico e 

psicológico. Estes sistemas devem ser projectados tendo em conta alguns parâmetros que 

definem uma iluminação de qualidade e adequada à actividade a realizar. Deste modo o 

projectista deve avaliar quais as tecnologias que, além de garantirem uma iluminação 

adequada, permitam cumprir as restrições impostas pelo RSECE e SCE que impõe metas de 

eficiência energética. 

 Neste capítulo será feito o estudo da arte relativo à iluminação, fazendo um 

levantamento dos factores que definem uma iluminação de qualidade, bem como das 

tecnologias usadas habitualmente em sistemas de iluminação, nomeadamente no que diz 

respeito a lâmpadas, balastros e sistemas de comando.        

 

3.2 Grandezas Luminotécnicas 

 Em luminotecnia consideram-se basicamente 4 grandezas [9]: 

• Fluxo luminoso; 

• Intensidade luminosa; 

• Iluminação ou iluminância; 

• Luminância. 
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 O conhecimento destas grandezas permite caracterizar uma instalação de iluminação, 

isto é, avaliá-la quanto à sua qualidade e adequação ao local assim como medir a sua 

eficiência. 

 

3.2.1  Fluxo Luminoso  

 Em todos os sistemas luminosos obtêm-se energia luminosa por transformação de 

outro tipo de energia [10]. Se chamarmos fluxo radiante à energia radiante emitida por uma 

lâmpada por unidade de tempo, a parte desse fluxo que produz sensação luminosa ao olho 

humano é o fluxo luminoso (F ou Φ) [10]. A unidade de fluxo luminoso é o lúmen (lm). A 

figura 3.1 mostra a maneira como uma lâmpada emite fluxo luminoso. 

 

 

Figura 3.1 – Fluxo Luminoso [9]. 

  

 

 O valor do fluxo luminoso permite saber a quantidade de luz emitida pela fonte num 

intervalo de tempo. 

 

J = �. �    (3.1) 

em que: 

• Q é a quantidade de luz (lm.s); 

• F é o fluxo luminoso (lm); 

• t é o intervalo de tempo (s). 

 

3.2.2  Intensidade Luminosa  

 Para compreender esta grandeza é necessário conhecer o conceito de ângulo sólido. 

Ângulo sólido pode ser definido como aquele que, visto do centro de uma esfera, percorre 

uma dada área sobre a superfície dessa esfera, como se pode ver na figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Ângulo Sólido [9]. 

 

Assim o ângulo sólido será dado por: 

K = L

MN     (3.2) 

em que: 

• ω é o ângulo sólido (sr); 

• S é a área de superfície esférica (m2); 

• r é o raio da esfera (m). 

 

 Intensidade luminosa pode então ser definida como fluxo luminoso compreendido na 

unidade de ângulo sólido no qual é emitido, pressupondo-se que a fonte luminosa é pontual. A 

unidade de intensidade luminosa é o candela (cd). A figura 3.3 mostra o conceito de fluxo 

luminoso. 

 

 

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

A intensidade luminosa é obtida pela expressão: 

 

� = O

P
     (3.3) 

 

Figura 3.3 - Intensidade Luminosa [9]. 
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em que: 

• I é a intensidade luminosa (cd). 

 

3.2.3  Iluminância 

 Iluminância ou iluminação é o fluxo luminoso recebido por unidade de área iluminada 

como representado na figura 3.4. A unidade de iluminância é o lux (lx). Podemos definir um 

lux como a iluminância de uma superfície de 1m2 que recebe, uniformemente repartida, o 

fluxo de 1 lúmen [10]. 

 

 

 

Figura 3.4 - Iluminância [11]. 

 

  

Assim, a iluminância é dada por:   

 

 � = O

L
     (3.4) 

 

em que: 

• E é a iluminância (lux); 

• S é área a superfície iluminada (m2). 

 

 A iluminância é um dos factores mais importantes a ter em conta no dimensionamento 

de uma instalação de iluminação, pois deve ser adequada ao local.  

 

3.2.4 Luminância 

 Luminância é o quociente entre a intensidade luminosa emitida a uma fonte luminosa 

ou por uma superfície reflectora e sua área aparente. A unidade de luminância é o cd/m2 e o 

seu valor é obtido pela seguinte expressão: 

Q = �

L
     (3.4) 

 



 

23 

em que: 

• L é a luminância (cd/m2); 

• Sa é a área de superfície aparente (m
2). 

 

A figura 3.5 ajuda a explicar melhor o conceito de luminância. 

  

 

 

 

 

 A distribuição da luminância no campo de visão das pessoas numa área de trabalho, 

proporcionada pelas várias superfícies dentro da área (luminárias, janelas, tecto, parede, piso 

e superfície de trabalho), deve ser considerada como complemento à determinação das 

iluminâncias (lux) do ambiente, a fim de evitar ofuscamento [12]. 

 

3.3 Luminárias 

 Uma luminária ou armadura tem como funções o controle da distribuição da luz 

emitida por uma ou mais lâmpadas, deve incluir todos os elementos necessários para a 

fixação e protecção das lâmpadas e para a sua ligação ao circuito de alimentação [13] isto é, 

lâmpadas, balastros, reflectores, arrancadores, reflectores, difusores, etc..  

 Existem no mercado diversos modelos de armaduras, diferindo no tipo de lâmpadas 

que usam, na maneira como distribuem a luz e no tipo de montagem. 

  A IES classifica a iluminação produzida por uma luminária pelo modo como esta a 

distribuiu: 

• Directa: mais de 90% da luz é distribuída para baixo (downlighting); 

• Indirecta: mais de 90 % da luz é distribuída para cima (uplighting); 

• Semi-directa: entre 60 a 90% da luz é distribuída para baixo e o restante para cima; 

• Difusa: percentagens semelhantes de luz são distribuídas para cima e para baixo; 

• Destaque: A direcção e abertura de projecção são ajustadas para cada objectivo.   

Figura 3.5 – Luminância [9]. 
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 Outra propriedade das armaduras é o seu ângulo de cut-off, que é o ângulo formado 

entre a horizontal do tecto e uma recta imaginária que, sendo tangente à lâmpada, passe 

pelo extremo do reflector.   

  Uma das principais características das armaduras a ter em conta pelos projectistas no 

momento do projecto luminotécnico é o índice de protecção da armadura, que deve ser 

adequado ao local onde esta será montada. O índice de protecção de uma armadura indica a 

forma como está protegida contra os agentes externos, tais como a humidade, a água e a 

poeira. Segundo o sistema IP, o índice de protecção é indicado por dois algarismos, o primeiro 

indicando o grau de protecção contra a penetração de corpos sólidos, e o segundo o grau de 

protecção contra a água [13]. O Anexo III mostra os critérios de classificação de armaduras 

pelo sistema IP. 
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3.4 Características das Lâmpadas 

 Os tipos de lâmpadas usados actualmente são numerosos e podem ser usados para 

diversos tipos de aplicação. No entanto cada tipo de lâmpadas possui características 

diferentes que devem ser tidas em conta para a sua escolha. 

 As principais características luminotécnicas de uma lâmpada são:    

• Rendimento luminoso; 

• Temperatura de cor; 

• Restituição de cores; 

• Luminância; 

• Duração de vida média. 

 Assim, antes de efectuar um estudo sobre os tipos de lâmpadas existentes no 

mercado, será útil estudar estas características. 

 

3.4.1  Rendimento Luminoso 

 Rendimento luminoso ou eficiência luminosa é o quociente entre o fluxo luminoso 

absorvido pela lâmpada e a potência eléctrica absorvida pela lâmpada [9]. A unidade de 

medida é o lúmen por Watt (lm/W). Uma lâmpada proporciona uma maior eficiência luminosa 

quando a energia consumida para gerar um determinado fluxo luminoso é menor do que da 

outra [11].  

 A figura 3.5 ajuda a explicar melhor o conceito de rendimento luminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Rendimento Luminoso [11]. 
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3.4.2  Temperatura de Cor 

 A temperatura de cor de uma lâmpada expressa a aparência de cor da luz emitida 

pela fonte de luz. A sua unidade de medida é o Kelvin (K). Quanto mais alta a temperatura de 

cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz. Quando falamos em luz quente ou fria, não 

estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada, e sim a tonalidade de cor que ela apresenta 

ao ambiente. Luz com tonalidade de cor mais suave torna-se mais aconchegante e relaxante, 

luz mais clara mais estimulante [11]. 

 A tabela 3.1 e a figura 3.7 mostram a classificação da tonalidade da cor emitida por 

uma lâmpada. 

 

Tabela 3.1 - Classificação da tonalidade da cor emitida por uma lâmpada [14]. 

Temperatura de Cor (K) Classificação Sigla 
Tonalidade de cor 

emitida 

Inferior a 3300 K Quente W Branco quente 

Entre 3300K e 5300 K Intermédia I Branco Neutro 

Superior a 5300 K Fria C Banco Frio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3  Restituição de Cores 

 Este parâmetro é expresso pelo índice de restituição de cores (IRC) e indica a 

capacidade de uma fonte luminosa restituir fielmente as cores do objecto a iluminar. Este 

índice vem expresso numa escala de 0 a 100, sendo que um IRC de 100 indica máxima 

fidelidade de restituição de cores. 

Figura 3.7 - Tonalidade da Cor [11]. 
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 A tabela 3.2 indica a classificação das lâmpadas de acordo com o seu IRC: 

 

Tabela 3.2 - Classificação das lâmpadas de acordo com o seu IRC [14]. 

Classe IRC 

1A IRC >= 90 

1B 80 >= IRC < 90 

2 60 >= IRC < 80 

3 40 >= IRC < 60 

4 IRC <= 40 

    

3.4.4  Luminância 

 No caso das lâmpadas esta grandeza indica a intensidade luminosa de uma fonte 

luminosa em função das suas dimensões (cd/m2). Uma fonte luminosa com uma pequena 

superfície emissora de luz deverá ter uma maior luminância que uma fonte emissora que 

tenha uma maior superfície emissora. Se estiverem presentes fontes de elevada luminância no 

campo visual, aumenta o risco de encadeamento [14]. 

 

3.4.5  Duração de Vida Média 

 A duração de vida média de uma lâmpada é o numero de horas após o qual 50% de um 

lote significativo de lâmpadas deixa de emitir fluxo luminoso [14].  

 Este valor é indicado pelo fabricante e é um valor aproximado que pode ser afectado 

por diversos factores, tais como o número de vezes que se liga e desliga, a tensão de 

funcionamento, a temperatura ambiente e a presença de vibrações [12].   

3.5 Tipos de Lâmpadas 

  Desde as lâmpadas incandescentes várias tecnologias foram desenvolvidas para 

sistemas de iluminação. Assim foram surgindo novos tipos de lâmpadas mais eficientes mas 

também com outras características luminotécnicas.  

 As lâmpadas podem ser agrupadas nas seguintes categorias: 

• Lâmpadas Incandescentes; 

• Lâmpadas de Descarga; 

• Lâmpadas de Indução; 

• LED’s. 

 

De seguida será feito um estudo das diferentes categorias, visando os seus princípios 

de funcionamento e principais características. 
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3.5.1  Lâmpadas Incandescentes   

 O funcionamento de uma lâmpada incandescente ocorre pela passagem de corrente 

eléctrica por um fio fino (filamento da lâmpada), com alta resistência eléctrica, que é levado 

à incandescência, produzindo luz e calor [11]. O filamento está contido numa ampola de vidro 

preenchida por um gás inerte (árgon, crípton, nitrogénio, etc.) ou em vácuo, no caso de 

lâmpadas de potências inferiores a 40W, de modo a retardar a sublimação do filamento [12]. 

 É obtido um aumento do rendimento, espiralando-se o filamento. O filamento 

duplamente espiralado, permite aumentar mais o rendimento, e diminuir ao mesmo tempo o 

seu tamanho e é usado em muitos tipos de lâmpadas incandescentes. Um filamento espiralado 

apresenta uma menor superfície efectiva de contacto com o gás, sendo portanto reduzidas as 

perdas de calor por condução e convecção. 

 Dentro deste tipo de lâmpadas distinguem-se as de filamento de tungsténio e as de 

halogéneo, que apesar de terem filamento do mesmo material, diferem no gás usado para 

encher a ampola. Algumas destas lâmpadas possuem um espelho na parte interior da ampola. 

Este reflector interno não está sujeito a corrosão ou contaminação, elevando o rendimento 

luminoso médio da lâmpada ao longo do seu tempo de vida. 

 Uma das vantagens destas lâmpadas é arrancarem instantaneamente. 

 

Lâmpadas de filamento de tungsténio  

   Este tipo de lâmpadas é a mais comum no mercado. O seu filamento é de tungsténio 

o qual tem um elevado ponto de fusão e um baixo ponto de vaporização, permitindo maiores 

temperaturas de funcionamento e, consequentemente, um maior rendimento do que seria 

obtido com outros metais. Os filamentos podem ser espiralados ou duplamente espiralados 

como forma de aumentar o seu rendimento. 

  Estas lâmpadas apesar de garantirem uma iluminação de qualidade são pouco 

eficientes pois grande parte da energia consumida é dissipada sob a forma de calor ou em 

radiações não visíveis pelo olho humano, como mostra a figura 3.8. 
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 As principais características deste tipo de lâmpadas são [11] [14] [15]: 

• Rendimento Luminoso: 9 a 25 lm/W; 

• Temperatura de cor: 2700 K; 

• IRC: 100; 

• Tempo de vida útil: 1000 horas. 

 

 A figura 3.7 mostra o esquema de funcionamento de uma lâmpada incandescente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Lâmpada Incandescente [16]. 

 

Lâmpadas de halogéneo 

 A lâmpada halogénea também possui filamento, porém trabalha em conjunto com o 

halogéneo (por exemplo: iodo, cloro e bromo). Através dessa composição, as moléculas do 

filamento de tungsténio, que se desprendem com o uso, são capturadas pelo composto 

halogéneo. Quando esse composto fornecido pelo halogéneo e tungsténio se aproxima do 

Figura 3.8 - Desagregação da energia consumida por uma lâmpada incandescente [14]. 
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filamento, é decomposto pela alta temperatura do filamento, redepositando a molécula de 

tungsténio sobre o filamento da lâmpada, promovendo uma regeneração do mesmo. O 

halogéneo continua a sua tarefa no ciclo regenerativo. Este ciclo regenerativo serve para 

evitar o escurecimento do bolbo e prolongar a vida da lâmpada [11]. 

 Algumas destas lâmpadas são alimentadas a 12 ou 24 V, pelo que precisam de um 

transformador auxiliar para fazer a ligação à rede, no entanto conseguem índices de 

eficiência ligeiramente superiores. Podem também possuir reflector incorporado e protecção 

contra radiação ultra-violeta.  

  As principais características deste tipo de lâmpadas são [11] [14] [17]: 

• Rendimento Luminoso: 13 a 40 lm/W; 

• Temperatura de cor: 2900 a 3000 K; 

• IRC: 100; 

• Tempo de vida útil: 2000 a 4000 horas. 

  

 A figura 3,9 mostra uma lâmpada de halogéneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2  Lâmpadas de Descarga 

 Este tipo de lâmpadas é constituído por um tubo de descarga contendo um gás ou 

vapor metálico e dois eléctrodos colocados nos extremos do tubo como indicado na figura 

3.10. Quando uma tensão é aplicada aos eléctrodos dá-se uma descarga eléctrica produzindo 

excitação dos electrões o que leva à ionização do gás, o que por sua vez dá origem à emissão 

de luz.  

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

estas lâmpadas necessitam de um arrancador que gera uma sobretensão quando se liga a 

lâmpada. Os eléctrodos podem também ser aquecidos previamente reduzindo a sobretensão 

necessária ao arranque.    

