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Resumo 

Cerca de 9% da estrutura de custos das lojas de retalho alimentar da Sonae MC devem-se à 

energia gasta pelos sistemas de frio. Assim, a melhoria da eficiência dos sistemas de frio tem 

sido uma preocupação constante da empresa. Tem-se optado, entre outros, pela 

implementação de sistemas de regulação flutuante das temperaturas de condensação e de 

aspiração, colocação de portas nos expositores e pela substituição das lâmpadas fluorescentes 

por LED. 

Este relatório apresenta os resultados do estágio realizado na Sonae entre outubro de 2013 e 

fevereiro de 2014, em que se procurou comparar a eficiência de diferentes sistemas adotados 

nas lojas, avaliar os ganhos de eficiência obtidos com as medidas implementadas e estudar 

potenciais novas medida. 

É apresentada uma breve revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre métodos de 

reduzir a carga térmica ou aumentar o COP das instalações de frio das lojas de retalho 

alimentar. 

Foi criada uma base de dados para compilar as informações mais relevantes relativas aos 

sistemas de frio das lojas. Foi também criada uma ferramenta que permite avaliar o 

funcionamento dos sistemas de aspiração e de condensação flutuantes para reportar à empresa 

responsável pela manutenção. 

Foram criadas e experimentadas num conjunto de quatro lojas metodologias que permitem  

 Estimar o consumo energético diário das centrais de frio em função da temperatura 

exterior média diária e comparar a eficiência energética de diferentes centrais de frio. 

  Estimar as poupanças energéticas decorrentes da instalação dos sistemas de 

condensação e de aspiração flutuantes. 

 Avaliar a poupança energética possível com a colocação de condensadores 

evaporativos. 

Verificou-se que as centrais com ciclo indireto apresentam, em igualdade de circunstâncias, 

pior eficiência energética que as centrais com ciclo direto. Verificou-se também que o sistema 

de aspiração flutuante apresenta um menor potencial nas centrais de baixa temperatura e nas 

centrais com ciclo indireto. 

Estimaram-se poupanças de até 14,1% com a substituição de condensadores a ar por 

condensadores evaporativos. 

 

Palavras-chave: Refrigeração; Retalho Alimentar; Eficiência Energética; Sistemas de 

Condensação Flutuante; Sistemas de Aspiração Flutuante; Condensador Evaporativo 
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Optimisation of refrigeration systems in a supermarket chain: 
development of an analysis method for assessing refrigeration systems’ 
efficiency levels 

Abstract  

Approximately 9% of the operation costs at Sonae MC’s supermarkets are associated to the 

energy consumption of refrigeration systems. Energy efficiency has been, therefore, a great 

concern for the company. The adoption of floating head and suction pressure systems, doored 

display cases and LED lighting are some of the main solutions adopted. 

This report presents the results of an Internship which took place at Sonae MC from October 

2013 until February 2014, aimed at comparing the different existing systems at Sonae’s 

supermarkets; evaluating energy efficiency improvements due to the adopted measures and at 

studying potential solutions. 

A brief bibliographic review on COP improvement and thermal charge reduction of 

supermarket refrigeration systems is presented. 

A database was created to compile the main information about the supermarket refrigeration 

systems of the company. A tool for assessing set-points and proper operation of the floating 

head and suction pressure systems was also created. 

Methodologies were created and tested in a set of supermarkets for: 

 Estimating the daily energy consumption of a refrigeration system as a function of 

mean ambient temperature, and comparing energy efficiency between a set of shops 

 Assessing the energy savings due to floating head and suction pressure systems 

 The estimation of potential energy savings by replacing air-cooled condensers by 

evaporative ones 

It was veryfied that, under identical operation conditions, indirect systems are less efficient 

than direct systems. It was also found that floating suction pressure systems have a greater 

potential for direct medium temperature refrigeration units than for indirect or low 

temperature systems. 

Significant energy savings, going up to 14,1% were calculated for the adoption of evaporative 

condensing systems in the studied supermarkets. 

 

Keywords: Refrigeration; Food Retail; Supermarkets; Energy Efficiency; Floating Head 

Pressure; Floating Suction Pressure; Evaporative Condenser 
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Abreviaturas 

 

AQS Água quente sanitária 

AVAC Aquecimento, ventilação e ar condicionado 

BD Base de dados 

CCP Pressão de condensação constante 

CRO Compressor Rack Optimisation 

IC Intervalo de Confiança 

OCP Pressão de condensação otimizada 

 

Nomenclatura 

 

 

COP Coeficiente de eficiência [-] 

DEC Consumo elétrico direto de um expositor [kW] 

h Entalpia [kWh/kg] 

HR Humidade relativa [%] 

L Comprimento [m] 

     Caudal mássico [kg/h] 

p Pressão [kPa] 

Q Calor [kWh] 

    Carga térmica [kW] 

R
2
 Coeficiente de determinação [-] 

REC Consumo elétrico de refrigeração de um expositor [kW] 

TDA  Área total de exposição [m
2
] 

TEC Consumo energético total de um expositor [kW] 

W Consumo energético diário [kWh/dia] 
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w Consumo energético diário específico por unidade de comprimento de expositor 

[kWh/(m.dia)] 

    Potência [kWh] 

z Cota [m] 

ηs Rendimento isentrópico [%] 

ϕv Fluxo luminoso [lm] 

σ Desvio-padrão [-] 
 

Índices 

 

 

a (Calor) cedido no condensador 

AC Desembaciamento 

AF Aspiração flutuante 

arref Abaixamento da temperatura dos produtos 

b (Calor) retirado no evaporador 

bh Bolbo húmido 

bs Bolbo seco 

c Condensação 

CE Condensador evaporativo 

cf Consumidor de frio 

CF Condensação flutuante 

cond Condução 

D Descongelamento 

e Evaporação 

E Estação meteorológica 

elec Elétrico 

exp Expositor 

ext Exterior 

hist Histórico 

il Infiltração latente 

is Infiltração sensível 
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L Iluminação 

l Latente 

L Loja 

li Limite inferior admissível 

ls Limite superior admissível 

max Máximo 

min Mínimo 

o Aspiração 

P Perdas 

R Radiação 

resp Respiração 

s Sensível 

V Ventiladores 
 

Sobrescritos 

 
 
 
 –  Média anual 

^ Média mensal 

~ Média amostral 

* Média diária 
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1 Introdução 

1.1 Apresentação da Sonae 

A Sonae – Sociedade Nacional de Estratificados, foi fundada a 18 de agosto de 1959, na 

Maia, com o objetivo de produzir termolaminados decorativos. Em 1984 abriu o Continente 

de Matosinhos, iniciando a estratégia que tornou a Sonae no maior grupo de retalho a nível 

nacional. Atualmente, e depois de diversas remodelações ao longo da história, a Sonae tem 

como principal acionista a holding familiar Efanor, que detém também participações 

maioritárias na Sonae Indústria (que integra a estrutura original de fabrico de derivados de 

madeira), na Sonae Capital (responsável por diversas participações financeiras, 

nomeadamente em empreendimentos turísticos, empresas de refrigeração e AVAC e outras) e 

na Sonae. Na Figura 1 apresenta-se o organigrama do grupo, podendo-se verificar que a 

Efanor detém 56% do capital da Sone Capital, 51% a Sonae Indústria e 53% da Sonae. 

A Sonae, responsável pelos negócios de retalho do grupo, está organizada em dois negócios 

core, detidos a 100% – Sonae MC (retalho alimentar) e Sonae SR (retalho especializado) – 

duas parcerias core, onde é acionista maioritária – Sonae Sierra (centros comerciais) e 

Sonaecom (telecomunicações) – Sonae RP, também detida a 100% (gestão do património 

imobiliário do grupo) – e Gestão de Investimentos (responsável por áreas secundárias, como 

as parcerias Maxmat e Geostar). A Sonae conta com cerca de 40.000 colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Organigrama da Sonae 
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A Sonae MC, concretamente, é proprietária das marcas Continente e Continente Modelo 

(hipermercados), Continente Bom Dia (supermercados de conveniência), Bom Bocado 

(cafetarias e restaurantes), Book.it (livraria e papelaria) e Well’s (saúde, bem-estar e ótica). 

Recentemente introduziu-se ainda a rede de franchising O Meu Super, virada para as 

pequenas mercearias de bairro. 

O estágio foi realizado na Direção de Controlo de Custos, estrutura integrada na Direção de 

Proteção de Ativos da Sonae MC, e debruçou-se na análise da eficiência das centrais de frio 

das lojas de retalho alimentar. 

1.2 A necessidade do frio e breve história das cadeias de frio 

O domínio do frio pelo Homem, durante o século XIX, representou um avanço imenso na 

conservação de alimentos, permitindo prolongar a sua vida útil, melhorar a segurança 

alimentar e alastrar a disponibilidade de alimentos frescos a épocas e regiões onde era até aí 

impossível. Não que a conservação de alimentos fosse, até aí, impossível. Os outros métodos 

de conservação de alimentos pré-dataram a refrigeração em centenas ou milhares de anos e 

ainda hoje a eles se recorre em casos em que seja difícil a manutenção da cadeia de frio. 