Figura 3.9 - Lâmpada incandescente de halogéneo [11]. 
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 Outro equipamento necessário para o uso deste tipo de lâmpadas é o balastro, que 

limita a corrente fornecida à lâmpada após o arranque. Após a formação do arco a 

impedância da lâmpada desce e o balastro impede a ocorrência de um curto-circuito. 

  

  

 Este tipo de lâmpadas divide-se em lâmpadas de descarga num gás ou vapor de 

metálico de alta pressão e de baixa pressão [14]. Das lâmpadas de descarga de alta pressão 

fazem parte os seguintes tipos:  

• Lâmpadas de vapor de mercúrio; 

• Lâmpadas de luz mista; 

• Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão; 

• Lâmpadas de vapor de mercúrio de iodetos metálicos. 

 Nas lâmpadas de descarga de baixa pressão incluem-se os seguintes tipos: 

• Lâmpadas fluorescentes (lâmpada de vapor de mercúrio de baixa pressão); 

• Lâmpadas fluorescentes compactas; 

• Lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão. 

 

Lâmpadas de vapor de mercúrio 

 Nas lâmpadas de descarga de alta pressão empregou-se durante muitos anos, como 

fonte de descarga, o vapor de mercúrio, ao qual se adicionava uma pequena quantidade de 

gás inerte de fácil vaporização a fim de facilitar o arranque, uma vez que à temperatura 

ambiente o mercúrio é líquido. Não precisam de arrancador. 

 A lâmpada de vapor de mercúrio emite uma luz de aparência branca-azulada, com 

uma emissão na região visível dos comprimentos de onda do amarelo, verde e azul, faltando 

porém a radiação vermelha. 

 Neste tipo de lâmpadas 50% da potência é transformada em radiação, dos quais 15% 

corresponde a radiação visível, 15% correspondem a radiação infravermelha e 20% a radiação 

Figura 3.10 - Lâmpada de descarga [12]. 
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ultravioleta. A outra metade da potência consumida corresponde a perdas como indica a 

figura 3.11. Através do emprego de uma fina camada de pó fluorescente na superfície interna 

do invólucro exterior, parte da radiação ultravioleta é convertida em radiações visíveis. Para 

tal finalidade utiliza-se uma composição química fluorescente especialmente rica na emissão 

de radiações vermelhas, o que contribui para melhorar bastante a aparência de cor da luz 

emitida por estas lâmpadas. A melhoria do rendimento não é apreciável (cerca de 10%) dado 

que a sensibilidade da vista à radiação vermelha é fraca [14]. 

  

 

 Este tipo de lâmpadas é utilizado para iluminação de ruas, locais públicos, áreas 

industriais e recintos desportivos. O tempo de arranque é de 4 minutos e o re-arranque faz-se 

em 6 minutos.  

 As principais características deste tipo de lâmpadas são [11] [14] [18]: 

• Rendimento Luminoso: 36 a 60 lm/W; 

• Temperatura de cor: 3550 a 4200 K; 

• IRC: ~ 50; 

• Tempo de vida útil: 10000 a 24000 horas. 

 

 A figura 3.12 mostra uma lâmpada de vapor de mercúrio. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 3.11 - Desagregação da energia consumida por uma lâmpada de vapor de mercúrio [14]. 

Figura 3.12 - Lâmpada de vapor de mercúrio [14]. 
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Lâmpadas de luz mista 

 Esta lâmpada junta a uma lâmpada de vapor de mercúrio um filamento de tungsténio 

no interior do tubo de descarga. Deste modo após a formação do arco o filamento mantém a 

impedância da lâmpada pelo que o uso de balastro é desnecessário, podendo ser 

directamente ligada à rede. No entanto para que o tempo de vida útil da lâmpada seja 

razoável a temperatura de funcionamento do filamento tem que ser baixa, o que reduz o 

rendimento luminoso da lâmpada [14].  

 As lâmpadas de luz mista são usadas para a iluminação de locais que necessitem de 

grande quantidade de luz, simplicidade na instalação e baixo custo inicial, sem preocupações 

com a eficiência do sistema.  

 As principais características deste tipo de lâmpadas são [11] [14] [18]: 

• Rendimento Luminoso: 19 a 28 lm/W; 

• Temperatura de cor: 3400 a 4100 K; 

• IRC: 60 a 69; 

• Tempo de vida útil: 10000 horas. 

 

 A figura 3.13 mostra uma lâmpada de luz mista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão 

 Estas lâmpadas são idênticas às de mercúrio de alta pressão com a vantagem de o 

vapor de sódio emitir uma maior percentagem de radiação visível.  

 O tubo de descarga numa lâmpada de vapor de sódio de alta pressão contém um 

excesso de sódio, para dar condições de saturação do vapor quando a lâmpada funciona. 

Também é usado um excesso de mercúrio para proporcionar um gás de protecção, e o xénon 

é incluído, sob baixa pressão, para facilitar o arranque e limitar a condução do arco de 

descarga para a parede do tubo. 

Figura 3.13 - Lâmpada de luz mista [11]. 
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 Tal como na lâmpada de vapor de mercúrio, também na de vapor de sódio metade da 

potência é convertida em radiação. Mas enquanto a energia da radiação visível obtida é de 

cerca de 15% no caso da descarga de vapor de mercúrio, no caso da de sódio é o dobro: cerca 

de 30%. Além disso esta radiação apresenta uma cor amarelo-alaranjada característica, que a 

torna mais sensível à nossa vista, pelo que, de um modo geral, a iluminação resultante do 

emprego desta lâmpada causa uma impressão muito mais agradável do que a lâmpada de 

vapor de mercúrio [14]. 

  

 Embora o preço da lâmpada de vapor de sódio de alta pressão seja um pouco mais 

elevado do que a de vapor de mercúrio, o seu elevado rendimento torna-a gradualmente mais 

solicitada em numerosas aplicações. O tempo de arranque deste tipo de lâmpadas é de 5 

minutos e o re-arranque faz-se em 1 minuto. 

 As principais características deste tipo de lâmpadas são [11] [14] [18]: 

• Rendimento Luminoso: 80 a 150 lm/W; 

• Temperatura de cor: 2000 a 2500 K; 

• IRC: 60 a 69; 80 para as lâmpadas de luz branca; 

• Tempo de vida útil: 8000 horas. A Osram já produz lâmpadas que duram até 

32000 horas. 

 

 A figura 3.14 mostra uma lâmpada de vapor de sódio de alta pressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 - Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão [18]. 
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Lâmpadas de vapor de mercúrio de iodetos metálicos. 

 As lâmpadas de vapor de mercúrio e as lâmpadas de vapor de sódio não são 

apropriadas sempre que seja exigido um elevado índice de restituição de cores. 

 As investigações técnicas permitem concluir que pode obter-se uma boa restituição de 

cores quando a fonte de luz emite radiação nas três cores primárias: vermelho, verde e azul. 

Então introduziu-se no tubo de descarga uma mistura de iodetos de sódio, índio e tálio. O 

mercúrio mantém-se no tubo de descarga mas pouco contribui para que seja obtida a 

radiação desejada. O resultado é uma fonte de luz com uma razoável restituição de cores.  

 Devido ao custo de fabricação da lâmpada o seu emprego fica limitado à iluminação 

exterior por projectores, nomeadamente de estádios e campos desportivos, nos casos em que 

seja importante obter um bom índice de restituição de cores.  

 Este tipo de lâmpadas pode atingir um nível de restituição de cores próximo do ideal 

introduzindo no gás de uma lâmpada de descarga de vapor de mercúrio de alta pressão uma 

mistura de cloreto e iodeto de estanho.  

  Esta lâmpada pode ser utilizada em todas as circunstâncias que exijam a necessidade 

de uma boa restituição de cores, incluindo a iluminação de interiores, no entanto o seu custo 

de fabrico é também elevado. 

 A figura 3.15 indica o tipo de radiações emitidas por uma lâmpada de vapor de 

mercúrio de iodetos metálicos.  

 

  

 

Este tipo de lâmpada tem um tempo de arranque de 4 minutos e tempo de re-arranque de 10 

minutos. 

 As principais características deste tipo de lâmpadas são [11] [14] [18]: 

• Rendimento Luminoso: 50 a 100 lm/W; 

Figura 3.15 - Desagregação da energia consumida por uma lâmpada de vapor de mercúrio de iodetos metálicos [14]. 
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• Temperatura de cor: 3000 a 7000 K; 

• IRC: 80 a 100; 

• Tempo de vida útil: 3000 a 12000 horas.  

 

 A figura 3.16 mostra uma lâmpada de vapor de mercúrio de iodetos metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâmpadas fluorescentes 

 A lâmpada fluorescente é uma lâmpada de vapor de mercúrio de baixa pressão, 

constituída por um tubo de descarga alongado, com um eléctrodo em cada extremidade. O 

gás usado para encher o tubo inclui um gás inerte, o qual arranca com facilidade e controla a 

descarga, incluindo uma pequena quantidade de mercúrio, cujo vapor produz radiação 

ultravioleta quando excitado. A superfície interior do tubo de descarga está revestida com 

uma substância fluorescente que transforma a radiação ultravioleta produzida pela lâmpada 

em luz visível por intermédio da fluorescência. Podem ser conseguidas diferentes aparências 

de cor com a utilização de materiais fluorescentes apropriados, sendo possível produzir luz 
branca com qualquer temperatura de cor combinando diferentes substâncias fluorescentes, 

mas esta luz ainda tem propriedades de restituição de cores mais fracas do que a luz 

proveniente de um espectro contínuo devido à falta de componentes espectrais. 

 A figura 3.17 indica o tipo de radiações emitidas por uma lâmpada fluorescente. 

Figura 3.16 - Lâmpada de vapor de mercúrio de iodetos metálicos [18]. 
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 Para facilitar o arranque das lâmpadas fluorescentes os eléctrodos têm a forma de 

filamentos revestidos com um óxido metálico (material emissor) que facilita a libertação de 

electrões. Os eléctrodos são pré-aquecidos no período de arranque e a lâmpada arranca 

quando a tensão é aplicada [14].  

 Este tipo de lâmpadas tem maior rendimento quanto menor for o diâmetro do tubo de 

descarga, devido ao aumento do número de reflexões. O arranque e o re-arranque são 

praticamente instantâneos.  

 As principais características deste tipo de lâmpadas são [11] [14] [19]: 

• Rendimento Luminoso: 60 a 90 lm/W; 

• Temperatura de cor: 3700 a 7000 K; 

• IRC: 70 a 100; 

• Tempo de vida útil: 6000 a 18000 horas.  

 

 A figura 3.18 apresenta uma lâmpada fluorescente. 

 

 

  

 

 

 

 

Lâmpadas fluorescentes compactas 

 O funcionamento das lâmpadas fluorescentes compactas não é diferente do das 

lâmpadas fluorescentes convencionais, embora tenham uma forma mais compacta e sejam 

Figura 3.17 – Desagregação da energia consumida por uma lâmpada fluorescente [14]. 

Figura 3.18 - Lâmpada Fluorescente [11] 
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constituídas por um tubo de descarga curvado ou por uma combinação de vários tubos de 

menor dimensão. 

 Estas lâmpadas são fabricadas em duas tipologias, fluorescentes compactas integradas 

com alimentação incorporada, geralmente electrónica, não necessitando de acessórios 

externos para o seu funcionamento (balastro, arrancador e condensador) e fluorescentes 

compactas não integradas, que necessitam de acessórios externos, para arranque normal ou 

com balastro electrónico. A vantagem das segundas em relação às integradas é que, assim 

que a lâmpada necessitar ser trocada, apenas é substituída a lâmpada. O balastro permanece 

em operação por longo tempo, o que torna o sistema mais económico. 

 

 As principais características deste tipo de lâmpadas são [11] [14] [20]: 

• Rendimento Luminoso: 50 a 90 lm/W; 

• Temperatura de cor: 2700 a 5400 K; 

• IRC: 80 a 95; 

• Tempo de vida útil: 5000 a 6000 horas.  

 

 Na figura 3.19 é visível uma lâmpada fluorescente compacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão 

 As lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão são comparáveis às lâmpadas 

fluorescentes na forma como são construídas mas funcionam usando vapor de sódio em vez do 

vapor de mercúrio. 

 Nestas lâmpadas o arranque apenas pode ser efectuado com a ajuda de um gás inerte. 

Apenas quando a descarga no gás inerte produz calor suficiente para vaporizar o sódio se 

iniciará a descarga pelo que requerem uma tensão de arranque elevada e um tempo de 

arranque relativamente longo antes de ser atingido o rendimento máximo. 

 Outra característica é o tipo de luz que a lâmpada produz, pois enquanto o vapor de 

mercúrio a baixa pressão excitado produz principalmente radiação ultravioleta, a qual é 

Figura 3.19 - Lâmpada Fluorescente Compacta [20]. 
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transformada em luz visível à custa de substâncias fluorescentes, o vapor de sódio produz luz 

directamente. 

 A mais interessante característica das lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão 

consiste no seu extremamente elevado rendimento luminoso. Como estas lâmpadas têm uma 

duração de vida muito longa constituem a fonte de luz mais eficiente e económica. 

 A desvantagem óbvia destas lâmpadas consiste na sua restituição de cores 

extremamente pobre, sendo praticamente nula [14]. 

 Estas lâmpadas têm tempo de arranque de 10 minutos e são usadas em iluminação 

pública.  

 As principais características deste tipo de lâmpadas são: 

• Rendimento Luminoso: 80 a 200 lm/W; 

• Temperatura de cor: 2800 K; 

• IRC: 0; 

• Tempo de vida útil: 5000 a 6000 horas.  

 

 Na figura 3.20 mostra uma lâmpada de vapor de sódio de baixa pressão e é visível o 

tipo de luz que esta emite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Lâmpadas de Indução 

 A lâmpada de indução electromagnética apresenta uma inovação fundamental para o 

próprio conceito de sistemas de iluminação, pois trata-se de uma fonte luminosa que 

apresenta interessantes aspectos práticos e de fiabilidade e emite luz instantaneamente, 

mesmo após uma interrupção de funcionamento. 

 Baseada no princípio da descarga em gás a baixa pressão, a principal característica 

desta lâmpada é o facto de prescindir da necessidade de eléctrodos para originar a ionização 

do gás. 

 Existem na actualidade dois sistemas distintos para produzir esta nova ionização do 

gás sem eléctrodos: 

• Lâmpadas fluorescentes de alta potência sem eléctrodos; 

• Lâmpadas de descarga em gás a baixa pressão por indução. 

Figura 3.20 - Lâmpada de Vapor de Sódio de Baixa Pressão [12]. 
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Lâmpadas fluorescentes de alta potência sem eléctrodos 

 A descarga nesta lâmpada não começa e acaba em dois eléctrodos como numa 

lâmpada fluorescente convencional. A forma de anel fechado do vidro da lâmpada permite 

obter uma descarga sem eléctrodos, já que a energia é fornecida a partir do exterior por um 

campo magnético. 

 O campo magnético é produzido em dois anéis de ferrite, o que constitui uma 

vantagem importante para a duração da lâmpada [14]. 

 As principais características deste tipo de lâmpadas são [14]: 

• Rendimento Luminoso: até 80 lm/W; 

• Temperatura de cor: 2700 a 4000 K; 

• IRC: 80; 

• Tempo de vida útil: 60000 horas.  

 

Lâmpadas de descarga em gás a baixa pressão por indução 

 Este tipo de lâmpada consta de um recipiente de descarga que contém gás a baixa 

pressão e por um núcleo cilíndrico de ferrite, que cria um campo magnético induzindo uma 

corrente eléctrica no gás provocando a sua ionização. 

 A energia suficiente para iniciar e manter a descarga é fornecida à antena por um 

gerador de alta frequência (2,65 MHz), mediante um cabo coaxial de comprimento 

determinado, já que faz parte do circuito oscilador. 

 As principais características deste tipo de lâmpadas são [14]: 

• Rendimento Luminoso: 65 a 81 lm/W; 

• Temperatura de cor: 2700 a 4000 K; 

• IRC: 80; 

• Tempo de vida útil: 60000 horas.  

 

3.5.4  LEDs 

 Devido ao baixo consumo de energia, robustez, longo tempo de vida útil e não 

conterem mercúrio os díodos emissores de luz (LEDs) representam novas oportunidades nas 

aplicações para iluminação. Há duas maneiras diferentes de obter luz branca com LEDs. Uma 

das formas consiste numa combinação de fósforo excitado por uma emissão de radiação azul 

ou ultravioleta. A outra forma de obter luz branca com LEDs é pela combinação de LEDs 

monocromáticos com diferentes cores como mostra a figura 3.21. Este segundo método 

revela-se mais eficiente e flexível, uma vez que variando os comprimentos de onda de cada 

LED monocromático obtêm-se diferentes resultados no que diz respeito a rendimento, fluxo 

luminoso e IRC [21].  
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 Os LEDs podem ser de baixa (0,1W), média (0,2W a 0,5W) e de alta potência (acima 

de 0,5W). Em geral, os de baixa e média potência são utilizados para sinalização e efeitos 

decorativos. Os de alta potência já podem ser aplicados em iluminação geral. 

 As principais vantagens dos LEDs, relativamente às restantes fontes de luz são [22] 

[23]: 

• Maior vida útil e consequente baixa manutenção; 

• Baixo consumo (relativamente às lâmpadas de incandescência) e uma 

eficiência energética (em torno de 50 lm/Watt); 

• Não emitem luz ultra-violeta (sendo ideais para aplicações onde este tipo de 

radiação é indesejada, como por exemplo, locais onde existam quadros e 

obras de arte); 

• Não emitem radiação infravermelha, fazendo por isso que o feixe luminoso 

seja frio. 

• Resistência a impactos e vibrações: Utiliza tecnologia de estado sólido, 

portanto, sem filamentos e sem vidro, aumentando a sua robustez. 

• Maior segurança, já que trabalham em baixa tensão (< 33V). Proporcionam 

segurança para os utilizadores durante a sua instalação e utilização.  

 

 Por outro lado, as desvantagens apresentadas são [22]: 

• Custo de aquisição elevado, caso a aplicação seja desadequada; 

• O índice de restituição de cor (IRC) pode não ser o mais adequado; 

• Necessidade de fonte de alimentação ou interface (transformador ou um 

“driver”) que converta as características de alimentação de uma tomada 

comum para um padrão adequado ao funcionamento do led. 

• Necessidade de dispositivos de dissipação de calor, nos leds de alta potência 

(a quantidade de luz emitida pelo led diminui com o aumento da 

temperatura). 

 

 As principais características deste tipo de lâmpadas são [22] [24]: 

Figura 3.21 - Obtenção de Luz Branca por Combinação de LEDs [22]. 
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• Rendimento Luminoso: 40 a 85 lm/W; 

• Temperatura de cor: 3000 a 6000 K; 

• IRC: 60 a 90; 

• Tempo de vida útil: 50000 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Balastros 

 Os balastros são equipamentos necessários para o funcionamento de lâmpadas de 

descarga. A função destes equipamentos passa por limitar a corrente de funcionamento, 

produzir a tensão de arranque e pré-aquecer os eléctrodos de modo a facilitar a emissão de 

electrões para iniciar a descarga. 

  Os balastros podem ser de dois tipos: electromagnéticos ou electrónicos.     

  

3.6.1  Balastros Electromagnéticos   

 Estes balastros são constituídos por um núcleo laminado de aço silício (com baixas 

perdas) e bobinas de fio de cobre esmaltado, impregnados com resina de poliéster adicionado 

com carga mineral, tendo um grande poder de isolamento e dissipação térmica [11]. Devido à 

presença das bobines tem factor de potência baixo. Assim nas instalações onde exista grande 

número de lâmpadas fluorescentes e se opte por este tipo de balastros é necessário o uso de 

equipamentos auxiliares para compensação do factor de potência.  

 Há vários tipos de balastros magnéticos disponíveis. Os mais usuais são apropriados 

para o funcionamento com arrancadores, menos vulgares são os destinados ao funcionamento 

com lâmpadas de arranque rápido, com eléctrodos pré-aquecidos e com circuito semi-

ressonante. Tem um factor de potência indutivo. 

 Em relação às perdas os balastros magnéticos podem ser classificados em 3 Classes: B 

(baixas perdas), C (standard), e D (altas perdas) [25]. 

Figura 3.22 - Lâmpada de LEDs [24]. 
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 A figura 3.23 mostra alguns balastros electromagnéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uma das medidas da UE em resposta ao protocolo de Quioto foi a redução da energia 

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

2005 os balastros electromagnéticos de menor eficiência, substituindo-os por outros de maior 

eficiência energética. Os balastros da classe D, de maior consumo energético, deixaram de 

poder ser utilizados a partir de 20 de Maio de 2002 e desde de Novembro de 2005 passou a ser 

proibida a venda dos balastros da classe C (magnéticos standard) [26].  

 

3.6.2  Balastros Electrónicos   

 Os balastros electrónicos são constituídos por condensadores e bobinas para alta 

frequência, resistências, circuitos integrados e outros componentes electrónicos. Operam em 

alta frequência (de 20 kHz a 50 kHz), o que proporciona maior fluxo luminoso com menor 

potência de consumo, transformando assim os balastros electrónicos em produtos 

economizadores de energia e com maior eficiência que os electromagnéticos [11]. 

 Estes balastros podem ser classificados nas seguintes classes: A1 (balastros 

electrónicos com regulação), A2 (balastros electrónicos com baixas perdas) e A3 (balastros 

electrónicos standard). 

 A figura 3.24 mostra dois balastros electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As principais vantagens dos balastros electrónicos, relativamente aos 

electromagnéticos são [25]: 

Figura 3.23 – Balastros Electromagnéticos [11]. 

Figura 3.24 - Balastros Electrónicos [11]. 
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• Aumento do rendimento luminoso; 

• Eliminação do flicker: numa lâmpada funcionando a 50 Hz a luz extingue-se duas 

vezes por ciclo na passagem da corrente por zero. Isto produz o flicker, o qual 

provoca cansaço visual, assim como o efeito estroboscópico, com efeitos 

potencialmente perigosos no caso de existirem máquinas rotativas. Com o 

funcionamento da lâmpada a alta frequência a emissão de luz é contínua, eliminando-

se portanto o flicker; 

• Eliminação do ruído audível: como os balastros electrónicos funcionam acima da gama 

audível de frequências, o problema do ruído é eliminado. O familiar ruído dos 

balastros convencionais é provocado pelas vibrações mecânicas das chapas laminadas 

do seu núcleo, e possivelmente também pela bobine, vibrações estas que se 

propagam à armadura e à superfície na qual está fixada, ampliando ainda mais o 

ruído; 

• Menor potência absorvida: um balastro electrónico consome menos potência e 

portanto dissipa menos calor do que um balastro magnético convencional. Esta 

redução de potência é possível porque: a alta frequência, a lâmpada pode funcionar a 

uma potência mais baixa, com a mesma emissão de fluxo; as perdas num balastro 

electrónico são muito menores do que as perdas num balastro magnético. Podem 

conseguir-se reduções de custo da energia de 20 a 25%; 

• Aumento da duração de vida da lâmpada: um balastro electrónico efectua um pré-

aquecimento dos eléctrodos antes de aplicar um impulso controlado de tensão, 

diminuindo o desgaste do material emissor de electrões dos eléctrodos. Isto aumenta 

a duração de vida da lâmpada; 

• Controlo versátil do fluxo luminoso: existem balastros electrónicos que permitem a 

regulação do fluxo luminoso. Isto permite uma poupança considerável de energia nas 

situações em que a iluminação está ligada a um sistema de controlo automático; 

• Diminuição de peso e de tamanho; 

• Não necessitam de equipamento para compensação do factor de potência. 

 

 

3.7 Sistemas de Comando 

 O sistema de comando e controlo de iluminação é também uma parte importante do 

projecto de iluminação uma vez que a tecnologia escolhida pode contribuir substancialmente 

para a alteração dos níveis de consumos energéticos. Assim, no momento da escolha o 

projectista deve ter em especial atenção para que haja luz onde e quando é precisa e na 

quantidade necessária. Sistemas que dependem menos da aleatoriedade do comportamento 

humana e que permitam o aproveitamento da luz natural são assim mais eficientes. 
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 O comando dos sistemas de iluminação pode ser dividido em dois grupos, comando 

manual e automático. De seguida serão estudados os equipamentos utilizados em cada um 

destes grupos. 

 

3.7.1  Comando Manual 

 Para realizar o comando manual dos circuitos de iluminação (ligação e corte) 

empregam-se essencialmente interruptores, comutadores de lustre, comutadores de escada, 

comutadores de escada duplos, inversores de grupo (aparelhagem de manobra) e relés de 

impulso ou telerruptores.  

 

Interruptores 

 Os interruptores permitem comandar de um único local uma ou várias fontes de luz 

funcionando em conjunto como mostra a figura 3.25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comutadores de Lustre 

 Os comutadores de lustre permitem comandar de um único local dois conjuntos de 

pontos de luz como indica a figura 3.26. 
 
 
 
 

Figura 3.25 - Esquema Eléctrico de um Interruptor [40]. 
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Comutadores de Escada 

 Os comutadores de escada permitem comandar de dois locais uma ou várias fontes de 

luz funcionando em conjunto como mostra a figura 3.27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 - Esquema Eléctrico de um Comutador de Lustre [40]. 

Figura 3.27 – Esquema Eléctrico de um Comutador de Lustre [40]. 
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Comutadores de Escada Duplos 

 Os comutadores de escada duplos permitem comandar de dois locais dois grupos de 

fontes de luz funcionando separadamente. 
 

Inversores de Grupo 

 Os inversores de grupo permitem comandar de vários locais um grupo de fontes de luz 

funcionando em conjunto. Surgem sempre em conjunto com dois comutadores de escada 
como indica a figura 3.28. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telerruptores 

 Um telerruptor é um contactor de manobra com um dispositivo mecânico que o faz 

manter uma certa posição até receber um impulso de corrente que o fará tomar nova 

posição. Novo impulso de corrente nova posição, mas funcionalmente correspondente à 

primeira. 

 Os telerruptores permitem comandar de vários locais um grupo de fontes de luz 

dispondo simplesmente de botões de pressão em paralelo, substituindo vantajosamente a 

utilização de comutadores de escada e inversores de grupo, simplificando as ligações. 

 

Reguladores de Fluxo 

 Os reguladores de fluxo manuais, como o que mostra a figura 3.29, permitem 

controlar a corrente fornecida à lâmpada permitindo assim ajustar os níveis de iluminação ao 

local e às tarefas a realizar possibilitando poupanças de energia. Normalmente surgiam 

Figura 3.28 - Esquema Eléctrico de um Inversor de Grupo em Conjunto com dois Comutadores de Lustre [40]. 
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associados a lâmpadas incandescentes mas o aparecimento dos balastros electrónicos 

possibilitou o seu uso em lâmpadas de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2  Comando Automático 

 Por muito rígida que seja a implementação de procedimentos manuais, o recurso a 

sistemas automáticos de controlo é, na maioria dos casos, a forma mais eficiente de gerir os 

circuitos de iluminação. Estes sistemas permitem optimizar a utilização das instalações de 

iluminação, resultando normalmente em economias de energia significativas, sem prejuízo 

dos níveis de conforto visual necessários em cada local. 

 Os sistemas de comando automático dividem-se nos tipos “tudo ou nada”, isso é, a 

iluminação ou está ligada e à potencia máxima ou está desligada e os sistemas de controlo 

por regulação do fluxo luminoso que embora de maior custo constituem muitas vezes a 

solução mais eficiente, quer do ponto de vista energético, quer da produtividade e da própria 

segurança. 

  Dentro dos sistemas “tudo ou nada” temos os interruptores horários, os detectores 

de presença e de movimento e os interruptores crepusculares. 

 Nos sistemas de regulação de fluxo temos a associação de reguladores de fluxo com 

sensores de luz natural. 

 Os dois tipos de sistema de comando automático podem funcionar em conjunto 

estando integrados em sistemas de gestão de energia. 

 

 

Interruptores horários 

 Os interruptores horários permitem comandar circuitos de iluminação num horário 

pré-determinado através do posicionamento de pequenas peças denominadas “cavaletes” 

num mostrador horário. A duração mínima entre a abertura e o fecho de um circuito é 

determinada pelo intervalo entre 2 cavaletes, colocados ao lado um do outro. A figura 3.30 

mostra um interruptor horário analógico.   

Figura - 3.29 - Regulador de Fluxo [12]. 
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 Existem actualmente interruptores horários digitais que permitem guardar o programa 

em memória, com 1 ou mais canais, permitindo comandar mais do que um circuito. A figura 

3.31 mostra um interruptor horário digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectores de Presença e Detectores de Movimento 

 Os detectores de movimento são dispositivos de comutação que respondem à 

presença e ausência de pessoas situadas no campo de vista do sensor. O sistema consiste num 

sensor de movimento, numa unidade electrónica de controlo e num relé comutador. 

 O sensor de movimento sente o movimento e envia o sinal apropriado para a unidade 

de controlo. A unidade de controlo processa o sinal de entrada, para então abrir ou fechar o 

relé que controla a alimentação do circuito de iluminação. 

 Esta tecnologia deriva dos sistemas de segurança para aplicações residenciais e 

comerciais para detecção de intrusão. 

Figura 3.30 - Interruptor Horário [12]. 

Figura 3.31 - Interruptor Horário Digital [43]. 
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 O detector de movimento utiliza quer sensores de ondas ultrasónicas, ou tecnologia 

de radiação infravermelha para detectar o movimento. A unidade de controlo recolhe a 

informação fornecida pelo sensor e determina o estado de ocupação do espaço. Em alguns 

casos, a unidade de controlo pode ser calibrada para ajustar a sensibilidade dos sensores de 

movimento. 

 O controlador incorpora um dispositivo temporizado, programável, que desligará a 

iluminação depois do compartimento estar desocupado durante um período de tempo 

específico. 

 A figura 3.32 mostra um detector de presença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interruptores crepusculares 

 Os interruptores crepusculares, como o mostrado na figura 3.33, permitem comandar 

circuitos de iluminação a partir de um dado nível de iluminância medido com uma célula 

fotoeléctrica. Normalmente a parte electrónica é instalada num quadro eléctrico, ficando 

assim protegida. 

 Estes dispositivos permitem fazer um aproveitamento da luz natural e devem ser 

usados em conjunto com interruptores horários nas situações em que o horário de trabalho 

não coincida com as horas em que a iluminação natural é suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 - Detector de Presença [41]. 

Figura 3.33 - Interruptor Crepuscular [41]. 
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Sensores de Luz Natural e Reguladores de Fluxo 

 Estes sistemas permitem regular o fluxo luminoso de forma contínua, sendo 

igualmente controlados por uma fotocélula que, em função do nível de iluminação natural, 

ajusta o fluxo da iluminação artificial de forma a manter constante o valor da luminosidade 

pretendido no local (dimming). Desta forma evitam-se os problemas dos sistemas “tudo ou 

nada”, com economias de energia significativas. O desenvolvimento dos balastros electrónicos 

veio facilitar a aplicação deste tipo de controlo às armaduras fluorescentes, com resultados 

muito positivos, ao nível da eficiência energética. 

 A figura seguinte 3.34 mostra um exemplo de aplicação desta tecnologia. 

 

 

Figura 3.34 - Regulação de Fluxo para aproveitamento de Luz Natural [27]. 

 

 Quando há luz natural em quantidade suficiente as filas de armaduras junto das 

janelas são desligadas e as restantes operam com uma regulação de fluxo de valor adequado 

[27]. 