A desidratação de alimentos, por exemplo, é provavelmente anterior à cozinha. Outros meios 

antigos de conservação são a salga, o fumeiro, os doces, a fermentação controlada, as 

conservas em vinagre, etc. O próprio cozinhar dos alimentos teve origem na necessidade de 

eliminar alguns micro-organismos nocivos antes do consumo dos alimentos. 

Devemos a estes métodos primitivos de conservação de alimentos algumas das maiores 

iguarias da nossa dieta, como sejam os produtos de charcutaria (salga e fumeiro), queijos e 

vinhos (fermentação láctea e alcoólica, respetivamente), frutas cristalizadas e doces de fruta 

(conservação em calda de açúcar) e, claro, o incontestável bacalhau (seca e salga). 

No entanto, todos estes meios tinham em comum grandes desvantagens, como a deterioração 

dos nutrientes por si causada, as alterações induzidas e indisfarçáveis ao sabor dos alimentos, 

o imenso trabalho que dá a sua elaboração – e, por vezes, o próprio consumo – ou, acima de 

tudo, o efeito nocivo para a saúde de alguns dos conservantes utilizados. Temos à cabeça o 

açúcar ou o sal em excesso, responsáveis pela diabetes e pela hipertensão, mas também de 

alguns conservantes químicos utilizados, ou ainda a mortífera toxina do botulismo presente 

em produtos mal enlatados.  

Por ser um método de fácil e rápida aplicabilidade, bastando manter o produto à temperatura 

de conservação pretendida, por ser o único método que garante a manutenção do sabor e dos 

nutrientes dos produtos frescos e pela possibilidade de consumir em qualquer parte do mundo 

e em qualquer época do ano todo o tipo de alimentos, a refrigeração impôs-se como principal 

método de conservação dos alimentos e causou uma verdadeira revolução e globalização das 

dietas humanas. Tal gerou uma dependência total face a este método, o que a tornou na fonte 

importante de dispêndio energético que hoje constitui (Rees, 2013). 

A criação da cadeia de frio deu-se em quatro etapas (Rees, 2013): 

Numa primeira fase, criaram-se os primeiros procedimentos industriais de recolha e 

armazenamento de gelo zonas de climas frios e o seu transporte pelo globo para a preservação 

de alimentos. Já desde pelo menos a antiguidade clássica que se transportava gelo das regiões 

montanhosas para as cidades, com o objetivo de produzir gelados e refrescos para as classes 
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mais abastadas. Em Portugal, foi fundada em 1741, na Serra do Montejunto, a Real Fábrica 

do Gelo, um dos equipamentos mais avançados da época, com o objetivo de produzir e 

armazenar, nos meses de inverno, grandes quantidades de gelo para ser consumido no verão 

pela Corte e classes elevadas de Lisboa. 

No entanto, apenas no século XIX se iniciou uma verdadeira indústria global do gelo, agora 

com o objetivo de fazer chegar alimentos frescos à população urbana em pleno crescimento. 

A segunda fase foi a descoberta da refrigeração mecânica, e a possibilidade de domínio do 

frio que ela trouxe. Inicialmente, devido às dimensões e custo dos equipamentos, estes 

existiam apenas em grandes fábricas de “gelo artificial”, sendo substitutos do gelo recolhido 

na natureza para os mercados de gelo. 

Com a diminuição das dimensões das máquinas frigoríficas, e a sua utilização mais expandida 

e direta na refrigeração dos alimentos, entrou-se numa terceira fase, em que se procurou, 

depois de dominar o frio, dominar a temperatura e, assim, conservar cada alimento à sua 

temperatura ideal. Houve nesta fase um esforço de domínio dos ciclos de frio e também de 

conhecimento das temperaturas de conservação dos diferentes alimentos. 

Finalmente, a última fase da criação da cadeia de frio, onde nos encontramos ainda hoje, 

encontra-se na expansão do seu volume e alcance, e na melhoria constante do seu 

funcionamento. 

1.3 Ciclo de compressão de vapor 

O ciclo de compressão de vapor é um ciclo frigorífico, isto é, que permite transferir calor de 

uma fonte fria para uma fonte quente. A energia que permite que tal suceda é fornecida sob a 

forma de trabalho elétrico. Na Figura 2 estão representados esquematicamente os elementos 

essenciais de um ciclo de compressão de vapor: compressor, condensador, válvula de 

laminagem e evaporador. Na Figura 3 apresentam-se os estados do fluido frigorígénio e a sua 

evolução ao longo do ciclo num diagrama p-h. O fluido de trabalho estudado é o R404A e 

encontram-se representados um ciclo real e o ciclo ideal, para To=-15ºC e Tc=35ºC. À 

esquerda da curva de saturação, o fluido encontra-se no estado de líquido comprimido, e á sua 

direita de vapor sobreaquecido. No interior desta curva o fluido está no estado de vapor 

saturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O calor é retirado à fonte fria no evaporador (evolução 4-1 das Figura 2 e 3) e cedido à fonte 

quente no condensador (evolução 2-3). A energia retirada à fonte fria na evaporação pelo 

fluido a baixa pressão é, assim: 

Figura 2 - Ciclo de compressão de vapor 

Válvula de 

laminagem Compressor 

2 

4 

3 

1 
Evaporador 

Condensador 
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              ( 1) 

A compressão permite a passagem da pressão de evaporação, mais baixa, para a de 

condensação, superior, aumentando consequentemente a sua temperatura, o que torna possível 

a transferência de calor no condensador. Não sendo este processo adiabático, a entalpia do 

fluido de trabalho à saída do compressor é superior à que se encontra à sua entrada, o que 

justifica o facto de o calor libertado no condensador ser superior ao retirado no evaporador. A 

potência de compressão é dada por: 

              ( 2) 

E o calor libertado pelo fluido a alta pressão na condensação:  

              ( 3) 

A válvula de laminagem permite, baixar a pressão e, assim, a temperatura do fluido à saída do 

condensador para um valor inferior ao da fonte fria e, assim, a absorção de calor desta. O 

facto de se optar por uma válvula de expansão e não por uma turbina deve-se ao processo de 

expansão ter um trabalho desprezável comparativamente ao de compressão (Afonso, 2007). 

 

 

 

 

 

 3       2 
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O desempenho do sistema pode ser medido em termos do coeficiente de eficiência (COP – 

Coefficient of Performance), razão entre o calor retirado à fonte fria e a potência do 

compressor: 

            ( 4) 

Num ciclo ideal a compressão é isentrópica; a expansão é adiabática; a condensação e a 

evaporação são isotérmicas e isobáricas, não havendo sub-arrefecimento após a condensação 

ou sobreaquecimento após a evaporação. No entanto, em sistemas reais, irreversibilidades 

como as perdas de carga no condensador e evaporador ou o facto de a compressão não ser 

Figura 3 - Diagrama p-h do ciclo de compressão de vapor (R404a, To=-15ºC e Tc=35ºC) 

Ideal Real Saturação 
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isentrópica traduzem-se num afastamento deste ciclo ideal, como se pode verificar na Figura 3 

(Afonso, 2007). 

Para garantir com certeza que não haverá gotículas de fluido frigorigénio à entrada do 

compressor, o que se traduziria no seu desgaste por cavitação, é também garantido um 

número mínimo de segurança de graus de sobreaquecimento à saída do evaporador (Figura 3, 

0-1), geralmente 5ºC a 10ºC (Larsen, 2005). A parte deste sobreaquecimento que ocorra nos 

evaporadores é chamada de sobreaquecimento útil, e contribui para um aumento do COP; a 

parte que ocorra nos circuitos de retorno constitui uma perda e denomina-se de 

sobreaquecimento não útil. Um sobredimensionamento do sistema de condensação, por outro 

lado, traduz-se num sub- 

-arrefecimento (Figura 3, 3*-3), intencional ou não, à saída do condensador, e resultará num 

aumento do COP. 

1.4 Necessidade de melhorias na eficiência das centrais de frio 

Nas lojas de retalho alimentar, tipicamente, cerca de 40% – 60% dos gastos em energia 

devem-se à geração de frio (Green, et al., 2014) . No caso concreto da Sonae MC os gastos 

em energia e água correspondem a 23% da estrutura de custos e, destes, 40% devem-se ao 

frio. 

Do ponto de vista ambiental, os fluidos frigorigénios estiveram nos olhos do mundo devido à 

degradação da camada de ozono. No que aos clorofluorcarbonetos (CFC) diz respeito, o seu 

uso encontra-se proibido na União Europeia desde 2000 (União Europeia, 2000), estando 

portanto ausentes das centrais de frio das lojas da Sonae. No caso dos 

hidroclorofluorcarbonetos (HCFC), existem ainda duas lojas (Braga e CoimbraShopping) que 

recorrem ao R22, tendo que ser substituído até ao fim de 2014, já que estas substâncias 

estarão interditas a partir de 1 de janeiro de 2015 (União Europeia, 2000). Nas lojas da Sonae 

predomina, atualmente, o R404A, uma mistura de R143a (52%), R125 (44%) e R134a (4%). 