 Mais à frente neste documento será mostrado como analisar um edifício, ou parte 

deste, no que diz respeito ao aproveitamento da luz natural. 

 

Sistemas de Gestão de Energia 

 Este tipo de sistemas de domótica, como o DALI e o EIB, permitem combinar as 

tecnologias atrás referidas, como o ajuste da iluminação pela quantidade de luz natural que 

chega ao local, o controlo por sensores de movimento e a programação horária com a 

vantagem de ser o utilizador escolher o método de controlo. Apresenta ainda novas 

funcionalidades como a possibilidade de criação e memorização de cenários, isto é, o 
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utilizador tem a possibilidade de adaptar a iluminação de um local à actividade a realizar no 

momento. 

 Este tipo de tecnologias pode ser usado em grandes edifícios de serviços como 

escolas, hospitais, edifícios comerciais mas também em edifícios industriais e residenciais. Os 

sistemas EIB alem de controlo de iluminação permitem soluções para climatização, controlo 

de estores, sinalização, segurança, controlo remoto, etc.  

 As vantagens da utilização deste tipo de sistemas são [28], [29]: 

• Soluções flexíveis; 

• Redução de custos; 

• Poupança de energia; 

• Expansibilidade; 

• Design atractivo; 

• Rápida amortização de investimento; 

• Variedade de Configurações. 

  

3.8  Conclusões 

 A arte luminotécnica tem vindo a apresentar várias alterações ao longo dos tempos e 

cada vez surgem tecnologias mais eficientes. Desde as lâmpadas incandescentes vários 

progressos foram feitos, no entanto a eficiência dos aparelhos não pode ser o único factor a 

ter em conta para o projecto luminotécnico. Assim, além do rendimento luminoso, 

parâmetros como o IRC e temperatura de cor adequados ao local devem ser consideradas para 

a escolha da armadura e consequentemente do tipo de lâmpada. A tecnologia LED deverá a 

curto prazo assumir-se como uma opção viável para a iluminação de interiores.  

 Quando se opta por lâmpadas de descarga, especialmente em sistemas grandes, deve-

se optar por balastros electrónicos pois são mais eficientes e não tem implicações no factor 

de potência do sistema. 

  O sistema de comando deve ser escolhido de modo a que quando possível se possa 

fazer aproveitamento da luz natural. Nos locais de passagem deve-se optar por sensores de 

presença e nos locais de trabalho interruptores horários. 

 Mais à frente neste trabalho será proposta uma metodologia para o projecto 

luminotécnico tendo em vista a sua aplicação nos novos edifícios de serviços.
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Capítulo 4  

Luz Natural 

 

4.1 Introdução 

   A forma mais eficiente de iluminar um local é utilizando a luz natural, já que 

apresenta grandes vantagens frente a todas as outras formas de obter luz: é grátis, não 

poluente, inesgotável e facilmente aproveitável. As únicas desvantagens apresentadas são a 

dependência dos factores climatéricos e a descontinuidade. 

 O aproveitamento da iluminação natural, particularmente nas instalações com 

ocupação predominantemente diurnas, pode contribuir significativamente não só para o 

conforto visual e para o bem-estar dos seus ocupantes mas também para a sua eficiência 

energética. Deste modo, deverá ser preocupação fundamental dos projectistas a 

implementação de estratégias e medidas mais adequadas de aproveitamento da luz natural 

[30].  

 Neste capítulo será mostrado como avaliar a luz natural num edifício e como deve ser 

feito o seu aproveitamento. 

 

4.2  Modelo de Céu 

 A CIE recomenda a utilização de três modelos de referência para a distribuição de 

luminâncias do céu para melhor compreensão nos estudos de iluminação natural [30]. Os três 

tipos ou modelos de céu considerados são o Céu Encoberto Padrão da CIE, o Céu Limpo Padrão 

da CIE e o Céu Intermédio. Além destes modelos existe também o modelo de Céu Uniforme 

que caiu em desuso. Para cálculos de disponibilidade de luz natural a CIE recomenda o uso de 

Céu Encoberto representado na figura 4.1.  
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 Este modelo admite um céu com nuvens claras, escondendo o sol, pelo que é um 

modelo pessimista. Neste caso, a simetria à volta da direcção zenital indica que a orientação 

das clarabóias verticais não tem efeito no nível de iluminância interior [31]. 

 

4.3 Factor de Luz do Dia 

 O factor de luz do dia é o quociente entre a iluminância natural interior recebida num 

ponto do plano de referência (geralmente no plano de trabalho ou ao nível do pavimento) e a 

iluminância exterior simultânea sobre uma superfície horizontal num ponto sem obstruções 

[31]. Estes valores de iluminância são valores recebidos do mesmo céu, cuja repartição de 

luminância se supõe ser conhecida, excluindo-se a luz directa proveniente do sol. O factor de 

luz do dia pode ser obtido pela expressão: 

 

 

�Q� = R�6
2@��@

R23
2@��@
× 100     (4.1) 

 

em que: 

• FLD é o factor de luz do dia (%); 

• Einterior é a iluminância interior num ponto de um plano (lux); 

• Eexterior é a iluminância interior num ponto de um plano (lux). 

 

 Repare-se que esta expressão apenas nos dá o valor do factor de luz do dia para um 

determinado ponto o que se torna pouco interessante quando se pretende avaliar uma 

determinada área quanto à disponibilidade da luz natural. Surge assim necessidade de utilizar 

ferramentas simples e expeditas que permitam uma avaliação aproximada da iluminação 

natural, que é o caso do método do factor de luz do dia médio. Este método pretende 

Figura 4.1 – Modelo de Céu Encoberto da CIE [30]. 
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traduzir o valor médio do factor de luz do dia ao longo do plano de trabalho e, 

consequentemente, pode funcionar como um indicador da quantidade de iluminação natural 

total num determinado compartimento [30]. O factor de luz do dia médio pode ser obtido 

pela expressão: 

 

�Q�S =
LT×5×U

L
×(VWXN)
      (4.1) 

 

em que: 

• FLMD é o factor de luz do dia médio (%); 

• Sj é a área da superfície envidraçada (m
2); 

• τ é o factor de transmissão luminoso do envidraçado; 

• α é o ângulo de céu visível do envidraçado, que pode ser considerado igual a 60º se 

um edifício em frente causar alguma obstrução (º); 

• St é a área total de todas as superfícies no local, considerando a área envidraçada 

(m2); 

• ρ  é o factor de reflexão médio de todas as superfícies do local. 

 

 A tabela 4.1 indica os coeficientes de transmissão luminosa dos diferentes tipos de 

envidraçado.  

 

Tabela 4.1 - Coeficientes de Transmissão Luminosa de Diferentes Tipos de Envidraçado [31]. 

Tipo de Envidraçado Transmissão Luminosa (%) 

Simples Claro 90 

Duplo 

Claro 81 

Claro + Baixa emissividade 78 

Claro + absorvente 36 a 65 

Claro + reflector 7 a 66 

Triplo Claro 74 

 

4.4 Disponibilidade da Luz Natural 

 Conhecendo o FLDM, para avaliar quantitativamente a luz natural numa divisão, isto 

é, a iluminância no plano de trabalho, é necessário conhecer outros factores tais como: a 

latitude do local e o horário de funcionamento da sala. 

 A base para o cálculo aproximado da disponibilidade de luz natural é um diagrama 

lançado pela CIE que indica a iluminação externa média, medida num plano horizontal na 

ausência de qualquer obstrução, não tendo em atenção a luz solar directa, ou seja, 
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considerando o Céu Encoberto Padrão da CIE, em função da latitude. Este diagrama tem uma 

vertente prática importante pois indica o valor médio obtido em função dos vários horários de 

trabalho diário assim como para uma determinada latitude, da percentagem de horas durante 

as quais a iluminação natural no exterior é superior a um determinado valor [31]. A figura 4.2 

representa um desses diagramas onde se pode ler a percentagem de horas, para um horário 

das 9:00h às 17:00 h, em que um dado nível de iluminância externa é ultrapassado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim, por exemplo, para um compartimento de um edifício situado a uma latitude de 

51º N, em que se pretende um nível de iluminância interna de 500 lux, supondo que o factor 

de luz do dia calculado para o local é de 6%, necessitamos de ter no exterior uma iluminância 

natural de pelo menos 500 / 0,6 = 8333 lux. Consultando o diagrama verificamos que para 

essa latitude e para o horário pretendido temos em média cerca de 75% das horas de trabalho 

durante o ano para as quais é suficiente a luz natural. 

Figura 4.2 - Disponibilidade de luz exterior em função da latitude das 9 às 17 horas [30]. 
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 Este diagrama, é relativamente pessimista, visto considerar um céu encoberto e não é 

muito preciso, mas actualmente é a forma mais expedita de efectuar rapidamente um cálculo 

de aproveitamento da luz natural [31]. 

 No Anexo IV pode ser consultado um diagrama idêntico ao da figura 4.2 para outros 

horários de luz natural. 

  

4.5 Aproveitamento da Luz Natural 

 Embora o aproveitamento da luz natural exterior num edifício dependa fortemente de 

factores arquitectónicos cabe ao projectista da instalação de iluminação decidir como 

aproveitar a que chega ao interior deste e fazer a combinação desta com a iluminação 

artificial. Este aproveitamento depende essencialmente do sistema de comando escolhido e 

da maneira como se dividem os circuitos de iluminação.  

   

4.5.1  Divisão de Circuitos 

 Dividir a iluminação artificial em vários sectores comandados separadamente, permite 

que as diferentes partes de um edifício possam ser ligadas selectivamente em função da 

iluminação natural, estabelecendo zonas com a mesma actividade ou período de ocupação, 

de acordo com a escolha efectuada. 

 Em locais com iluminação natural através de uma abertura lateral, a distribuição da 

luz natural é pouco uniforme. Pode-se então pensar numa subdivisão do espaço em circuitos 

de iluminação comandados separadamente, em função das suas posições em relação à 

iluminação natural, sendo preferível neste caso colocar as armaduras paralelamente à 

fachada do edifício.  

 A figura 4.3 mostra dois circuitos de iluminação artificial, em que o da esquerda 

permite o aproveitamento da presença de luz natural enquanto o da direita não tem em 

atenção esta contribuição de energia gratuita. 
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4.5.2  Sistema de Comando 

 Mesmo nos casos em que se faça divisão de circuitos para que se possa aproveitar a 

luz natural, quando se usam sistemas de comando manual, só haverá poupança energética se 

houver colaboração por parte dos utilizadores. Torna-se assim mais eficiente optar por 

sistemas de comando automático. Dos sistemas estudados no capítulo 3 há três que permitem 

fazer aproveitamento da luz natural, o interruptor horário, o interruptor crepuscular e o 

sensor de luz natural com regulação de fluxo. 

 O interruptor horário pode ser programado para desligar a iluminação artificial nas 

horas em que se sabe que a iluminação natural é suficiente. A poupança energética baseia-se 

no número de horas que a iluminação está desligada e que eventualmente não estaria caso 

fosse comandada manualmente.  

 O interruptor crepuscular tem uma função semelhante á do interruptor horário mas 

não precisa de ser programado pois detecta a presença de luz natural e liga ou desliga 

conforme a presença ou ausência desta. 

 O sensor de luz natural com regulação de fluxo permite o dimming, isto é, o ajuste 

contínuo da iluminação artificial em função da natural. Este sistema é mais vantajoso que o 

interruptor horário ou crepuscular visto permitir poupanças energéticas mesmo quando a luz 

natural não é suficiente para manter o nível de iluminação necessário, já que permite que as 

fontes de luz trabalhem abaixo da sua potência nominal. Deste modo as fontes de luz apenas 

consomem a energia necessária para que emitam o fluxo luminoso suficiente para manter o 

nível de iluminação desejado. Assim a poupança energética não depende apenas do número 

de horas que a iluminação está desligada mas também da poupança energética que se 

consegue relativamente a uma situação em que as lâmpadas funcionassem sempre à potência 

máxima. Mais à frente neste trabalho será demonstrado um método para avaliar o interesse 

económico de um investimento num sistema deste género. 

Figura 4.3 - Divisão de circuitos de iluminação artificial para aproveitamento de luz natural [31]. 
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4.6 Conclusões 

 A radiação solar é uma fonte de iluminação preciosa, já que além de não poluente, 

inesgotável e grátis produz iluminação de qualidade. 

 Os edifícios devem ser projectados de modo a aproveitar esta fonte luminosa, pelo 

que devem ser previstos elementos arquitectónicos que o permitam. No entanto cabe a quem 

faz o projecto luminotécnico não desperdiçar esta fonte de luz. Deste modo, após uma 

avaliação quantitativa da luz natural, o projectista deve avaliar qual o melhor sistema de 

comando e fazer uma divisão de circuitos adequada para um correcto aproveitamento desta.
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Capítulo 5  

  

Análise Económica 

  

5.1 Introdução 

 Outra função do projectista é estudar a viabilidade económica do projecto. Num 

projecto de iluminação além do investimento inicial num equipamento há que ter em conta a 

sua manutenção e os seus custos energéticos. 

 Cabe então ao projectista avaliar economicamente diferentes alternativas no que 

toca à iluminação de edifícios, tanto no que diz respeito ao conjunto luminárias/lâmpadas 

eficientes, como no que concerne ao sistema de comando e balastros de modo a verificar se 

investimentos iniciais elevados podem trazer poupanças significativas no futuro. 

 

5.2 Juros 

 O juro corresponde ao que se paga pelo direito de usar o capital de outrem (ou que se 

recebe como compensação de ceder o nosso capital para uso de outrem). 

 Um juro é em geral calculado como uma percentagem do capital. A taxa que se aplica 

ao capital para determinar o juro denomina-se taxa de juro, e em geral representa-se pela 

letra i [32]. 

 Podem-se distinguir três regimes de capitalização de juros [32] [33]: 

• Simples, em que a taxa de juro é aplicada periodicamente sobre o capital, com 

entrega periódica de juros; 

• Dito simples, em que a taxa de juro é aplicada periodicamente sobre o capital, sem 

entrega periódica de juros;  
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• Compostos, em que a taxa de juro é aplicada periodicamente sobre o capital e os 

juros acumulados. 

 

 

5.3 Rendas 

 Uma renda é uma prestação periódica de valor nominal constante. O pagamento de 

uma renda ao longo de n anos também permite acumular capital e é necessário analisar se é 

mais vantajoso deter um capital e acumular juros (compostos) ou recebe uma renda 

periódica. 

 Vejamos como se processa a acumulação de capital no caso de uma renda. Ao fim do 

primeiro ano, recebe-se a renda; ao fim do segundo ano, recebe-se nova renda e acumulam-

se juros da primeira, e assim sucessivamente. Portanto é fácil de ver que, no ano n, se 

acumula um capital [32]: 

 

 

YG = Z + Z(1 + ;) + Z(1 + ;)[ + ⋯ + Z(1 + ;)GWV  (5.1) 

 

em que: 

• Cn é o capital acumulado; 

• R é a renda a receber; 

• i é taxa de juro 

• n é o número de anos em que se recebe a renda. 

 

ou seja: 

 

 

YG = Z ∑ (1 + ;)]WVG
]�V       (5.2) 

 

 Reconhece-se nesta expressão uma série geométrica cujas propriedades permitem 

escrevê-la de outra forma: 

 

 

YG = Z (V49)6WV

9
       (5.3) 

 

 Daqui se conclui que esperar n anos com taxa de juro i, recebendo uma renda R 
equivale a receber apenas, no ano n, o capital C

n
. 
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 Mais interessante do que este resultado é saber qual o capital equivalente, hoje, de 

uma renda a receber durante n anos. Conjugando a expressão do capital equivalente de uma 

renda no ano n com a expressão da actualização de um capital para o ano zero, tem-se [32]: 

 

 Y^ = Z (V49)6WV

9(V49)6        (5.4) 

em que: 

• C0 é o valor actual que equivale a receber uma renda R durante n anos. 