Não se pode negligenciar, ainda, a contribuição indireta da geração de frio no chamado efeito 

de estufa, devido ao consumo de energia necessário, muitas vezes de origem em combustíveis 

fósseis. 

As fugas dos fluidos utilizados têm, além disso, uma responsabilidade direta nas alterações 

climáticas, por se tratar de gases com importante efeito de estufa. A substituição dos fluidos 

de trabalho por outros de impacto ambiental reduzido, ou um esforço de redução das fugas 

através de mecanismos de deteção dos seus focos mais importantes ou da redução da carga de 

fluido frigorigénio, ajudam-nos a contornar este problema. 

Esta redução na carga do fluido de trabalho pode-se conseguir quer optando por ciclos 

indiretos em que o circuito do fluido primário seja reduzido ao máximo, quer por uma 

redução das perdas de calor e portanto necessidade de um menor caudal circulante, quer por 

uma otimização dos mecanismos de transferência de calor onde tal seja desejável, i.e., nos 

evaporadores e condensadores (Arias, 2005). No que toca ao reaproveitamento do calor de 

condensação, algumas lojas utilizam-no já hoje como auxiliar no aquecimento de águas 

sanitárias. 

A necessidade de modernização e de melhorias na eficiência dos sistemas de frio prende-se, 

assim, com uma necessidade de redução de custos, em contexto de crise económica, e com a 

consciência ambiental da empresa, face ao duplo impacto do frio nas alterações climáticas. 
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1.5 Otimização da eficiência dos sistemas de frio das lojas de retalho alimentar da 

Sonae 

É neste contexto que se inclui no Projeto Trevo (Sonae, 2011), programa de melhoria da 

eficiência energética que tem vindo a ser desenvolvido na Sonae, a questão da eficiência das 

centrais de frio. As medidas adotadas podem ser separadas entre as que têm como objetivo a 

melhoria do COP das instalações e as destinadas a baixar a carga térmica a que estão sujeitos 

os consumidores de frio, ou outros consumos energéticos associados às centrais de frio. 

Assim, no contexto da melhoria do COP, têm sido implementados sistemas de regulação 

flutuante das temperaturas de aspiração e de condensação das centrais de frio, que permitem 

uma otimização contínua destas. No contexto da redução da carga térmica, tem-se instalado, 

nas lojas mais recentes ou alvo de remodelação, móveis com portas, que permitem uma 

redução significativa das infiltrações de ar, responsável pela maior fatia da 

carga térmica (Faramarzi, 1999). Tem-se vindo também a substituir por LED as lâmpadas 

fluorescentes existentes. 

1.6 Estudo e desenvolvimento de um método de análise da eficiência das centrais 

de frio 

O âmbito do estágio realizado foi a elaboração de uma metodologia de análise para a 

avaliação e comparação da eficiência das diferentes centrais de frio das lojas, bem como o 

potencial das soluções adotadas em diferentes tipos de central. 

Encontramo-nos face a diversas questões: 

 Como comparar a eficiência energética de um grande conjunto de lojas e com 

configurações muito diferentes? 

 Foi a parametrização feita aos equipamentos aquela que era pretendida? As alterações 

trouxeram algum problema de funcionamento inadvertido? 

 Qual foi efetivamente a redução no consumo de energia conseguida com a adoção das 

diferentes medidas? Em que tipos de central de frio (baixa ou média temperatura, ciclo 

direto ou indireto) apresentam maior potencial? 

 Que estratégias adotar no futuro para conseguir uma cada vez maior eficiência 

energética? 

O estudo desenvolvido foi uma tentativa de responder a estas questões. 

1.7 Organização e temas abordados no presente relatório 

Num primeiro ponto (Capítulo 2) é apresentado o estado da arte no que toca às centrais de frio 

das lojas de retalho alimentar, nomeadamente estratégias de melhoria da sua eficiência 

energética. É dado especial ênfase às soluções adotadas nas lojas da Sonae MC, mas são 

também apresentadas outras soluções alternativas que nos parece interessante serem estudadas 

pela companhia. 

De seguida (Capítulo 3), enquadra-se o problema tratado, fazendo uma descrição geral das 

centrais de frio das lojas, das medidas adotadas para fazer face ao problema da eficiência 

energética. É abordada a necessidade de criar métricas para avaliação e comparação da 

eficiência das centrais de frio, bem como de avaliação dos ganhos de eficiência alcançáveis ou 

alcançados com a adoção das diferentes medidas. 
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Posteriormente, são apresentadas as diversas metodologias desenvolvidas ao longo do estágio, 

nomeadamente: 

 Base de dados das instalações de frio (Capítulo 4); 

 Metodologia de análise dos parâmetros dos sistemas de condensação e de aspiração 

flutuantes (Capítulo 5); 

 Descrição das lojas analisadas em maior detalhe (Capítulo 6); 

 Metodologia de análise e estimativa dos consumos energéticos e poupanças 

energéticas (Capítulo 7); 

Finalmente, termina-se com um capítulo referente às conclusões retiradas e perspetivas de 

trabalho futuro (Capítulo 8).  
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2 Estado da Arte 

2.1 Centrais de frio das lojas de retalho alimentar 

As lojas de retalho alimentar estão, hoje em dia, munidas de pelo menos um circuito de baixa 

temperatura (produtos congelados) e um de média temperatura (produtos refrigerados), com 

capacidades dependentes da dimensão da loja e do número e tipo de expositores refrigerados 

(Tassou et al., 2010). Os produtos refrigerados são mantidos a temperaturas entre 1ºC e 14ºC 

e os produtos congelados entre -18ºC e -12ºC, que correspondem a temperaturas de 

evaporação dos sistemas de frio de entre -15ºC e 5ºC e de entre -40ºC e -30ºC, respetivamente 

(Arias, 2005). A refrigeração corresponde, tipicamente, a cerca de 50% do consumo 

energético dos super e hipermercados (Tassou et al., 2010).  

As principais configurações dos sistemas de frio das lojas são equipamentos autónomos, 

unidades de condensação e sistemas centralizados. Os equipamentos autónomos encontram-se 

ligados à corrente elétrica e todo o ciclo frigorífico se encontra instalado no equipamento, de 

forma idêntica aos frigoríficos domésticos, sendo o calor libertado para a loja. São geralmente 

utilizados em lojas de pequena dimensão, mas também em expositores promocionais 

fornecidos por marcas de produtos, ou no caso de expositores que estejam fora da zona dos 

produtos refrigerados (por exemplo, na linha de caixa) e, portanto, sem acesso à central de 

frio, ou sempre que se verifique uma necessidade de superfície de exposição superior à 

instalada (Arias, 2005). 

Os sistemas conhecidos como unidades de condensação consistem em equipamentos de 

pequena dimensão, contendo na mesma estrutura um ou dois compressores e um condensador, 

sendo instalados na cobertura ou numa pequena sala de máquinas. São comuns em lojas de 

pequena dimensão. 

Nos sistemas centralizados uma central de frio localizada na casa das máquinas gera o frio 

necessário para toda a loja. Na Figura 4 está representado o grupo de compressores de uma 

central de frio, que constitui o seu principal equipamento. Podem também ver-se os coletores 

de retorno (isolados) e de saída (não isolados) dos compressores. Na casa das máquinas 

encontram-se também os depósitos de fluido frigorigénio e de óleo lubrificante, os 

controladores e eventuais permutadores para recuperação de calor. Os condensadores estão 

localizados na cobertura das lojas. Os sistemas centralizados possuem normalmente múltiplos 

compressores, ligados em paralelo, o que permite uma modulação da capacidade de 

compressão em função das necessidades (Tassou et al., 2010). 
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Os sistemas sistemas podem ser diretos – um circuito de fluido frigorigénio liga os 

compressores aos condensadores e aos evaporadores (nos expositores e câmaras frigoríficas) – 

ou indireto – um fluido secundário, normalmente água glicolada, é arrefecido por um chiller, 

na central de frio, e este fluido que circula nos expositores e câmaras frigoríficas (Arias, 

2005).  

Os sistemas indiretos, se correctamente dimensionados, conseguem atingir níveis de 

eficiência próximos dos diretos com o mesmo fluido de trabalho primário. Além disso, 

permitem recorrer a fluidos naturais como a amónia (NH3) ou o propano (C3H8) que, devido à 

sua toxicidade e/ou risco de explosão, não são permitidos na área de vendas da loja, mas com 

uma capacidade frigorífica superior permitem que as centrais de frio tenham COPs mais 

elevados. (Arias, 2005) 

É uma prática comum dimensionar as centrais de frio das lojas de retalho alimentar segundo 

dois critérios: primeiro, a capacidade de extrair calor suficiente à carga máxima no dia mais 

quente do ano; o segundo; deixar em aberto a possibilidade de expansão do sistema. Tal leva a 

que os sistemas sejam bastante sobredimensionados e tenham um ponto de funcionamento 

médio significativamente inferior ao do projeto (Green et al., 2014). As centrais de frio das 

lojas de retalho alimentar têm, tipicamente, valores na ordem de COP=1 (baixa temperatura) 

ou COP=2 (média temperatura). (Yang et al., 2010) 

2.2 Câmaras frigoríficas e expositores refrigerados 

As lojas de retalho alimentar necessitam de frio para manter a temperatura das câmaras 

frigoríficas e dos expositores refrigerados. Tanto nos sistemas de média (refrigerados) como 

de baixa (congelados) temperaturas, os expositores são responsáveis por cerca de ¾ das 

necessidades de frio, sendo apenas ¼ devido às câmaras frigoríficas. (Arthur D. Little, inc., 

1996). 