 

5.4 Fluxos Financeiros 

 Os fluxos financeiros1 mostram a maneira como o capital se move num projecto 

financeiro. São representados por um diagrama de fluxos financeiros que é composto por um 

eixo horizontal representando uma escala de tempo e setas verticais representando os 

movimentos de capital. Sobre o eixo representa-se também a taxa de juro. A figura 5.1 

representa um diagrama de fluxos financeiros para um investimento inicial de 1000€ e uma 

receita anual de 200€ durante 6 anos a uma taxa de juro de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A renda equivale a um capital, no ano zero, de €1015, o que se calcula aplicando a 

fórmula de capitalização de uma renda para n = 6 e i = 5%. O negócio é, pois, marginalmente 

vantajoso, pois equivale a gastar €1000 para receber, no mesmo instante, €1015, ou seja, 

proporciona um ganho equivalente a €15 [32]. 

 Assim para um projecto de iluminação no ano zero devem ser incluídos os custos de 

aquisição e instalação do sistema e em cada ano os gastos relativos aos consumos energéticos, 

bem como os custos de manutenção periódica. As despesas energéticas periódicas para 

iluminação podem ser obtidas aproximadamente, com recurso à seguinte fórmula [27]: 

                                                 
1 Alguns autores utilizam a terminologia anglo-saxónica “cash-flows”.   

Figura 5.1 - Diagrama de Fluxos Financeiros [32]. 
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� = _ × ` × abcMdeG × YV + cMdef × YV × Y[ × Ygh (5.5) 

 

em que: 

• G são os gastos devido à energia consumida para iluminação (€); 

• K é o valor a pagar pela energia eléctrica, dependente do tarifário (€/kWh); 

• A é área a iluminar (m2); 

• P é a densidade de potência (kW/m2); 

• Trefn é o tempo de utilização da iluminação durante a noite (h); 

• Trefd é o tempo de utilização da iluminação durante o dia (h); 

• C1 é um coeficiente que depende do tipo de dispositivo de comando da iluminação 

que assume os seguintes valores: 

• C1=1 para comando manual; 

• C1=0,9 para interruptor horário; 

• C1=0,8 para detector de movimento. 

• C2 é o coeficiente de correcção do número de horas que depende da disponibilidade 

de luz natural que assume os seguintes valores: 

• C2=1 para ausência de luz natural; 

• C2=0,9 para disponibilidade de luz natural média; 

• C2=0,6 para disponibilidade de luz natural alta. 

• C3 é o factor de correcção que tem em atenção o dispositivo de comando diurno da 

iluminação, assumindo os seguintes valores: 

• C3=0,6 para comando manual; 

• C3=0,4 para dispositivos de regulação de fluxo luminoso; 

 

 Note-se que estes factores de correcção são aproximações que podem dar uma ideia 

suficientemente precisa para fazer um estudo económico, no entanto o aproveitamento da 

luz natural pode ser alvo de um estudo mais preciso e aprofundado como indicado no capítulo 

4. Para os tempos de utilização, no caso de edifícios de serviços, e na falta de dados mais 

concretos, podem ser usados os valores dos perfis nominais utilizados, indicados no Anexo XV 

do RSECE. 

 

5.5 Métodos de Avaliação Económica  

 Os estudos económicos de racionalização energética podem em geral reduzir-se 

conceptualmente ao seguinte modelo: fazer investimentos (capital usado de forma pontual) e 
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obter ganhos na forma de poupanças (ganhos distribuídos ao longo do tempo) [32]. Os 

factores principais a ter em conta são:  

• Os investimentos a realizar e as datas respectivas; 

• As poupanças geradas, em regra de forma periódica;  

• O valor residual dos equipamentos, no final da sua vida útil;  

•  Os custos de manutenção, acrescidos ou reduzidos;  

• O custo de oportunidade, isto é, taxa que se poderia obter em investimentos 

alternativos de idêntico nível de risco.  

 

 Um dos métodos de avaliação de investimento é pelo cálculo do seu valor actual 

líquido somatório das receitas, custos de exploração e investimentos actualizados para o 

momento de arranque do projecto. O seu valor é dado pela seguinte expressão: 

 

 

i`Q = ∑ O�j

(V49)j
G
]�^       (5.6) 

em que: 

• VAL é valor actual líquido; 

• n é o tempo de vida útil dos equipamentos; 

• i é taxa de juro; 

• FCk é o fluxo de caixa no ano k. 

 

 Em termos de avaliação de investimentos, o VAL poderá ser entendido como o valor 

da diferença entre o “preço do investimento” (os fluxos de caixa negativos do período inicial 

do investimento) e o “valor intrínseco” do investimento (os fluxos de caixa positivos do 

investimento durante a vida útil do investimento) [34]. Assim dependendo do sinal do 

projecto é possível avaliar a viabilidade de um investimento. Investimentos em que o VAL 

seja positivo ou nulo são viáveis. Quando o VAL é negativo o projecto deixa de ser viável.  

 No caso concreto de projectos luminotécnicos a serem aplicados em edifícios novos o 

VAL será sempre negativo, uma vez que em todos os períodos haverá gastos, no entanto 

poderá ser utilizado para comparar diferentes alternativas. Assim quanto menos negativo for 

o VAL mais atractivo é o investimento. No entanto não faz sentido comparar o VAL de 

projectos com tempos de vida útil diferentes pois tal poderia não transmitir a verdade sobre 

qual o projecto mais vantajoso economicamente. Surgem assim duas alternativas para 

contornar esta situação. A primeira consiste em calcular o VAL para um período de tempo que 

seja o mínimo múltiplo comum entre os tempos de vida útil de cada projecto, repetindo o 

investimento inicial sempre que o período de vida útil dos equipamentos se expira. Outro 

método seria calcular o VAL para cada projecto e de seguida calcular a renda equivalente a 
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pagar em casa ano. O projecto cuja renda equivalente a pagar fosse menor seria o mais 

vantajoso economicamente. A renda equivalente pode ser obtida pela expressão seguinte: 

 

 

Z = i`Q 9

VW(V49)6      (5.7) 

  

 Note-se que o valor a usar para n é o tempo de vida útil de cada sistema, no entanto 

como a renda equivalente seria o valor a pagar anualmente é possível comparar os dois 

sistemas. 

  Em edifícios onde já existe um sistema de iluminação e em que se pretende estudar 

se um novo sistema será vantajoso, ou a alteração de parte do existente (por ex.: instalação 

de um sistema de regulação de fluxo para aproveitamento da luz natural), basta analisar 

economicamente o novo sistema. Nestes casos nos fluxos financeiros ao invés de subtrair os 

consumos do novo sistema consideram-se como entradas financeiras as poupanças que o novo 

sistema irá permitir relativamente ao existente, durante o seu tempo de vida útil. Pelo 

cálculo e análise do sinal do VAL deste projecto, como atrás referido, rapidamente se conclui 

se será ou não economicamente vantajosa a substituição do sistema de iluminação existente 

pelo novo.  

 

5.6 Conclusões 

 Num projecto luminotécnico, além da qualidade da iluminação e da eficiência 

energética, há que ter em conta a viabilidade económica. Assim é necessário verificar se vale 

a pena investir num projecto em que o investimento inicial seja elevado em detrimento de 

um mais barato mas menos eficiente. 

 Além do investimento inicial é necessário fazer uma previsão dos consumos periódicos 

e há que ter em conta o tempo de vida útil das tecnologias a aplicar e a partir dai fazer uma 

comparação económica entre as diversas alternativas. 

 Uma análise económica realista permitirá evitar que se invistam em equipamentos 

que se mostrem baratos no momento inicial mas dispendiosos no futuro, ou que, por outro 

lado, as poupanças permitidas não justifiquem um elevado investimento inicial, assim como 

influenciar na decisão quanto à substituição de um equipamento já existente. 
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Capítulo 6  

 

Metodologia de Projecto Luminotécnico 

 

6.1 Introdução 

 Após o estudo dos novos regulamentos de eficiência energética de edifícios verificou-

se que, para os grandes edifícios de serviços, quer sejam novos ou sujeitos a grandes 

remodelações, estes impões limites para os consumos energéticos globais, incluindo os de 

iluminação. No segundo capítulo foi demonstrado como calcular os limites de potência a 

instalar segundo o RSECE e SCE caso se pretenda atingir alguma classe energética em 

particular. Nos grandes edifícios de serviços já existentes, embora não haja um limite de 

consumo energético específico para a iluminação, há que ter em conta que esta pode ser 

responsável por uma parte considerável dos consumos gerais do edifício, e que estes são 

avaliados por recurso a auditoria energética.   

 Algumas instituições como a CIE, a CIBSE, a IALD e a CPI definem alguns parâmetros 

que definem uma iluminação de qualidade, adequada às condições do edifício e ao tipo de 

actividade a realizar no mesmo. 

 Por outro lado, e como foi demonstrado no quarto capítulo, há que ter em conta a 

viabilidade económica de um projecto, isto é, há que avaliar se vale a pena a diferença de 

investimento entre dois sistemas em função da sua eficiência energética.   

 Surge assim a necessidade de criar uma metodologia que permita aos projectistas o 

design de sistemas que, cumprindo as restrições impostas pelos novos regulamentos, 

mantenham os padrões de qualidade recomendados sejam opções economicamente 

interessantes. Esta será uma metodologia por tentativa e erro, uma vez que alguns passos 

terão que ser repetidos sempre que se verifique que as restrições não estão a ser cumpridas.   
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6.2 Caracterização do local 

 A primeira fase de um projecto luminotécnico consiste em fazer um levantamento da 

informação sobre o local a iluminar. De seguida serão indicados os dados a recolher. 

 

Geometria do Local 

 Por geometria do local entenda-se a sua forma, assim como a altura, largura e 

comprimento. Estes últimos servem para calcular a área, embora, para os casos em que não 

esteja destinada nenhuma tarefa que exija especial cuidado visual junto às paredes, se possa 

considerar a área a iluminar menor que a real da divisão. 

 

Altura do Plano de Trabalho 

 A altura do plano de trabalho é outra característica do cenário a ter em conta, já que 

todo o dimensionamento será feito de modo a que a iluminação neste plano seja adequada. 

 Normalmente em locais de trabalho como escritórios e escolas a altura do plano de 

trabalho ronda os 0,85m. Em locais de passagem como corredores o plano de trabalho estará 

próximo do chão. 

 

Elementos Arquitectónicos  

 Outros elementos presentes no espaço como sancas, pilares, vigas, janelas ou outros 

envidraçados devem também ser considerados. Caso se tenham informações sobre mobiliário 

e outros objectos que estarão presentes no local estes devem também ser considerados.  

 É também importante analisar o tipo de luminárias que o local pode receber, isto é, o 

local permite a montagem de armaduras suspensas, encastradas, etc. 

 

Factores de Reflexão 

 A reflexão da luz nas paredes, tecto, chão e superfícies envidraçadas deve também 

ser considerada num cálculo de iluminação. Assim, conforme as cores a reflexão da luz nas 

paredes poderá ser mais ou menos importante. O valor da quantidade de luz reflectida por 

uma superfície é dado pelo seu factor de reflexão, que é expresso em percentagem. Para o 

tecto e as paredes, quando não são conhecidos os valores exactos os factores de reflexão 

podem ser aproximados pelos valores da seguinte tabela 6.1. 
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 Tabela 6.1 - Índices de reflexão típicos [35]. 

Cores Tecto Paredes 

Branco ou cores muito claras 70% 50% 

Cores claras 50% 30% 

Cores médias 30% 10% 

 

 Note-se que para a mesma cor o factor de reflexão do tecto é sempre superior ao das 

paredes, de maneira a poder compensar os baixos factores de reflexão de portas, janelas e 

peças de mobiliário existentes. Quando se usam softwares de cálculo não é necessário fazer 

essa compensação uma vez que é possível fazer a simulação do cenário incluindo estes 

objectos. 

 Normalmente em cálculos luminotécnicos usam-se os valores ρt=70%, ρp=30% e ρs= 

10%, para os factores de reflexão de tecto, paredes e plano de trabalho, respectivamente.   

 Quando se usam armaduras suspensas há absorção e reflexão de luz no espaço acima 

do plano das armaduras, conhecido como “cavidade do tecto”. Considera-se então um “tecto 

equivalente” por cima das armaduras, com um factor de reflexão menor do que o do tecto 

real.  

 Para calcular o factor de reflexão efectivo da cavidade calcula-se em primeiro lugar o 

factor de reflexão médio das superfícies da cavidade usando a seguinte expressão [35]: 

 

 

kl =  
∑ X6�6

∑ �6
      (6.1) 

 

em que: 

• ρa é o factor de reflexão médio das superfícies da cavidade (%); 

• ρn é o factor de reflexão da superfície n (%); 

• An é área da superfície n (m2). 

 

 Calcula-se então o factor de reflexão efectivo da cavidade através da seguinte 

expressão: 

 

 

kd =  
X��×V^^

X��4�
(V^^WX)
       (6.2) 

 

em que: 

• ρe é o factor de reflexão efectivo da cavidade (%); 

• At é área do tecto (m2); 
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• Ap é área das paredes (m2). 

 

 

Utilização da Sala 

 A tarefa a desempenhar no local é um dos principais dados a ter em conta num 

projecto de iluminação. A iluminação será diferente caso o espaço seja um local de 

passagem, um local de estudo ou um pavilhão desportivo. O horário de utilização de cada 

espaço é também importante para a escolha do sistema de comando. 

 

Agentes Externos 

 Os agentes externos, como poeiras e humidades que possam interferir com o bom 

funcionamento das luminárias devem ser previstos.  

 

Necessidades Energéticas de Climatização do Edifício 

 É importante saber os valores de necessidades energéticas de aquecimento e 

arrefecimento do edifício segundo o RSECE, para que, usando o método proposto no capítulo 

2 se possa calcular a potência disponível para iluminação. Note-se que estes valores serão 

sempre obtidos de modo aproximado, já que dependem da potência instalada para 

iluminação, que ainda não é conhecida. 

 

6.3 Escolha das Fontes de Luz 

 A escolha das fontes de luz, isto é das lâmpadas e armaduras, é a segunda fase de um 

projecto luminotécnico. Devem ser escolhidas lâmpadas que cumpram os requisitos de 

qualidade iluminação adequados ao local e armaduras adequadas a estas. Desta escolha 

depende parte importante da qualidade da iluminação, assim como da eficiência energética. 

Os factores que devem ser levados em conta para a escolha das lâmpadas e das luminárias são 

indicados de seguida.  

 

Temperatura de Cor 

  A temperatura de cor é uma das características das lâmpadas que deve ser levada em 

conta para a sua escolha. É uma questão psicológica, de estética e do que é considerado 

natural. A escolha depende da iluminância, das cores do local e do mobiliário, da tarefa a 

desempenhar no local, assim como do clima.  
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 Em climas mais quentes geralmente é preferida uma aparência de cor da luz mais 

fria, e em climas mais frios é preferida uma aparência de cor da luz mais quente. 

  Em locais de trabalho deve ser usada uma tonalidade de cor intermédia, 

branco-neutro, já em locais de descanso deve-se optar por uma tonalidade branco quente. 

 A escolha da temperatura de cor da lâmpada deve ser também condicionada pelo 

nível de iluminância pretendido para o local. Essa relação é dada pela figura 6.1 que 

representa um diagrama de Kruithof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste diagrama a zona amarela corresponde a uma zona em que a iluminação provoca 

uma sensação agradável. Na zona vermelha a impressão de cores é irreal e na zona verde a 

iluminação parece fria [35]. 

 

Restituição de Cores 

 Devem ser escolhidas lâmpadas com IRC mínimo adequado à tarefa a desempenhar. 

Assim para locais em que tarefa a desempenhar necessite de uma boa fidelidade de 

reprodução de cor devem ser escolhidas lâmpadas com IRC perto de 100.  