As câmaras frigoríficas encontram-se na área técnica das lojas, e servem para armazenamento 

dos produtos com que se abastecem regularmente as prateleiras dos expositores. São 

geralmente construídas com painéis sandwich com uma camada de 7 a 10 cm de poliuretano e 

chapeados a aço galvanizado, aço inoxidável ou alumínio (Arthur D. Little, inc., 1996). 

Os expositores, localizados na área de vendas das lojas, seguem a seguinte classificação: 

Figura 4 - Grupo de compressores de uma central de frio (Continente Modelo de Mozelos) 
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  “Ilhas” horizontais, onde o acesso aos produtos se faz por uma abertura superior 

(Figura 5 a)). 

 “Murais” verticais, onde os produtos estão dispostos em prateleiras (Figura 5 b)). 

 “Semi-murais”, semelhantes aos anteriores mas em que prateleiras com profundidade 

decrescente com a altura dão maior ênfase à visibilidade dos produtos (Figura 5 c)). 

 “Combinados”, quando têm uma parte superior com prateleiras e uma inferior 

semelhante às ilhas(Figura 5 d)). 

 “Balcões de atendimento”, localizados nas secções especializadas do talho, 

charcutaria, etc., para exposição de produtos a ser retirados e preparados a pedido do 

cliente por um operador (Figura 5 e)). 

 “Balcões de livre serviço”, de configuração semelhante aos anteriores, mas em que o 

próprio cliente retira os produtos (Figura 5 f)). 

Os móveis podem ser abertos, ou estar munidos de portas ou tampas, o que aumenta 

significativamente a sua eficiência. Em todo o caso, estão geralmente munidos de cortinas de 

ar, duplas ou triplas, que constituem uma barreira às infiltrações de ar e assim às perdas de 

calor, e no caso os expositores abertos de cortinas noturnas. 

 

(a) (b) 

 

 

(c) 

(d)  (e)  (f) 

Figura 5 - Tipos de expositor: a) Ilha; b) mural; c) semi-mural; d) expositor combinado; e) balcão de 

atendimento; f) balcão de livre serviço 
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A carga frigorífica que é preciso suprir para que os expositores se mantenham na temperatura 

pretendida é constituída pelas diversas formas de geração interna de calor e pelos ganhos 

energéticos do exterior, conforme a equação seguinte (Faramarzi, 1999 p. 47): 

                                                 
                ( 5) 

O consumo energético total (TEC – Total Energy Consumption) de um expositor é composto 

pela de frio (REC – Refrigeration Energy Consumption), e pelos restantes consumidores 

diretos de energia (DEC – Direct Energy Consumption): 

             ( 6) 

O REC corresponde à energia despendida pela central de frio para satisfazer a carga térmica 

dos expositores, sendo assim a razão desta pelo COP da central de frio: 

               ( 7) 

Quanto ao DEC, corresponde aos consumidores energéticos situados no próprio expositor, 

como os ventiladores (   ), as lâmpadas (   ), os sistemas de descongelamento (   )ou 

desembaciadores (    ): 

                        ( 8) 

Os elementos responsáveis pelo DEC terão um efeito duplo nas necessidades energéticas do 

expositor, já que além da energia necessária ao seu funcionamento, o calor por eles dissipado 

irá aumentar a carga térmica dos expositores. 

A dimensão de um expositor pode-se descrever pela sua área total de exposição (TDA – Total 

Display Area). Esta corresponde ao somatório das áreas projetadas das aberturas dos 

expositores, sendo uma medida da quantidade de produtos que é possível tornar visível ao 

cliente no expositor (ANSI et al., 2013). 

Entre os expositores de produtos refrigerados, os que apresentam melhor desempenho são as 

ilhas (valor de referência de TEC/TDA ≤ 5 kWh/m
2
.dia) e o pior desempenho é o dos murais 

abertos (referência de TEC/TDA ≤ 16 kWh/m
2
.dia). No caso dos produtos congelados, os 

expositores mais e menos eficientes são, respetivamente, as ilhas (referência de  

TEC/TDA ≤ 15 kWh/m
2
.dia) e os expositores combinados (referência de TEC/TDA ≤ 30 

kWh/m
2
.dia) (Eurovent, 2011). 

Na Figura 6 apresentam-se as contribuições dos diferentes mecanismos de transferência de 

calor e geradores de calor internos para a carga frigorífica de um mural aberto. Constata-se 

que, num expositor do tipo “mural aberto”, o maior responsável individual pela carga 

frigorífica, com uma contribuição superior a 70%, é indiscutivelmente a infiltração de ar 

através da abertura frontal (Faramarzi, 1999). O expositor estudado por Faramarzi (1999) tem 

uma carga térmica total estimada em 1,18 kW por metro de expositor. Tal não é válido em 

todas as categorias de expositor: no caso das ilhas horizontais, por exemplo, o fator 

preponderante deverá ser a radiação.  
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2.3 Melhoria da eficiência das centrais de frio 

Do ponto de vista termodinâmico a eficiência é medida, habitualmente em termos do COP, 

relação entre a quantidade de frio extraída e o trabalho de elétrico do ciclo. Assim, um sistema 

frigorífico é tanto mais eficiente quanto menor for o trabalho necessário para produzir a 

mesma quantidade de frio. 

As centrais de frio das lojas de retalho alimentar funcionam, na maior parte do tempo, em 

regime permanente (Tassou et al., 2010), sendo portanto a carga térmica a que estão sujeitas 

igual ao somatório perdas de calor através dos limites dos espaços refrigerados (   ) e do calor 

gerado no interior desses espaços (iluminação –    , ventiladores –    , atividade biológica – 

      ), e o trabalho elétrico necessário igual à razão destas pelo COP: 

                                 ( 9) 

Neste sentido, também deverá entrar na nossa noção de eficiência a carga térmica do sistema, 

que deverá ser minimizada, sem contudo comprometer a temperatura de conservação dos 

produtos. 

Nos pontos seguintes centramo-nos primeiro em métodos de conseguir melhorias no COP das 

centrais de frio e depois em formas de reduzir a carga térmica das câmaras frigoríficas e 

expositores refrigerados das lojas. 

2.3.1 Melhoria do COP da instalação 

O COP de uma instalação frigorífica depende, essencialmente, das condições de 

funcionamento – temperaturas de condensação e de evaporação, número de graus de 

sobreaquecimento e de sub-arrefecimento, recuperação de calor – e das irreversibilidades do 

sistema – eficiência dos compressores (e, no caso de sistemas de grandes dimensões, dos 

Figura 6 - Contribuição das perdas por infiltração, radiação e condução e iluminação e funcionamento 

dos ventiladores para a carga frigorífica de um mural aberto (Faramarzi, 1999) 
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ventiladores dos evaporadores e condensadores), perdas de carga no circuito, eficiência dos 

permutadores (Afonso, 2007). Assim, uma melhoria do COP poderá ser obtida pela redução 

de irreversibilidades com a substituição de componentes por alternativas mais eficientes, ou 

pela otimização do seu funcionamento, pela colocação de sistemas de recuperação de calor, 

aproximação das pressões de condensação e de aspiração, maior recurso a sistemas de sub- 

-arrefecimento, etc. 

Tem sido demonstrado que uma otimização dos parâmetros de ajuste dos equipamentos gera 

poupanças energéticas significativas (Larsen, 2005). A regulação dinâmica destas variáveis 

consegue-se pela combinação de motores de velocidade variável a acionar os compressores e 

ventiladores dos condensadores e evaporadores com válvulas de expansão eletrónicas, que 

funcionam numa gama alargada de quedas de pressão. 

A pressão de condensação é normalmente controlada pelos ventiladores dos condensadores e 

a pressão de aspiração pelos compressores. Esta última corresponde à pressão à entrada dos 

compressores, sendo, a menos das perdas de carga, igual à pressão de aspiração. (Larsen, 

2005) 

O nível ótimo de eficiência de uma central de frio é aquele que minimiza o somatório das 

potências dos diferentes componentes, garantindo no entanto a temperatura desejada nos 

produtos: 

 

 

 
   

                   
       

 

    

        

 

   

        

 

   

  

Sujeito a:                        

                   ... 

                                            

( 10) 

Os índices C, VC e VE correspondem, respetivamente, a compressor, ventiladores dos 

condensadores, ventiladores dos evaporadores, e Tcf,l e Tcf,ref,l são a temperatura de um 
consumidor de frio (câmara ou expositor) e ao seu valor de referência (Larsen, 2005) 

As variáveis independentes são a pressão de evaporação (pe) e de condensação (pc) 

Uma aproximação das temperaturas de aspiração e de condensação gera logicamente a uma 

redução do trabalho de compressão. No entanto, leva também a diminuição dos gradientes de 

temperatura entre Tc e Text e entre to e a temperatura dos produtos e, portanto, a um aumento 

do consumo energético dos respetivos ventiladores, para garantir a transferência de calor. Aos 

sistemas de que permitem a otimização destas variáveis em função das condições ambiente e 

das necessidades de frio costuma chamar-se, respetivamente, aspiração e condensação 

flutuantes. Estas soluções tornam-se possíveis com a conjugação de válvulas de expansão 

eletrónicas, que permitem uma grande variação na queda de pressão, variadores de velocidade 

nos ventiladores e compressores e um sistema de controlo adequado. (Arias, et al., 2006) 

2.3.1.1 Condensação flutuante 

O sistema de condensação flutuante permite variar a temperatura de condensação em função 

das condições de funcionamento, com vista a minimizar o consumo energético da central de 
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frio. Um abaixamento da pressão de condensação traduz-se numa diminuição do trabalho de 

compressão. Por outro lado, quanto mais próxima for a temperatura de condensação da 

temperatura ambiente, maior será o esforço dos ventiladores para garantir o fluxo de calor 

necessário. Existe, para determinadas condições, um valor ótimo da pressão de condensação 

que otimiza o COP da central de frio, sendo uma boa aproximação a este ótimo a definição de 

tc com uma relação linear relativamente a Text (Larsen, 2005)): 

                   ( 11) 

De acordo com Larsen (2005), a eficiência é otimizada para a ≈ 1 e         ≈ 9,5ºC, ou seja: 

            
   ( 12) 

Fatores como o tipo de compressor e condensador ou o fluido de trabalho, poderão fazer 

variar estas constantes (Larsen, 2005). 

No caso dos compressores alternativos é necessário que a razão de pressão seja suficiente para 

garantir corretamente a abertura e fecho das válvulas. Tal representa, na generalidade das 

centrais de média temperatura, uma temperatura de condensação mínima na ordem dos 21ºC. 

Os compressores em espiral, embora tenham um rendimento inferior, permitem, por não 

terem válvulas, baixar a temperatura de condensação até um mínimo de 15ºC, o que pode ser 

uma mais-valia em climas mais frios (Baxter, 2003). Pode também ser imposto um limite 

superior ao sistema de condensação flutuante, a partir do qual é limitado o aumento da 

temperatura de condensação, permitindo-se assim baixar os consumos em períodos 

excessivamente quentes. 

Na Figura 7 (Larsen, 2005) encontramos a variação da potência de compressão e dos 

ventiladores dos condensadores com a temperatura exterior, comparando os casos de pressão 

de condensação otimizada (OCP) com pressão de condensação constante (CCP), esta última 

otimizada para a temperatura exterior de 25ºC. 
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Analisando a Figura 7 verifica-se, para o caso da pressão de condensação constante, que a 

potência de compressão se mantém, logicamente, constante para qualquer valor de 

temperatura exterior. A potência dos ventiladores dos condensadores, no entanto sofre um 

aumento exponencial para Text elevadas. Pelo contrário, no caso da pressão de condensação 

otimizada, parte-se de um valor inferior da potência de compressão, para baixas temperaturas 

exteriores, que aumentará exponencialmente com a temperatura exterior, igualando a potência 

encontrada no sistema a pressão constante no valor de Text para o qual esta está otimizada 

(25ºC). Quanto à potência dos ventiladores, será ligeiramente superior à encontrada para pc 

constante, igualando esta a 25ºC e sendo significativamente inferior para temperaturas mais 

elevadas. O somatório das potências é, de qualquer maneira, sempre inferior no caso da 

condensação flutuante.  

O potencial de melhoria da eficiência energética com a introdução do sistema de condensação 

flutuante é mais reduzido nas lojas em que já haja descongelamento por gás quente ou 

recuperação do calor de condensação para satisfazer as necessidades de água quente, uma vez 

que diminuem o calor disponível para estes processos (Arthur D. Little, inc., 1996).  

2.3.1.2 Aspiração flutuante 

A pressão de aspiração corresponde à pressão à entrada do compressor, e é igual à pressão de 

evaporação a menos das perdas de carga no circuito de retorno (Larsen, 2005). O sistema de 

aspiração flutuante permite a regulação da pressão de aspiração em função da maior 

necessidade de frio existente. Assim, consegue-se manter a pressão de aspiração no valor mais 

elevado que satisfaça as necessidades de frio da loja. O sistema de aspiração flutuante pode 

levar a reduções do consumo na ordem dos 10%, sendo no entanto de uma complexidade 

Figura 7 - Variação da potência elétrica de compressão e dos ventiladores dos condensadores com a 

temperatura exterior, com pressão de condensação constante (CCP) e pressão de condensação 

otimizada (OCP) (Larsen, et al., 2004) 

Text 

Potência Elétrica 
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bastante superior ao sistema de condensação flutuante, já que o sistema de controlo exige a 

ponderação de parâmetros de todos os postos frigoríficos (Tassou et al., 2011). 

2.3.1.3 Recurso a condensadores evaporativos 

Nos condensadores evaporativos, o fluido frigorigénio percorre uma serpentina que é, 

simultaneamente, aspergida com água e ventilada, evaporando-se parte da água, resultando na 

condensação do fluido (ASHRAE, 2008). 

No caso dos condensadores a ar, a transferência de calor está limitada pela temperatura de 

bolbo seco, tendo necessariamente que haver um diferencial entre a temperatura de 

condensação do fluido e esta. Contrariamente, no caso dos condensadores evaporativos, 

predomina a transferência de calor latente para a água relativamente à de calor sensível para o 

ar, pelo que a temperatura de condensação limitada pela temperatura de bolbo húmido, cerca 

de 9ºC a 14ºC inferior à temperatura de bolbo seco. (ASHRAE, 2008). Consegue-se, assim, 

uma importante redução no trabalho de compressão e a consequente melhoria do COP, 

especialmente para climas secos.  

Os condensadores evaporativos permitem, ainda, transferir a mesma potência calorífica com 

uma menor superfície e menor potência do ventilador, quando comparados com os 

condensadores a ar (ASHRAE, 2008). 

A Figura 8 representa um condensador evaporativo e o seu funcionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Esquema de um condensador evaporativo (Baltimore Aircoil Company, EUA) 

O fluido entra, vindo dos compressores, no ponto 1, sendo o seu retorno pelo ponto 6. A 

serpentina (2) é borrifada por água vinda dos aspersores (3), sendo esta água responsável pela 

absorção do calor do fluido. O ventilador (4) insufla ar exterior seco (5) para o interior do 

condensador. A evaporação da água aspergida levará a uma transferência de calor latente para 

este ar, que será libertado (9) com humidade relativa próxima dos 100%. O eliminador de 

 gotículas (10), ao impedir a passagem para o exterior de gotículas de água condensada de 
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maior dimensão, minimizará o consumo de água. A água não evaporada retornará ao depósito 

(7), por gravidade, sendo recirculada pela bomba (8). 

Correspondendo o clima português, principalmente nas regiões do interior e do sul, a verões 

quentes e secos (IPMA, 2014), estes sistemas têm uma boa aplicabilidade nessas regiões do 

país, aumentando substancialmente a eficiência nos meses de maior consumo. Em cidades do 

litoral Norte do país, no entanto, os elevados valores de humidade relativa encontrados tornam 

este sistema menos aconselhável. 

As principais desvantagens deste sistema relativamente aos ventiladores a ar são o seu maior 

custo inicial e a maior complexidade, o consumo de água introduzido e a necessidade de 

tratamento de água para mitigar problemas de corrosão devidos aos sais sublimados e ainda a 

formação de contaminantes biológicos (ASHRAE, 2008). 

2.3.1.4 Sub-arrefecimento ambiente 

O sub-arrefecimento ambiente (evolução 3*-3 na Figura 3) consiste num arrefecimento do 

fluido frigorigénio além da sua temperatura de condensação, resultando numa menor entalpia 

à saída do condensador e consequentemente à entrada dos evaporadores, aumentando a 

capacidade frigorífica do fluido e assim o COP do sistema. Um maior grau de sub-

arrefecimento consegue-se com o sobredimensionamento dos condensadores ou recorrendo a 

um permutador de calor de sub-arrefecimento. (Arthur D. Little, inc., 1996) 

Uma vez que este sistema não introduz nenhuma alteração nas pressões de funcionamento, e 

assim na potência específica de compressão, e que o sobredimensionamento dos 

condensadores se gera um aumento do consumo energético dos ventiladores e/ou das perdas 

de carga em linha no condensador, este sistema apenas se torna interessante quando não seja 

possível uma maior redução da temperatura de condensação recorrendo ao sistema de 

condensação flutuante. (Arthur D. Little, inc., 1996) O interesse neste sistema cinge-se, assim, 

aos períodos de inverno, e particularmente a climas frios. 