 A tabela 6.2 mostra os valores mínimos de IRC aceitáveis para um local em função do 

tipo de actividade que ocorre neste. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 - Diagrama de Kruithof [35]. 
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Tabela 6.2 - Classificação das lâmpadas de acordo com o seu IRC [35]. 

Qualidade desejada 
Valor limite 

de IRC 
Exemplos de aplicação 

A apreciação das cores tão exacta quanto 

possível, é essencial. 

Excelente restituição de cores. 

IRC> 90 

Controle, selecção, exame... 

Laboratórios 

Indústria têxtil 

Tipografias 

Produtos agrícolas 

Restituição de cores de boa qualidade. 

Necessidade de uma iluminação 

agradável. 

IRC> 80 
Escritórios; escolas 

Estabelecimentos comerciais 

Restituição de cores aceitável. IRC> 70 
Escritórios; escolas 

Estabelecimentos comerciais 

Restituição de cores medíocre mas 

aceitável. 
60 <IRC <70 Indústria: armazém, mecânica. 

Nenhuma exigência de restituição de 

cores. 
IRC <60 

Indústria: fundições, armazéns 

de peças. 

 

Altura de Montagem 

 A altura de montagem deve também ser tida em consideração na escolha das 

luminárias. Assim para uma altura de montagem até 3 m, as armaduras com lâmpadas 

incandescentes, lâmpadas fluorescentes ou LEDs são adequadas. Se a altura for de 3 a 4 m 

também é adequada a utilização de lâmpadas fluorescentes, eventualmente montadas em 

armaduras que emitam um feixe mais estreito do que no caso precedente. Para alturas entre 

4 a 7 m, podem ainda ser utilizadas armaduras com lâmpadas fluorescentes, mas a partir dos 

6 m é preferível utilizar lâmpadas de descarga de alta pressão ou lâmpadas de indução [36]. 

 

Índice de Protecção 

 A armadura deve ter índice de protecção segundo o código IPXY para resistir às 

solicitações previstas para o local. No anexo III podem ser consultados os índices de protecção 

a usar em cada local. 

 

Tipo de Iluminação e Tipo de Montagem 

 Em função dos elementos arquitectónicos do local deve-se optar pelo tipo de 

instalação da armadura, isto é, encastrada, semi-encastrada, saliente, suspensa, etc.  
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 Dentro das possibilidades de cada tipo de montagem deve-se escolher qual o tipo de 

iluminação a usar, isto é, directa, indirecta, semi-directa, difusa ou de destaque. 

 Em locais com terminais vídeo há que ter especial atenção, pois a superfície do 

monitor é altamente reflectora, pelo que está sujeita transmitir reflexões geradas por 

armaduras de iluminação mal posicionadas ou sem um ângulo de cut-off apropriado.  

 

Eficiência Luminosa 

 Quando há dúvidas entre fontes de luz, que permitam obter uma iluminação de 

qualidade idêntica e apresentem valores de rendimento luminosos diferentes deve-se optar 

sempre pelo mais eficiente. Se a diferença de investimento inicial ou os tempos de vida útil 

forem muito diferente recomenda-se fazer o projecto para as diferentes opções e mais tarde 

fazer uma opção por critérios económicos.   

 Por motivos de eficiência e de eliminação de efeitos indesejáveis, como o efeito 

flicker ou o efeito estroboscópico deve-se optar sempre que se opte por uma tecnologia que 

necessite de balastros estes devem ser electrónicos.    

 

6.4 Cálculo da Iluminação 

 Esta é a fase de um projecto luminotécnico em que se calcula o número de armaduras 

a incluir no local para que se obtenha o nível de iluminância desejado no plano de trabalho. 

De seguida será demonstrado como fazer este cálculo pelo método do factor de utilização, 

pois trata-se de um método simples e robusto, apesar de ter algumas limitações, visto só ser 

aplicável em locais fechados e paralelepipédicos com paredes perfeitamente difusoras, com 

factor de reflexão uniforme e cujo plano de trabalho a iluminar seja horizontal. Actualmente 

existem softwares grátis como o Dialux, ou o Relux que fazem este cálculo ultrapassando 

estas limitações, além de terem a vantagem de usar uma base de dados com informações dos 

produtos da maioria dos fabricantes de luminárias. No entanto, como a maioria dos dados de 

entrada destes programas são os usados no método do factor de utilização, optou-se por fazer 

a demonstração deste método, permitindo assim ao leitor que, ao optar por qualquer destas 

situações, esteja familiarizado com os dados que lhe forem solicitados.   

 

Escolha do Nível de Iluminação 

 O nível de iluminância deve ser escolhido em função do local e da actividade que se 

vai realizar neste. A norma DIN 5035 indica os valores de iluminância média recomendada 

para cada local ou tarefa. Alguns destes valores podem ser consultados na tabela 6.3. Existem 

também valores recomendados pela CIE que podem ser consultados em publicações desta. 
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Tabela 6.3 - Níveis de iluminância média recomendada para diferentes locais/tarefas [37]. 

Local/Actividade 
Iluminância 

Recomendada 

• Escritório Amplo Reflexão Média; 

• Composição de cor, inspecção de cores, inspecção de 

mercadorias; 

• Montagem de equipamento de precisão (eléctrico); 

• Manufactura de joalharia, retoques, etc.   

1000 Lux 

• Escritório Amplo Reflexão Elevada; 

• Desenho Técnico (estirador); 

• Marcação e inspecção de metais; 

• Zona de inspecção (fundições); 

• Inspecção de defeitos.  

750 Lux 

• Escritórios de processamentos de dados, mesas de telex; 

• Esmerilar, polir vidro, montagem de precisão; 

• Montagem de telefone, pequenos motores; 

• Selecção de superfícies; 

• Operar máquinas de trabalhar madeira. 

500 Lux 

• Escritórios com as secretárias todas junto às janelas, sala de 

reuniões, sala de conferências; 

• Esmaltagem, insuflar vidro, tornear, furação, trituração, 

montagem de semi-precisão; 

• Stands de feira, mesas de controlo, salas de controlo; 

• Áreas de venda. 

300 Lux 

• Áreas de armazenagem onde é necessária o recurso à leitura, 

expedição; 

• Zonas de produção com intervenção manual permanente; 

• Montagem de baixa precisão, limpeza de moldes, fundição; 

•  Serra múltipla, construção de aço; 

• Escritórios com acesso do público. 

200 Lux 

• Área de armazenagem onde só é necessária procura; 

• Áreas de acesso de pessoal e mercadoria; 

• Balneários, lavatórios e casas de banho; 

• Poço de escada, escada rolante; 

• Rampas de carga; 

• Intervenções de produção com intervenção manual ocasional. 

100 Lux 
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Factor de Manutenção 

 Com o tempo, paredes e tecto ficarão sujos. Os equipamentos de iluminação 

acumularão poeira e as lâmpadas fornecerão menor quantidade de luz. Alguns desses efeitos 

poderão ser eliminados por manutenção. O factor de manutenção tem em atenção a 

diminuição do rendimento das armaduras e das lâmpadas com o tempo. Na prática, para 

amenizarmos o efeito desses factores, admitindo-se uma boa manutenção periódica, podemos 

adoptar os valores de factor de manutenção de acordo com a tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4 - Factor de Manutenção em função do ambiente e do período de manutenção [11]. 

Ambiente 
Período de Manutenção 

2500 horas 5000 horas 7500 horas 

Limpo 0,95 0,91 0,88 

Normal 0,91 0,85 0,80 

Sujo 0,80 0,66 0,57 

 

 O cálculo de uma instalação de iluminação deve ser feito tendo em conta o factor de 

manutenção, pelo que deverá ser ligeiramente sobredimensionado de modo a que a o valor da 

iluminância média durante o tempo de vida da instalação seja igual ao anteriormente 

escolhido. 

 

Índice de Forma 

 Para calcular o número de armaduras necessárias para obter um determinado nível de 

iluminância num local é necessário conhecer o índice de forma deste. O índice de forma é 

dado pela expressão: 

 

_ =  l×m

n×(l4m)
       (6.3) 

 

em que: 

• K é o índice de forma do local; 

• a é o comprimento do local (m); 

• b é a largura do local (m); 

• h é a altura de montagem da armadura em relação ao plano útil (m);  
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Factor de Utilização 

 Outro valor a conhecer é o do factor de utilização da armadura. O factor de utilização 

é o quociente entre o fluxo útil, o fluxo luminoso que atinge o plano de trabalho e o fluxo 

total emitido pelas lâmpadas.  

 Os fabricantes de armaduras normalmente incluem uma tabela na folha de 

características destas, que permitem, conhecendo o índice de forma, o factor de reflexão do 

tecto e o factor de reflexão das paredes, encontrar o valor do factor de utilização. A figura 

6.2 mostra um exemplo de uma destas tabelas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Para valores de índice de forma e factores de reflexão diferentes dos da tabela o 

valor do factor de reflexão pode ser encontrado fazendo uma ou mais interpolações. 

 

Número de Armaduras 

 Conhecido o factor de utilização para o caso em estudo, e o factor de manutenção 

previsto para a instalação procede-se ao cálculo do número de armaduras necessárias para 

obter o nível de iluminância desejado no plano de trabalho, usando a seguinte expressão: 

 

 

8 =  R2×l×m

OD×GD×o×p
       (6.4) 

em que: 

• N é o número de armaduras a instalar no local; 

• Ee é a iluminância média pretendida durante o tempo de exploração (Lux);  

Figura 6.2 - Tabela de Factor de Utilização de uma Armadura [42]. 
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• Fl é o fluxo nominal das lâmpada a utilizar; 

• nl é o número de lâmpadas por armadura; 

• U é o factor utilização; 

• δ é o factor de manutenção. 

 

 Após o cálculo do número total N de armaduras modifica-se eventualmente este 

número, a fim de obter um múltiplo exacto do número de filas segundo as quais as armaduras 

serão instaladas. 

 

6.5 Verificação da Densidade de Potência 

 Garantida a qualidade da iluminação há que verificar a eficiência do projecto. Como 

foi referido anteriormente, com a entrada em vigor dos novos regulamentos de eficiência 

energética e de climatização de edifícios passam a estar limitados os valores de potência a 

instalar para iluminação nos novos grandes edifícios de serviços, ou nos já existentes sujeitos 

a grandes reabilitações. Estas limitações podem ainda ser mais acentuadas caso se pretendam 

obter classificações elevadas no sistema de certificação energética. 

 Assim, seguindo a metodologia proposta na secção 2.4 é possível calcular o valor 

máximo de potência a instalar para iluminação por unidade de área num edifício de serviços 

segundo os novos regulamentos. No entanto não faz sentido limitar igualmente divisões do 

mesmo edifício para as quais se pretendem níveis de iluminação diferentes. Podemos então 

encontrar um método de distribuir igualmente a potência disponível pelas diferentes divisões 

em função da iluminância pretendida para estas. Comecemos por calcular a iluminância 

média para o edifício, usando a expressão seguinte: 

 

 

�I =  
∑ R6×�6

∑ �6
       (6.5) 

em que: 

• Em é a iluminância média do edifício (lux); 

• En é a iluminância média para a divisão n (lux);  

• An é a área da divisão n (m
2); 

 

 Dividindo o valor obtido para a potência disponível para iluminação do edifício por 

área por este valor, obtêm-se o valor da densidade de potência por iluminância para o 

edifício (W/(m2.lux)). Multiplicando este valor pela iluminância pretendida para a divisão cuja 

iluminação se está a dimensionar obtém-se a potência máxima para esta por unidade de área 

(W/m2). 
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 Conhecido o número de armaduras a instalar, calculado na secção 6.4, a sua potência 

e a área da divisão a iluminar rapidamente se verifica se o limite é cumprido. Se esta 

condição se verificar pode-se passar à fase seguinte. Caso contrário, volta-se à secção 6.3 

optando-se por fontes de luz mais eficientes.     

    

6.6 Distribuição das Armaduras 

 A distribuição das armaduras pelo espaço deve ser feita de modo cuidado de modo a 

manter níveis de uniformidade da iluminância aceitáveis no plano de trabalho. Isto significa 

que os olhos do observador não devem ser obrigados a uma constante adaptação, com os 

consequentes efeitos danosos para a actividade desenvolvida. 

 Para esta finalidade considera-se a uniformidade de iluminação, calculada como o 

quociente entre a iluminância mínima e a iluminância média, na área da tarefa visual, isto é, 

entre armaduras, a qual deve ter um valor de pelo menos 0,8. Por outro lado, em toda a área 

do local de trabalho, que não faz parte da tarefa visual, o valor da iluminância média não 

deve ser inferior a 1/3 da iluminância média da zona da tarefa visual. No caso de duas zonas 

adjacentes, o quociente entre a iluminância média da zona mais iluminada e a da zona menos 

iluminada não deve ser superior a 5 [35]. 

 O espaçamento entre as armaduras (e) depende de sua altura do plano de trabalho e 

da sua distribuição de luz. Este valor situa-se, geralmente, entre 1 a 1,5 vezes a altura útil, 

em ambas as direcções. O espaçamento até as paredes deverá corresponder à metade desse 

valor. Os fabricantes costumam indicar um valor máximo de quociente entre o espaçamento 

entre as armaduras e a altura de montagem (e/h)max  que garanta uma uniformidade de 

iluminação adequada. 

 Se estes valores não forem garantidos deve-se optar por outras fontes de luz, 

voltando ao ponto 6.3. 

 

6.7 Escolha do Sistema de Comando 

 Escolhida a fonte de luz e dimensionada a instalação há que escolher o sistema de 

comando. Mandam as boas práticas instalar detectores de presença nos locais de passagem e 

interruptores horários quando se conhecem os horários de trabalho, uma vez que são sistemas 

relativamente baratos, permitindo assim poupar energia quando os espaços não estão a ser 

utilizados, mesmo quando nos mesmos locais existam sistemas de comando manual.   

  Quanto aos sensores de luz natural e reguladores de fluxo, deve ser feito um estudo 

de luz natural para analisar o interesse de aproveitar a luz natural no local. Para tal pode ser 

seguida a metodologia proposta no capítulo 4, seguida de uma análise económica ao 
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investimento, já que, o custo inicial deste sistema é elevado, principalmente no caso das 

lâmpadas de descarga onde é necessário o uso de balastros electrónicos, ao contrário do caso 

dos outros sistemas de comando automático, em que o investimento será sempre interessante 

pois tem baixo custo inicial. 

 Outro aspecto importante a ter em conta é a divisão das fontes de luz por circuitos. A 

maior ou menor divisão dos circuitos de iluminação, ou seja o número de lâmpadas que é 

controlado por um mesmo disjuntor/interruptor é, em muitos casos, uma condicionante 

importante das potencialidades de racionalização energética dos sistemas de iluminação. 

Como facilmente se compreende, quanto maior for o número de pontos de luz controlado 

pelo mesmo dispositivo de comando, mais difícil se torna pôr em prática algumas das regras 

adequadas, tais como desligar lâmpadas em zonas com boa iluminação natural, ou em 

sectores em que temporariamente não se regista laboração, etc. Assim, na medida do 

possível, e sem incrementar demasiado os custos da instalação, deve-se procurar dividir, 

duma forma racional, o controlo dos circuitos de iluminação, tendo em linha de conta o tipo 

de utilização dos locais, o regime de laboração dos vários sectores, a sua localização face às 

entradas de luz natural, etc. [27] . 

 Note-se que embora numa fase inicial do projecto as poupanças conseguidas pela 

escolha correcta do sistema de comando não tragam implicações na avaliação energética 

segundo o RSECE e o SCE, mais tarde estas avaliações serão feitas com base numa auditoria 

energética, pelo que as poupanças serão contabilizadas. 

 

6.8  Análise Económica do Projecto 

 A última fase de um projecto luminotécnico é o estudo da sua viabilidade económica, 

isto é, em que se toma a decisão sobre a execução ou não da obra. 