2.3.1.5 Sub-arrefecimento mecânico 

Um sub-arrefecedor mecânico consiste num permutador de calor que usa o efeito frigorífico 

de um sistema a temperatura superior para sub-arrefecer o fluido frigorigénio do sistema a 

temperatura inferior. Uma vez que o COP do sistema de temperatura de evaporação mais alta 

é superior ao do sistema de baixa temperatura, tal traduz-se num aumento do COP global da 

instalação. (Yang et al., 2010) 

Em Yang et al. (2010), testou-se a colocação de 3 sub-arrefecedores: entre as centrais de alta 

e média temperaturas (sub-arrefecedor MB), outro entre o AVAC (alta temperatura) e a 

central de média temperatura (AM), e o último entre sistemas de temperatura alta e baixa 

(AB). 

Na Tabela 1 apresentam-se, em percentagem, as poupanças estimadas para um caso em que as 

necessidades de AVAC sejam 10 vezes superiores às de refrigeração, e para o caso em que as 

necessidades de AVAC e de refrigeração sejam iguais. As poupanças são apresentadas em 

termos relativos da redução estimada do consumo energético face ao consumo energético total 

dos sistemas de refrigeração e AVAC sem sub-arrefecimento mecânico. Verifica-se que uma 

poupança energética significativa é conseguida com o sub-arrefecedor entre as centrais de 

média e de baixa temperaturas. Verifica-se que o maior potencial de poupança energética se 

encontra nas lojas com baixas necessidades de AVAC. Verifica-se, ainda, que o sub-
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arrefecedor que traz poupanças mais significativas é o colocado entre os sistemas de média e 

baixa temperatura. Sendo a poupança energética, neste caso, de 10,5% dos consumos 

energéticos totais de refrigeração e AVAC, representa 21% do consumo energético de 

refrigeração. Tratando-se o sub-arrefecedor de um simples permutador de calor, a sua 

colocação não será demasiado complexa, sendo interessante estudar esta opção para futuras 

intervenções de melhoria da eficiência energética. 

Tabela 1 – Poupança energética sobre os consumos de AVAC e refrigeração conseguida com a 

colocação de diferentes combinações de sub-arrefecedores (Yang et al., 2010) 

 Poupança energética conseguida (%) 

Sub- 

-arrefecedor(es) 

Potência de AVAC elevada (10x 

refrigeração) 

Potência de AVAC baixa (= 

refrigeração) 

MB 4,4% 10,5% 

AM+MB 5,8% 14,2% 

AB+AM+MB 6,5% 15,6% 

 

2.3.1.6 Recuperação de calor 

Um sistema de refrigeração rejeita para o ambiente quantidades de calor importantes; por 

outro lado, os supermercados têm necessidades significativas de calor, tanto para Água 

Quente Sanitária (AQS) como, nos climas mais frios, para aquecimento. Assim sendo, torna- 

-se interessante recuperar parte do calor libertado nos condensadores para satisfazer as 

necessidades de calor da loja, e aumentando o COP global do sistema (Arias et al., 2006). 

Logicamente, esta recuperação apenas é viável quando a temperatura do fluido no final da 

compressão seja significativamente superior à temperatura pretendida para aquecimento 

ambiente ou para AQS.  

Tome-se o caso de um ciclo frigorífico a R404A, com 5ºC de sobreaquecimento, ηs=70%. No 

caso de Tc=24ºC e To= -15ºC, a temperatura à saída do compressor é de 44ºC; caso Tc=35ºC e 

To= -35ºC, a temperatura à saída do compressor será de 67ºC. Para aquecimento ambiente, 

qualquer das temperaturas satisfaz os requisitos (Arias et al., 2006). Para aquecimento de 

águas, põe-se o problema de haver a necessidade de armazenar a água quente a uma 

temperatura superior a 60ºC, para evitar a formação da Legionella (IPQ, 2012), tendo a 

temperatura do fluido frigorigénio, à saída do compressor, que ser superior a essa. 

Assim, uma central de frio com Tc=24ºC e To= -15ºC não permite, nestas condições, o 

aproveitamento de calor para AQS. Mesmo no outro extremo analisado, Tc=35ºC e To= -35ºC, 

apenas existe um diferencial de 7ºC entre a temperatura à saída do compressor e a temperatura 

mínima de armazenamento de AQS. 

A utilidade deste sistema é, assim, questionável no que toca ao aproveitamento para AQS 

(pelo menos na forma como está instalado nas lojas estudadas), especialmente se estivermos 

na presença de uma central de média temperatura (To mais elevada) e/ou com condensação 

flutuante (ocorrência de valores baixos de Tc). Caso seja usado para o pré-aquecimento da 

água e não para manter a temperatura da água armazenada, o sistema já será interessante. No 

caso de utilização para aquecimento ambiente, a condensação flutuante minimiza o calor 

disponível para este sistema, especialmente se tivermos em conta a coincidência entre as 
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necessidades de aquecimento e as temperaturas de condensação mais baixas nas épocas de 

menor temperatura exterior. Tal não é, no entanto, suficiente para inviabilizar este sistema 

(Arias et al., 2006). 

2.3.2 Redução da carga frigorífica do sistema ou dos consumos energéticos diretos 

dos expositores e câmaras frigoríficas 

2.3.2.1 Colocação de portas nos expositores 

A colocação de portas permite uma redução significativa das perdas de calor por infiltração, 

de longe o maior responsável pela carga frigorífica dos expositores. Por outro lado, a redução 

das infiltrações e portanto, da entrada de ar exterior – húmido – nos expositores, gera uma 

redução significativa na formação de gelo e na periodicidade dos descongelamentos. 

Consegue-se, ainda, que a distribuição de temperatura no interior dos expositores seja menos 

estratificada, o que se traduz numa melhoria da segurança alimentar, no menor esforço dos 

ventiladores e na necessidade de uma temperatura de evaporação inferior para garantir a 

temperatura de conservação dos produtos localizados na zona mais afastada do evaporador 

(Fricke et al., 2010). O principal inconveniente desta solução é a necessidade de introduzir 

resistências de desembaciamento nas portas, já que a humidade do ar exterior tende a 

condensar na superfície fria das portas. Também a necessidade de aumentar a intensidade da 

iluminação para os produtos manterem a mesma visibilidade minimiza o impacto positivo da 

opção por expositores com portas. 

Faramarzi (2002) demonstra que a adaptação de portas num mural aberto permitiu reduzir a 

carga frigorífica em 68% e, assim reduzir em 71% o caudal de refrigerante e em 87% a 

potência de compressão exigida, e ainda uma diminuição média superior a 3ºC da temperatura 

dos produtos. 

No estudo feito por PERIFEM et al. (2008), estimaram-se, consoante a dimensão da loja – 

foram estudados um supermercado e um hipermercado com 2509 m
2
 e 18198 m

2
 de área de 

vendas, respetivamente – reduções na potência frigorífica devidas à colocação de portas de 

entre 30% e 42%. 

Comparando o consumo diário por metro de comprimento de dois expositores com utilização 

semelhante em lojas da mesma área geográfica, um dotado de portas e o outro aberto  

(Figura 9), concluiu-se que o consumo energético devido à compressão é 74% inferior no 

expositor com portas, cujos ventiladores consomem também menos 24% que os do expositor 

aberto. No entanto, o valor significativo do consumo das resistências de desembaciamento, e 

o não menos importante aumento da parcela de iluminação, fazem com que o consumo 

energético total do expositor com portas seja “apenas” 22% inferior ao do expositor aberto 

(Fricke et al., 2010). 
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A redução das infiltrações devida à colocação de portas também permite tornar o consumo 

energético independente da humidade relativa no interior da loja. De facto, a maior 

capacidade térmica do ar húmido por oposição ao ar seco resulta num maior aporte de energia 

quando ar húmido penetra nos móveis comparativamente a ar seco, resultando num aumento 

da carga frigorífica. Pelo contrário, minimizando-se as transferências de massa este efeito 

torna-se negligenciável para o balanço energético total (Fricke et al., 2010). 

2.3.2.2 Descongelamento por gás quente e descongelamento natural 

A formação de gelo à superfície dos evaporadores traduz-se num isolamento térmico e, 

consequentemente, a uma diminuição da potência térmica absorvida pelo evaporador e do 

COP da instalação de frio. Torna-se, assim, necessário proceder regularmente ao 

descongelamento dos evaporadores. O método mais ineficiente consiste na colocação de 

resistências de descongelamento, que se traduz num aumento da carga térmica e do trabalho 

eléctrico da central de frio devido ao seu funcionamento. São alternativas a este sistema o 

descongelamento por gás quente ou o descongelamento natural. 

No caso do descongelamento por gás quente, uma quantidade do fluido frigorigénio à saída do 

compressor é desviada para os evaporadores a descongelar (Arthur D. Little, inc., 1996),  

 

Figura 9 - Comparação do consumo energético de um um expositor com  

portas com expositor aberto (Fricke et al, 2010 – adaptado) 
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recuperando-se parte do calor de condensação para este fim e eliminando a parcela WD da 

DEC (equação 8). 

Nos casos dos móveis de produtos refrigerados em que a manutenção da temperatura não seja 

tão crítica, e portanto os evaporadores possam estar mais tempo em descongelamento, 

aconselha-se a descongelação natural. Neste caso, a descongelação é feita pura e 

simplesmente fechando as válvulas de expansão, e esperando que o gelo derreta naturalmente, 

em contacto com o meio a temperaturas positivas (Arthur D. Little, inc., 1996). Assim, além 

da eliminação da parcela WD na equação 8, também a componente QD que seria necessário 

suprir pela carga frigorífica (equação 5) é eliminada. 

2.3.2.3 Substituição de lâmpadas fluorescentes por LED 

Uma boa forma de reduzir o consumo energético com a iluminação é a substituição das 

lâmpadas fluorescentes por LED. Como se pode verificar na Tabela 2, uma lâmpada de LED 

tem uma potência mais de 40 % inferior a uma lâmpada fluorescente com o mesmo 

comprimento. 

Tabela 2 - Comparação entre lâmpadas fluorescentes e de LED (Osram GmbH, 2014) 

L 

(cm) 

Lâmpada 

Fluorescente 

Lâmpada LED 
Poupança 

energética 

(%) 
Modelo Φv 

(lm) 

       

(W) 

Modelo Φv 

(lm) 

       

(W) 

60 T8 

L18W/8

40 

1350 18 ST8-HA2 10W/840 

600 mm 

1100 10 44 % 

120 T8 

L36W/8

40 

3350 36 ST8-HA4 20W/840 

1200 mm 

2200 20 44% 

150 T8 

L58W/8

40 

5200 58 ST8-HA5 30W/840 

1500 mm 

3300 30 48% 

A substituição das lâmpadas fluorescentes por LED pode, assim, introduzir uma redução 

significativa em WL. Permite, ainda, reduzir QL e, assim, a carga térmica da loja e o consumo 

energético da central de frio. (Navigant Consulting, Inc., 2012) 

Verifica-se, no entanto, que as lâmpadas de LED têm fluxos luminosos (ϕv) 

significativamente menores comparativamente às fluorescentes equivalentes. É, porém, 

necessário ter em conta que as lâmpadas fluorescentes são omnidirecionais, enquanto nas 

lâmpadas LED o fluxo luminoso é direcional. Assim, mesmo com um fluxo luminoso menor, 

, a intensidade luminosa incidente sobre os produtos expostos será equivalente. 

As lâmpadas de LED permitem ainda, contrariamente às fluorescentes, o recurso a sistemas 

de controlo como sensores de presença, reguladores de intensidade, etc., e assim reduzir 

otimizar o seu funcionamento conforme as necessidades. (Navigant Consulting, Inc., 2012) 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Luminosity_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminosity_function
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3 Caracterização do problema  

Numa área de negócio caracterizada por grandes volumes e margens reduzidas, em contexto 

de crise económica, o controlo de custos constitui um dos principais desafios quotidianos. 

Sendo o terceiro responsável pelos custos operacionais das lojas, após os produtos e a mão de 

obra, o consumo de energia elétrica é necessariamente um dos principais fatores a ter em 

conta no correto controlo de custos. 

Na estrutura de custos das lojas de retalho alimentar da Sonae MC, 23 % ficam-se a dever a 

consumos de energia e de água e, destes, a maior parcela individual, responsável por 40 % dos 

custos, são os sistemas de refrigeração. Assim sendo, não se pode poupar esforços na redução 

desta rubrica, que tem sido alvo de uma atenção aprofundada da parte da Direção de Controlo 

de Custos da Sonae MC. Está a decorrer, até meados de 2015, o Projeto Trevo, que tem por 

âmbito o aumento da eficiência dos sistemas de frio, tanto pela otimização dos COPs das 

centrais de frio como da redução da carga frigorífica a que estão sujeitos e dos consumos 

diretos de energia. 

3.1 Descrição das centrais de frio das lojas 

Dada a grande heterogeneidade do conjunto das lojas, desde logo devido às diferentes 

filosofias das três insígnias – Continente Bom Dia (supermercados de proximidade), 

Continente Modelo (Supermercados e Hipermercados de menor dimensão) e Continente 

(Hipermercados) – e que se traduzem em áreas de vendas tão díspares como os 457 m2 do 

Continente Bom Dia da Amadora e os 15.815 m2 do Continente do C.C. Colombo, é também 

difícil encontrar muitas características comuns às centrais de frio das mesmas. Podemos, no 

entanto, salientar alguns aspetos mais ou menos transversais a todas as lojas, ou grande parte 

delas. 

As lojas possuem normalmente uma central de média temperatura e uma de baixa 

temperatura, geralmente contendo 3 compressores cada uma. Estes são, maioritariamente 

(mais de 90%), do fabricante alemão Bitzer. Nas centrais de média temperatura os 

compressores são, normalmente, semi-herméticos alternativos, sendo de parafuso nas lojas 

Continente (de maiores dimensões e, portanto, necessidades de frio mais elevadas), devido à 

maior aptidão destes para potências elevadas. A potência instalada varia entre algumas 

dezenas de kW para os Continentes Bom Dia até quase 500 kW para os Continentes de maior 

dimensão. Nas centrais de Baixa temperatura, dadas as menores necessidades, predominam os 

compressores semi-herméticos em todas as insígnias, cingindo-se os compressores em 

parafuso a 8 dos Continentes de maior dimensão. A potência instalada varia entre pouco mais 

de 10 kW e mais de 350 kW, conforme a dimensão das lojas. A moda das potências instaladas 

é 112,2 kW (média temperatura) e 64,5 kW ou 81,6 kW (baixa temperatura), os três valores 

encontrados em mais de 20 lojas. 
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Os condensadores são geralmente a ar, do fabricante nacional Centauro (cerca de 90%). Há 

uma amostra pouco significativa de condensadores evaporativos, geralmente nas lojas que 

foram compradas ao grupo francês Carrefour. 

Na grande maioria das lojas o fluido frigorigénio utilizado é o R404A. Devido às elevadas 

taxas aplicadas a este fluido e à necessidade de melhorar a eficiência das centrais de frio 

recorrendo a fluidos com maior capacidade frigorífica tem-se recentemente testado o recurso 

a fluidos frigorigénios alternativos, como a amónia (NH3), o dióxido de carbono (CO2) ou o 

propano (R290). No entanto, são ainda casos muito isolados e recentes ou ainda em projeto. 

No que toca aos expositores, são geralmente abertos para os produtos refrigerados (exceto os 

balcões de atendimento e de livre serviço presentes no talho, queijaria, charcutaria, take-away 

etc.), e no caso dos produtos congelados estamos geralmente perante ilhas com tampas e/ou 

móveis combinados com portas. Nas aberturas mais recentes tem-se optado pela colocação de 

expositores com portas também para os produtos refrigerados, dada a sua melhor eficiência 

energética. 

3.2 Medidas adotadas para melhorar a eficiência energética das centrais de frio 

Algumas das medidas adotadas no âmbito do Projeto Trevo, ao nível da melhoria do COP, 

foram a instalação de sistemas de condensação e de aspiração flutuantes e a revisão das 

parametrizações de todos os postos frigoríficos, para corrigir eventuais desvios. 

O sistema de condensação flutuante instalado mantém, dentro de um intervalo de variação, 

um diferencial fixo entre a temperatura de condensação e a temperatura exterior, conforme 

definido na Equação 12. Regra geral, encontra-se definido um diferencial ΔT=7ºC e os limites 

inferior e superior do intervalo de variação da Tc,li =24ºC e Tc,ls =35ºC. 

Os sistemas de aspiração flutuante adotados são de dois tipos: o CRO – Compressor Rack 

Optimisation – que regula a temperatura de aspiração conforme a maior necessidade de frio 

da loja, através da análise dos parâmetros dos vários expositores e câmaras frigoríficas, e o 

SRS 2030, em que a temperatura de aspiração é variada ao longo do tempo de entre valores 

pré-determinados, que se espera corresponderem aproximadamente às necessidades da loja. 

Pretende-se que a temperatura de aspiração se encontre entre To,li = -14ºC e To,ls = -9ºC 

(central de média temperatura), e entre To,li = -36ºC e To,ls = -29ºC (central de baixa 

temperatura). 

Os sistemas de controlo instalados, maioritariamente xWeb (Dixell, Itália), permitem ainda, 

na maior parte dos casos, a monitorização remota e armazenamento de variáveis como as 

temperaturas de condensação e de aspiração das centrais e temperatura ambiente, diversas 

medições de temperatura dos postos frigoríficos e potências e consumos elétricos. 