 No caso de um edifício novo este estudo faz-se comparando o VAL entre projectos 

alternativos, usando os métodos sugeridos na secção 5.5.    

 No caso dos edifícios já existentes, calcula-se o VAL do novo projecto, considerando 

as poupanças energéticas em relação ao projecto existente como fluxos financeiros positivos, 

como sugerido na secção 5.5 e decide-se em função do sinal deste. Este método serve 

também para avaliar quanto ao interesse económico de um determinado sistema de comando, 

conhecendo as poupanças que este proporciona. 

 

6.9  Resumo Gráfico 

 Com vista a uma melhor percepção da metodologia proposta a figura 6.3 mostra 

graficamente os diferentes passos que a compõe.  
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Figura 6.3 - Metodologia de Projecto Luminotécnico. 
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6.10  Conclusões 

 Com a entrada em vigor do RSECE e do SCE, os projectos luminotécnicos para grandes 

edifícios de serviços passam a estar dependentes dos projectos de climatização e vice-versa. 

Surge assim a necessidade de criar uma metodologia de projecto luminotécnico que consiga 

fazer a interligação com o projecto AVAC.  

 A metodologia proposta neste capítulo permite que, fazendo a interligação entre os 

projectos, se cumpram as restrições impostas pelos regulamentos, assim como obter uma 

iluminação de qualidade, eficiente e economicamente atractiva.  
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Capítulo 7  

Caso de Estudo 

 

7.1 Introdução 

 No capítulo 6 apresentou-se a metodologia proposta para o projecto luminotécnico, 

pelo que de seguida se apresenta a simulação de um caso onde se pretende, cumprindo os 

limites impostos pelos novos regulamentos, obter uma iluminação de qualidade e eficiente. 

No entanto optou-se por usar para a parte de cálculo o software Relux, visto ser um método 

mais prático e mais utilizado actualmente pelos projectistas do que o método do factor de 

utilização. Para a parte de cálculo de potência máxima para iluminação foi desenvolvida uma 

folha de cálculo no software Microsoft Excel, que foi concebida conjuntamente com este 

trabalho de modo a poder ser utilizada facilmente pelo projectista de iluminação. A análise 

económica será feita também com recurso ao Microsoft Excel.  

  

7.2 Caracterização do Local 

 O local é um hotel de 4 estrelas com 10 andares situado em Abrantes a uma altitude 

de 180m. Cada andar terá altura de 3m. As divisões por andar e respectivas áreas estão 

indicadas na tabela 7.1. 
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Tabela 7.1 - Descrição do Hotel. 

Designação das zonas Nº Área (m2) Área Total (m2) 

2,1 Piso 0 - Escadas 1 21,70 21,70 

2,2 Piso 0 - Cozinha 1 51,60 51,60 

2,3 Piso 0 - Anexos 1 280,00 280,00 

2,4 Piso 0 - WC 2 25,00 50,00 

2,5 Piso 0 - Recepção 1 100,30 100,30 

3,1 Piso 1 - Quartos Single 10 15,65 156,50 

3,1 Piso 1 – Quartos Duplos 6 27,64 165,83 

3,1 Piso 1- WC 16 5,53 88,43 

3,1 Piso 1 -  Arrumos 1 23,80 23,80 

3,1 Piso 1 - Corredor 1 69,00 69,00 

4,1 Pisos 2 a 5 - Quartos  Single 40 15,65 626,00 

4,2 Pisos 2 a 5 - Quartos  Duplos 24 27,64 663,32 

4,3 Piso 2 a 5- WC 64 5,53 353,72 

4,4 Pisos 2 a 5 - Serviços 1 95,20 95,20 

4,5 Pisos 2 a 5 - Corredor 1 276,00 276,00 

5,1 Pisos 6 a 9 - Quartos Single 40 15,65 626,00 

5,2 Pisos 6 a 9 - Quartos Duplos 24 27,64 663,32 

5,3 Piso  6 a 9- WC 64 5,53 353,72 

5,4 Pisos 6 a 9 - Arrumos 1 95,20 95,20 

5,5 Pisos 6 a 9 - Corredor 1 276,00 276,00 

6,1 Piso 10 - Quartos Single 10 15,65 156,50 

6,2 Piso 10 - Quartos Duplos 6 27,64 165,83 

6,3 Piso 10 - WC 16 5,53 88,43 

6,4 Piso 10 - Arrumos 1 23,80 23,80 

6,5 Piso 10 - Corredor 1 69,00 69,00 

     

Atotal edifício 

(m2) 
5539,20 

 

Geometria do Local 

 Este caso de estudo será feito para um dos quartos de 15,65m2. Sabe-se que cada 

quarto tem no seu interior uma casa de banho com duas paredes de 1,96 e 2,82m viradas para 

o interior do quarto e que as paredes opostas a esta têm 3,76 e 5,64m de comprimento. Deste 

modo os quartos terão o aspecto da figura 7.1.  
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Figura 7.1 - Aspecto do Espaço a Iluminar. 

 

Altura do Plano de Trabalho 

 A altura do plano de trabalho é de 0,85m. 

 

Elementos Arquitectónicos  

 Os únicos elementos a assinalar são duas janelas com 1 m de largura por 2m de altura 

e a existência de um tecto falso com altura de 2,7 m, o que permite a utilização de 

armaduras de encastrar.   

 

Factores de Reflexão 

 As paredes e o tecto são de cor clara. Assumem-se assim os valores 70%, 30%, 10% 

para factores de reflexão de tecto, paredes e piso, respectivamente. Os vidros são simples e 

claros, com factor de reflexão de 10% e factor de transmissão de 90%. 

 

Utilização da Sala 

 A sala a iluminar é um quarto de dormir e pode ser utilizada durante várias horas do 

dia. 

 

Agentes Externos 

 Não se prevêem agentes que mereçam especial atenção. 
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Necessidades Energéticas de Climatização do Edifício 

 Os valores obtidos por simulação segundo o RSECE para os consumos energéticos de 

climatização são de 21,5 kgep/m2.ano para aquecimento e 3,5 kgep/m2.ano para 

arrefecimento. 

 

7.3 Potência Máxima para Iluminação 

 Para cálculo da potência máxima disponível de iluminação, usando o método descrito 

no capítulo 2 foi usada a folha de cálculo desenvolvida para o efeito. De seguida serão 

mostrados alguns extractos desta. 

 A figura 7.2 mostra a escolha do tipo de actividade, da tipologia do edifício e do tipo 

de climatização.  

 

 

Figura 7.2 - Escolha da Tipologia do Edifício. 

  

  A figura 7.3 mostra os valores do IEEref e de S para as opções anteriores. 

 

 

Figura 7.3 - Valor Máximo do IEE e Valor de S. 

  

 A figura 7.4 mostra os valores anteriormente referidos para os consumos energéticos 

com climatização. 

 

 

Figura 7.4 - Necessidades Energéticas para Climatização. 
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 A figura 7.5 mostra a localização do edifício quanto às zonas climáticas de Verão e de 

Inverno. 

 

 

Figura 7.5 - Zonas Climáticas do Edifício. 

 

 A figura 7.6 mostra as características do edifício e o cálculo do factor de forma. 

 

 

Figura 7.6 - Características do Edifício. 

 

  A figura 7.7 mostra os valores dos Índices de Correcção Climática. 

 

 

Figura 7.7 - Factores de Correcção Climática. 

 

 A figura 7.8 mostra os valores dos consumos previstos antes e após correcção 

climática. 
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Figura 7.8 - Desagregação dos Consumos do Edifício. 

 

 A figura 7.9 mostra os valores nominais para consumos com equipamentos e o número 

de horas de utilização para estes e para iluminação segundo o RSECE, para este tipo de 

edifícios. 

 

 

Figura 7.9 - Perfis Nominais do Edifício segundo o RSECE. 

  

 E finalmente a figura 7.10 mostra o valor obtido para a potência máxima por área 

para iluminação. 

 

 

Figura 7.10 - Potência Disponível para Iluminação. 

   

 Deste modo, o projecto luminotécnico do edifico deve ser feito tendo em 

consideração que a potência instalada para iluminação não deve ultrapassar os 5,54W/m2.   

 



 

89 

7.4 Escolha das Fontes de Luz 

Temperatura de Cor 

 Como se está a fazer o projecto para um local de descanso deve-se optar por uma 

tonalidade branco quente, isto é, com temperatura de cor inferior a 3300 K. 

 

Restituição de Cores 

 Para uma zona de descanso como um quarto de hotel, em que não se prevêem 

actividades que necessitem de IRC elevado, mas em que se necessita de uma iluminação 

agradável, um IRC superior a 80 será suficiente. 

 

 Altura de Montagem 

 A altura de montagem será de 2,7 metros, que é a altura do tecto falso, excluindo 

desde já as armaduras suspensas pois, caso contrário, estas ficariam muito próximas do plano 

de trabalho. Para esta altura as lâmpadas apropriadas são as incandescentes ou as 

fluorescentes. 

 

Índice de Protecção 

 Como não estão previstos agentes externos que necessitem de especial cuidado, e a 

altura de montagem é suficiente para que estas não estejam facilmente acessíveis, uma 

armadura com IP00 será suficiente. 

 

 Tipo de Iluminação e Tipo de Montagem 

 Como foi explicado atrás as armaduras serão montadas no tecto, salientes ou 

encastradas o que só permite iluminação directa.  

 

Armadura e Lâmpada Escolhida 

 Como para este caso de estudo se optou por usar um software para o cálculo de 

iluminação não faz sentido escolher já uma fonte de luz, já que facilmente se pode alterar a 

escolha e fazer os cálculos ao usar o software. Assim, só no momento do cálculo serão 

escolhidas a armadura e a lâmpada, tendo em atenção que estas devem ter as características 

referidas nesta secção. 
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7.5 Verificação da Densidade de Potência 

 Como para o cálculo de iluminação se vai usar uma aplicação informática e não o 

método do factor de utilização o projecto torna-se mais simples se calcular o valor de 

densidade de potência máximo para a divisão antes do cálculo, já que a aplicação permite 

fazer o cálculo luminotécnico para um tipo de armaduras rapidamente, fornece também os 

valores de densidade de potência desse projecto. Assim, facilmente se testam diferentes 

opções que obedeçam às escolhas feitas na secção anterior eliminando as que não cumpram 

os valores impostos para a potência a instalar.  

 A tabela 7.2 mostra os cálculos efectuados para obtenção do valor da iluminância 

média do edifício. 

 

 Temos assim um valor médio de iluminância do hotel, seguindo os níveis 

recomendados pela norma DIN 5035, de 114,84 lux. Fazendo o quociente entre a potência 

disponível para iluminação e este valor obtemos um valor máximo de densidade de potência 

de 0,048 W/(m2.lux). Como o quarto tem previsto um valor de iluminância média de 100 lux 

logo a potência instalada neste não deverá exceder os 4,8 W/m2. 
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Tabela 7.2 - Iluminância Média do Hotel. 

Designação das zonas Nº 
Nível de 

Iluminação (lux) 

Área 

(m2) 

Área Total 

(m2) 

Nível de Iluminação x Área 

Total (lux.m2) 

2,1 Piso 0 - Escadas 1 150 21,70 21,70 3255,00 

2,2 Piso 0 - Cozinha 1 200 51,60 51,60 10320,00 

2,3 Piso 0 - Anexos 1 200 280,00 280,00 56000,00 

2,4 Piso 0 - WC 2 100 25,00 50,00 5000,00 

2,5 Piso 0 - Recepção 1 300 100,30 100,30 30090,00 

3,1 Piso 1 - Quartos Single 10 100 15,65 156,50 15650,00 

3,1 
Piso 1 – Quartos 

Duplos 
6 100 27,64 165,83 16583,00 

3,1 Piso 1- WC 16 100 5,53 88,43 8843,00 

3,1 Piso 1 -  Arrumos 1 200 23,80 23,80 4760,00 

3,1 Piso 1 - Corredor 1 100 69,00 69,00 6900,00 

4,1 
Pisos 2 a 5 - Quartos 

Single 
40 100 15,65 626,00 62600,00 

4,2 
Pisos 2 a 5 - Quartos 

Duplos 
24 100 27,64 663,32 66332,00 

4,3 Piso 2 a 5- WC 64 100 5,53 353,72 35372,00 

4,4 Pisos 2 a 5 - Serviços 1 200 95,20 95,20 19040,00 

4,5 Pisos 2 a 5 - Corredor 1 100 276,00 276,00 27600,00 

5,1 
Pisos 6 a 9 - Quartos 

Single 
40 100 15,65 626,00 62600,00 

5,2 
Pisos 6 a 9 - Quartos 

Duplos 
24 100 27,64 663,32 66332,00 

5,3 Piso  6 a 9- WC 64 100 5,53 353,72 35372,00 

5,4 Pisos 6 a 9 - Arrumos 1 200 95,20 95,20 19040,00 

5,5 Pisos 6 a 9 - Corredor 1 100 276,00 276,00 27600,00 

6,1 
Piso 10 - Quartos 

Single 
10 100 15,65 156,50 15650,00 

6,2 
Piso 10 - Quartos 

Duplos 
6 100 27,64 165,83 16583,00 

6,3 Piso 10 - WC 16 100 5,53 88,43 8843,00 

6,4 Piso 10 - Arrumos 1 200 23,80 23,80 4760,00 

6,5 Piso 10 - Corredor 1 100 69,00 69,00 6900,00 

      

Atotal 

edifício 
5539,20 632025,00 m2 

       
E médio edifício 114,10 lux 
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7.6 Cálculo da Iluminação 

 Como já foi referido anteriormente, esta fase do projecto será feita, não com recurso 

ao método do factor de utilização, mas sim ao software Relux, pois, alem do método do 

factor de utilização ter caído em desuso com a criação deste tipo de softwares, este permite 

fazer o cálculo para uma área não rectangular sem ser necessário efectuar simplificações, 

bem como utilizar armaduras diferentes no mesmo espaço. 

  

Escolha do Nível de Iluminação 

 O valor que a CIE recomenda para quartos de descanso é de 100lux [38].  

 

Factor de Manutenção 

 Pela tabela 6.4 verifica-se que o factor de manutenção deverá ter um valor de 

aproximadamente 0,95. 

 

Resultados Obtidos no Relux 

 O Relux permite que, após a criação do cenário com os dados recolhidos atrás e às 

bases de dados dos fabricantes, fazer o cálculo luminotécnico para uma armadura escolhida. 

 Assim, para iniciar, foram-se testando algumas armaduras com lâmpadas de 

incandescência que embora cumprissem os parâmetros qualitativos definidos, não cumpriam 

os requisitos energéticos. A figura 7.11 mostra os resultados obtidos com o Relux para a 

armadura da Philips, modelo MasterPAR 20 Electronic com uma lâmpada halogéneo HAL-P20E-

25-20W de 20W e IRC 100.  

  No entanto, como mostra a figura a densidade de potência é superior a 

4,8W/m2.  

 Optou-se assim pelas lâmpadas fluorescentes e das soluções testadas, obteve-se um 

nível de iluminação próximo do pretendido usando três armaduras de encastrar da Philips, 

modelo Indolight TBS 315. Cada armadura terá uma lâmpada com uma lâmpada TL5-14W/830 

de 14 W, com temperatura de cor de 3000K e IRC 85. O balastro é electrónico de alta 

frequência e tem um consumo de 3 W. Os resultados obtidos podem ser podem ser vistos na 

figura 7.12. 
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Figura 7.11 - Resultados do Cálculo Luminotécnico para Lâmpadas de Halogéneo. 

  

 

Figura 7.12 - Resultados do Cálculo Luminotécnico para Lâmpadas Fluorescentes. 
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 Com esta solução são cumpridos os requisitos energéticos bem como os da qualidade 

de iluminação, visto se ter conseguido fazer a iluminação com uma densidade de potência de 

3,26 W/m2. 

 

7.7 Distribuição das Armaduras 

 As armaduras serão dispostas como mostra a figura 7.12. A figura 7.13 mostra os 

valores das iluminâncias em cada ponto do plano de trabalho obtidas no Relux. 

 

Figura 7.13 - Valores da Iluminância no Plano de Trabalho. 

 

 Como mostra figura a iluminância máxima no espaço entre armaduras é de 207 lux e a 

mínima é de 172 lux o que dá um valor de uniformidade de 0,8 o que é aceitável.  

 

7.8 Escolha do Sistema de Comando 

 À partida num quarto de hotel não será viável o uso de detectores de presença ou 

interruptores horários, devido à especificidade do local e mesmo o uso de sensores de luz 

natural pouco interesse terá devido à pouca utilização prevista para o espaço durante o dia. 

Recomenda-se então dividir a iluminação em dois circuitos, um para a lâmpada que está na 

zona mais estreita do quarto que será uma zona de acesso à casa de banho e à zona de 

descanso comandada por um interruptor e outro para as luminárias da zona de descanso 

comandadas por comutador de escada na zona de acesso e junto à cama. No entanto, e a 

título de exemplo, será feito de seguida o cálculo da disponibilidade da luz natural.  
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 Consideremos um horário de utilização das 9 às 17 horas e que existe obstrução à 

vista do céu pela superfície envidraçada pelo que se considera um ângulo de 60º. A tabela 7.3 

mostra os valores usados para o cálculo do FLDM e o resultado obtido. 

 

Tabela 7.3 - Cálculo do Factor de Luz do Dia. 

Perímetro Sala (m) 18,78 

Altura da Sala (m) 2,7 

Área Envidraçada (m2) 4 

Área Tecto e Pavimento 

(m2) 15,65 

Área Paredes (m2) 54,71 

Área Total (m2) 90,01 

ρtecto 0,7 

ρparedes 0,3 

ρpavimento 0,1 

τ 0,9 

ρ 0,326 

α (º) 60 

FLDM 2,69 

 

 Obtêm-se assim um FLDM de 2,69%, o que significa que para que se atinja um 

iluminância média de 100 lux no interior do edifício é necessário que a luminosidade exterior 

seja de pelo menos 100/0,0269= 3718 lux. 

 Consultando o diagrama da figura 4.2 para a latitude de 39ºN, verifica-se que a luz 

natural é suficiente em 95% do horário de utilização. 

 

7.9  Análise Económica do Projecto 

 Como apenas foi feito um projecto para a iluminação dos quartos não é possível fazer 

uma comparação económica. No entanto e a titulo de exemplo vamos calcular o VAL do 

projecto. Consideremos um tempo de vida útil das luminárias de 30 anos e paras as lâmpadas 

de 18000 horas de funcionamento. O investimento inicial será de aproximadamente 300€ para 

as armaduras e de 6€ para cada lâmpada. 

 A tabela 7.4 mostra o cálculo dos consumos energéticos para cada ano, prevendo uma 

utilização das lâmpadas de 4 horas por dia a uma tarifa de 0,1216€/kWh. Note-se que como o 

sistema de comando escolhido é manual a equação 6.4 não tem interesse. 

  



 

96 

Tabela 7.4 - Consumos Energéticos Anuais para Iluminação. 

Nº de horas de funcionamento diário 4 

Nº de dias de funcionamento num ano 365 

Potência instalada (kW) 0,054 

Tarifa energética (€/(kWh)) 0,1216 

Consumos Energéticos Anuais (kWh) 78,84 

Custos energéticos anuais (€) 9,59 

 

 Como o tempo de vida útil das lâmpadas é de 18000 horas há que prever, a 

substituição destas de 12 em 12 anos. 

 Deste modo, considerando uma taxa anual de juro de 8%, obtêm-se um VAL para o 

projecto de -412,50. 

  

7.10  Conclusões 

 Neste capítulo foi feito um pequeno exemplo, demonstrando como aplicar a 

metodologia proposta no capítulo 6 num projecto luminotécnico permitindo obter uma 

iluminação que, mantendo os parâmetros de qualidade usuais, cumpra os novos regulamentos 

energéticos para edifícios de serviços. Na execução deste projecto foram usados o software 

de cálculo luminotécnico Relux e uma folha de cálculo o que permitiu obter resultados 

rapidamente. 

 Outro aspecto verificado neste capítulo foi a dificuldade em cumprir os limites de 

potência impostos, sobretudo quando foi tentado se tentaram implementar tecnologias menos 

eficientes como é o caso das lâmpadas incandescentes. 
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Capítulo 8  

Conclusões Globais e Perspectivas de Desenvolvimento 
 Com a realização deste trabalho procurava-se estudar as implicações que os novos 

regulamentos teriam no projecto luminotécnico e que forma estas afectariam o projecto 

luminotécnico. 

 Foram estudados os novos regulamentos RSECE, RCCTE e SCE e verificou-se que com a 

entrada destes em vigor os consumos energéticos com iluminação só estarão sujeitos a 

limitações nos edifícios de serviços novos ou sujeitos a grandes reabilitações com área 

superior a 1000m2, uma vez que estes passam a estar limitados na globalidade dos seus 

consumos energéticos de acordo com a sua tipologia. Assim, para os edifícios novos, o valor 

dos seus consumos será calculado com base nas suas potências de climatização e iluminação, 

pelo que conhecendo uma é possível calcular aproximadamente os limites para a outra, 

embora qualquer valor inicial seja alterado após a concretização dos projectos visto estas 

parcelas não serem independentes. Além disso, estes regulamentos implementam também a 

classificação energética de edifícios, pelo que, quanto melhor for a classificação que se 

pretende obter para o edifício mais restritos serão os limites energéticos. Deste modo, o 

projectista de iluminação deve optar por tecnologias eficientes, nomeadamente no que diz 

respeito a lâmpadas e balastros. No caso de estudo feito neste trabalho verificou-se que 

dificilmente projectos em que se usem lâmpadas de incandescência conseguirão cumprir os 

limites de eficiência energética, pelo que nas zonas em que a altura de montagem é baixa 

deverão prevalecer as lâmpadas fluorescentes. A utilização de balastros electromagnéticos 

deve também ser evitada, sendo substituídos pelos electrónicos que além de mais eficientes, 

são silenciosos, eliminam o efeito estroboscópico e flicker e permitem a regulação do fluxo.   

 Juntamente com este trabalho foi desenvolvida uma folha de cálculo que permite, 

para cada tipologia de edifício, calcular os valores máximos de potência a instalar para 

iluminação. 

 Os grandes edifícios de serviços passam também a ser inspeccionados regularmente 

por auditoria energética, pelo que, apesar de para avaliação inicial basta ter em atenção a 

potência instalada no que diz respeito à iluminação, devem também ser previstos outros 

métodos para aumentar a eficiência do sistema. A poupança na iluminação faz-se por três 
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pressupostos: iluminação quando, onde e na quantidade necessária. Assim no que diz respeito 

à quantidade as poupanças energéticas fazem-se prevendo uma instalação com a qual se 

obtenham apenas os níveis de iluminância necessários no local e optando por fontes de luz 

eficientes. Ao “onde” responde-se com uma adequada divisão de circuitos e do comando 

destes para que não seja necessário ter uma grande área iluminada quando apenas é 

necessário iluminar uma parte desta. A iluminação quando é necessária é obtida usando 

sistemas de comando que não dependam do comportamento humano de modo a que a 

iluminação seja desligada quando ninguém está no local e a aproveitar a iluminação natural. 

 Por outro lado a eficiência não pode ser a única preocupação de um projectista. É 

necessário que os projectos de iluminação garantam os padrões de qualidade necessários para 

que possam proporcionar o bem-estar dos futuros utilizadores e lhes permitam cumprir as 

tarefas. Deste modo há que ter em atenção no momento da escolha das fontes de luz a 

parâmetros como a temperatura de cor e a restituição de cores para que estas garantam aos 

utilizadores uma utilização eficiente do local. Pelas mesmas razões o projecto luminotécnico 

deve ser feito com vista à obtenção de níveis de iluminância uniformes no espaço e 

adequados ao local. 

 Finalmente, e como em qualquer tipo de projecto, há que ter em conta nos projectos 

luminotécnicos a sua viabilidade económica, analisando assim até que ponto um investimento 

pode ser interessante em detrimento de outro.  

 Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia que permite fazer um projecto 

luminotécnico, conciliando a eficiência energética e a qualidade de iluminação, bem como 

analisar economicamente as soluções obtidas. 

 Uma perspectiva para desenvolvimento futuro seria o estudo das influências dos novos 

regulamentos no que diz respeito à climatização e da influência da iluminação nesta.  
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Anexo I - Valores limite dos consumos globais 
específicos dos edifícios de serviços existentes 
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Valores limite dos consumos globais específicos dos edifícios de serviços existentes 

Tipo de actividade Tipologia do edifício 
IEE 

(kgep/m
2
.ano) 

IEE 

(kWh/m
2
.an

o) 

Comercial 

Hipermercados 255 879,310 

Vendas por grosso 45 155,172 

Supermercados 150 517,241 

Centros comerciais 190 655,172 

Pequenas lojas 75 258,621 

Serviço de 

Refeições 

Restaurantes 170 586,207 

Pastelarias 265 913,793 

Pronto a comer 210 724,138 

Empreendimentos 

Turísticos quando 

aplicável 

Empreendimentos turísticos, quando 

aplicável, de 4 ou mais estrelas 
60 206,897 

Empreendimentos turísticos, quando 

aplicável, de 3 ou menos estrelas 
35 120,690 

Entretenimento 

Cinemas e teatros 25 86,207 

Discotecas 55 189,655 

Bingos e clubes sociais 45 155,172 

Clubes desportivos com piscina 35 120,690 

Clubes desportivos sem piscina 25 86,207 

Serviços 

Escritórios 40 137,931 

Sedes de bancos e seguradoras 70 241,379 

Filiais de bancos e seguradoras 60 206,897 

Comunicações 40 137,931 

Bibliotecas 20 68,966 

Museus e galerias 10 34,483 

Tribunais 10 34,483 

Estabelecimentos prisionais 20 68,966 

Escolas Todas 15 51,724 

Hospitais 

Estabelecimentos de saúde com 

internamento 
40 137,931 

Estabelecimentos de saúde sem 

internamento 
40 137,931 
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Valores limite dos consumos globais específicos dos novos edifícios de serviços 

Tipo de actividade Tipologia do edifício 

Aquecimento e 

Arrefecimento IEE 

(kgep/m2.ano) 

Aquecimento 

IEE 

(kgep/m2.ano) 

Comercial 

Hipermercados 110 93 

Vendas por grosso 35 27 

Supermercados 70 55 

Centros comerciais 95 58 

Pequenas lojas 35 31 

Serviço de 

Refeições 

Restaurantes 120 120 

Pastelarias 140 122 

Pronto a comer 170 159 

Empreendimentos 

Turísticos quando 

aplicável 

Empreendimentos turísticos, 

quando aplicável, de 4 ou mais 

estrelas 

45 30 

Empreendimentos turísticos, 

quando aplicável, de 3 ou 

menos estrelas 

25 19 

Entretenimento 

Cinemas e teatros 10 7 

Discotecas 40 17 

Bingos e clubes sociais 15 14 

Clubes desportivos com piscina 25 20 

Clubes desportivos sem piscina 20 17 

Serviços 

Escritórios 35 30 

Sedes de bancos e seguradoras 45 38 

Filiais de bancos e seguradoras 35 26 

Comunicações 30 28 

Bibliotecas 15 11 

Museus e galerias 15 10 

Tribunais 15 14 

Estabelecimentos prisionais 20 17 

Escolas Todas 15 13 

Hospitais 

Estabelecimentos de saúde com 

internamento 
40 31 

Estabelecimentos de saúde sem 

internamento 
30 21 
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Tipos de 

actividade 
Tipo de espaço Perfil de Utilização 

IEE 

(kgep/m2.ano) 

IEE 

(kWh/m2.ano) 

Espaços 

complementares 

Estacionamento 

10 horas /dia 

(segunda a sexta) 
12 41,379 

9 horas / dia (todos 

os dias) 
15 51,724 

10 12 horas / dia 

(todos os dias) 
19 65,517 

Cozinhas 

6 horas / dia 

(segunda a sexta) 
121 417,241 

8 horas / dia 

(segunda a sexta) 
159 548,276 

6 horas / dia (todos 

os dias) 
174 600,000 

Lavandarias 

6 horas / dia 

(segunda a sexta) 
218 751,724 

8 horas / dia 

(segunda a sexta) 
316 1089,655 

Armazéns 

7 horas / dia (todos 

os dias) 
15 51,724 

9 horas / dia (todos 

os dias) 
19 65,517 
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Anexo II- Valores de S para deferentes tipologias de 
Edifícios. 
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Tipo de actividade Tipologia 

S 

Aquecimento 

+ 

Arrefecimento 

Aquecimento 

Comercial 

Hipermercados 58 49 

Vendas por grosso 18 13 

Supermercados 30 23 

Centros comerciais 60 36 

Pequenas lojas 26 21 

Serviço de 

Refeições 

Restaurantes 33 31 

Pastelarias 58 31 

Pronto a comer 52 31 

Empreendimentos 

Turísticos quando 

aplicável 

Empreendimentos turísticos, quando 

aplicável, de 4 ou mais estrelas 
24 14 

Empreendimentos turísticos, quando 

aplicável, de 3 ou menos estrelas 
18 12 

Entretenimento 

Cinemas e teatros 6 3 

Discotecas 17 7 

Bingos e clubes sociais 11 10 

Clubes desportivos com piscina 17 14 

Clubes desportivos sem piscina 16 14 

Serviços 

Escritórios 15 12 

Sedes de bancos e seguradoras 19 16 

Filiais de bancos e seguradoras 19 14 

Comunicações 16 14 

Bibliotecas 12 8 

Museus e galerias 11 6 

Tribunais 11 10 

Estabelecimentos prisionais 13 10 

Escolas Todas 10 8 

Hospitais 

Estabelecimentos de saúde com 

internamento 
18 14 

Estabelecimentos de saúde sem 

internamento 
14 19 
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Anexo III – Sistema IP 
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Códigos IPXY 

  

IPXY 

Algarismo X Algarismo Y 

Nº Significado Nº Significado 

0 Não protegido 0 Não protegido 

1 

Protegido contra penetração de 

corpos sólidos de diâmetro maior 

que 50mm 

Exemplo: costa da mão 

1 

Protegidos contra as quedas de gotas de 

água na vertical 

Exemplo: gotas de condensações 

2 

Protegido contra penetração de 

corpos sólidos de diâmetro maior 

que 12mm 

Exemplo: dedos da mão 

2 

Protegidos contra as quedas de gotas de 

água até 15º de inclinação em relação à 

vertical 

3 

Protegido contra penetração de 

corpos sólidos de diâmetro maior 

que 50mm 

Exemplo: fios, ferramentas 

3 
Protegidos contra a água da chuva até 

60º de inclinação em relação à vertical 

4 

Protegido contra penetração de 

corpos sólidos de diâmetro maior 

que 50mm 

Exemplo: fios finos, ferramentas 

finas 

4 

Protegidos contra as projecções de água 

em todas as direcções 

 

5 
Protegido contra penetração de 

poeiras sem depósito prejudicial 
5 

Protegidos contra jactos de água em 

todas as direcções 

6 Estanque às poeiras 6 
Protegidos contra jactos de água fortes 

e massas de água de ondas  

  7 
Protegidos contra os efeitos de imersão 

temporária 

  8 
Protegidos contra os efeitos 

temporários de imersão 
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Anexo IV - Disponibilidade de luz exterior em função da 
latitude 
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Figura IV.1 - Disponibilidade de luz exterior em função da latitude [31]. 
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