Ao nível da redução da carga frigorífica e de consumidores diretos, temos a substituição de 

toda a iluminação dos postos por LED e a opção pela colocação de apenas expositores 

munidos de portas nas lojas novas ou alvo de uma renovação total, bem como a experiência 

de colocação de portas apenas no mural do talho de algumas lojas. A racionalidade desta 

última medida prende-se com o controlo da temperatura no talho ser o mais exigente entre os 

expositores que estão ligados à central de média temperatura, pelo que se espera que a 

colocação de portas nestes expositores, além da diminuição da carga frigorífica (devida à 

diminuição das infiltrações nestes expositores), permita, pela maior facilidade em obter uma 

temperatura uniforme, uma subida da temperatura de evaporação necessária no expositor que 

regulará a temperatura de aspiração da central de frio, melhorando-se o COP da mesma, sendo 
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assim o efeito da colocação destas portas no consumo das centrais superior ao de quaisquer 

outros expositores. 

3.3 Contextualização do presente trabalho no âmbito dos projetos de melhoria da 

eficiência 

Perante os grandes investimentos que estão a ser realizados na área da eficiência energética 

das centrais de frio tornava-se necessário estabelecer uma métrica que permitisse a 

comparação da eficiência de diferentes centrais de frio, que permitisse ajudar a estabelecer 

prioridades nas intervenções com vista à melhoria da eficiência. Esta deveria ter em conta o 

consumo energético da central de frio e não apenas o COP já que, muitas vezes, os problemas 

não se encontram nos equipamentos geradores de frio, mas em cargas térmicas com um 

grande potencial de redução. Deveria também ser possível excluir os fatores climáticos de 

cada local encontrando-se, portanto, em função da temperatura exterior. Teria ainda, na 

medida do razoável, de ser independente da dimensão da loja e da quantidade de postos 

frigoríficos. É, ainda assim, necessário ter em conta uma estimativa do COP das diferentes 

centrais para equacionar intervenções ao nível dos equipamentos geradores de frio. 

Por outro lado, era necessário criar uma base de dados onde estivessem compiladas as 

principais informações sobre as lojas e as respetivas centrais de frio, e que pudesse ser 

completada com novas informações recolhidas. Era ainda necessário quantificar as poupanças 

energéticas que foram conseguidas com as intervenções realizadas nas lojas, nomeadamente 

com a introdução dos sistemas de aspiração e de condensação flutuantes. Esta estimativa 

permitiria avaliar que fatores limitariam ou potenciariam essas poupanças, bem como 

determinadas características que tornassem à partida uma central apta ou não apta a receber 

esses sistemas. Finalmente, era também necessário estimar poupanças energéticas possíveis 

com novas alterações que se achasse pertinente estudar, nomeadamente a substituição de 

condensadores a ar por condensadores evaporativos. 

Devido à complexidade do projeto, não nos foi possível satisfazer tudo aquilo a que nos 

propusemos. Assim, o trabalho realizado apenas tocou nos aspetos macro, devendo ser 

encarado como uma primeira abordagem a um problema que deverá ser tratado em maior 

pormenor nos diferentes pontos. 
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4 Elaboração de uma base de dados contendo as informações sobre as 
centrais de frio das lojas 

Na ausência de uma base de dados (BD) com as principais informações acerca das centrais de 

frio, foi numa primeira fase do trabalho necessário compilar a informação necessária à criação 

dessa BD. No início da intervenção de uma loja no âmbito do Projeto Trevo, excetuando as 

primeiras experiências que foram realizadas, referidas como “fase 0”, é preenchido pelos 

técnicos responsáveis um documento denominado “Caracterização da Instalação” e 

disponibilizado na plataforma de gestão de projetos AP4 (Nespra, EUA) para as diferentes 

pessoas envolvidas no projeto. Existem, ainda, listagens internas contendo informações sobre 

a área de vendas das lojas, IPs dos sistemas de monitorização, etc. A BD foi criada na 

ferramenta de Excel (Microsoft, EUA), e contém dados relativos às lojas e aos equipamentos 

nelas existentes. 

A primeira folha contém as informações de: 

 código interno da loja, 

 nome da loja, 

 endereços de IP dos sistemas de monitorização xWeb (Dixell, Itália), 

 código postal e localidade da loja, 

 área de vendas da loja, 

 existência dos sistemas de condensação e/ou aspiração flutuantes. 

A folha seguinte contém informações relativas aos equipamentos existentes em cada loja: 

 código, nome e área de vendas da loja, 

 se tem ciclo direto ou indireto, no caso das centrais de média temperatura, 

 fluido frigorigénio nas centrais de frio, 

 compressores: marca, tipo, referência, quantidade e potência máxima, 

 condensadores: marca, tipo (a ar ou torre de arrefecimento), referência, quantidade, 

número de ventiladores e potência. 

Uma terceira folha contém informações mais detalhadas relativas aos compressores: 

 existência de níveis de potência, 

 tipo de circuito (em Δ ou em Y), 

 intensidade elétrica máxima em funcionamento, 

 intensidade elétrica máxima no arranque, 

 caudal nominal, 

 pressões de serviço, 

 contagem do número de compressores de cada modelo nas lojas, 

 COP para Tc=35ºC e To= -15ºC (média temperatura)/To= -35ºC (baixa temperatura). 
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As informações da segunda folha são um misto de dados inseridos (código da loja, tipo de 

ciclo, referência do compressor, número de compressores e dados dos condensadores e dos 

fluidos frigorigénios) e dados calculados automaticamente ou recolhidos nas restantes folhas 

(marca, tipo e potência dos compressores, área e nome da loja). Os dados dos compressores 

foram retirados do software da Bitzer (BITZER Kühlmaschinenbau GmbH, 2013). 

Propusemo-nos também criar uma folha semelhante à anterior para os condensadores. No 

entanto, as referências recolhidas pela Sistavac (Matosinhos), e inscritas nas chapas dos 

equipamentos, não seguem a mesma lógica encontrada no catálogo do fabricante (Centauro, 

Castelo Branco), pelo que não nos foi possível a recolha de mais dados além dos indicados na 

ficha “Caracterização da Instalação”, exceto nas lojas visitadas. 

A partir desta Base de Dados torna-se possível conhecer de forma rápida alguns parâmetros 

relativamente a uma loja em análise ou, por outro lado, facilmente selecionar um conjunto de 

lojas em função de uma característica específica a estudar, como determinada área de vendas 

ou equipamento, e dividir o conjunto de lojas por outras características além da insígnia, e 

assim avaliar as diferenças ao nível da eficiência. Este elemento tornou-se numa das 

principais ferramentas de trabalho utilizadas, a partir da qual se acedia às lojas pretendidas, 

através dos IPs existentes, e a que se recorreu para escolher o conjunto de lojas a serem 

analisadas de forma mais pormenorizada. 
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5 Análise da regulação dos parâmetros dos sistemas de aspiração e de 
condensação flutuantes 

5.1 Apresentação da metodologia 

Na avaliação da eficiência dos sistemas de controlo, é essencial analisar se estão a trabalhar 

de acordo com os parâmetros pretendidos. Foi desenvolvida uma metodologia que permite 

efetuar essa avaliação, e cujo fluxograma se encontra descrito na Figura 10 e se explica de 

seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 10 - Diagrama de fluxo do método de deteção de problemas nos parâmetros dos 

sistemas de condensação e de aspiração flutuantes 
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Dos sistemas xWeb (Dixell, Itália), é extraído um ficheiro Excel (Microsoft, EUA), para um 

período selecionado, contendo uma folha para cada central de frio, com os seguintes dados: 

 Coluna A: Data e hora 

 Coluna B: Temperatura de Aspiração 

 Coluna C: Temperatura de Condensação 

 Coluna D: Temperatura Exterior 

Numa primeira fase (ponto 1 da Figura 10) procede-se, manualmente, à preparação dos dados, 

para que possa ser corrida a macro indicada. Pode ser necessário renomear as folhas de 

cálculo, para garantir que se chamem “Central Media” ou “Central Baixa”, consoante se trate, 

respetivamente, de uma central de média temperatura ou de uma central de baixa temperatura. 

Por outro lado, é também necessário garantir que as colunas estejam pela ordem indicada e 

que a coluna da data e hora se encontre na forma dd-mm-aaaa hh:mm, procedendo às 

alterações necessárias. É também necessário eliminar as linhas correspondentes a erros dos 

sistemas, que se encontram assinaladas. 

Finalmente, nalgumas centrais existem períodos para os quais se tem a informação das 

pressões de aspiração e de condensação e não das respetivas temperaturas. Nesse caso, dever-

se-á correr uma Macro VBA para Excel (Microsoft, EUA), que fará a conversão destas 

pressões em temperaturas (Anexo A). 

Depois da preparação dos dados, corre-se uma outra Macro (ponto 2 da Figura 10), cujo texto 

é apresentado no Anexo B, que calcula automaticamente os valores médios diários das 

temperaturas de condensação, de aspiração, exterior e o valor de T
*

ext+7ºC, valor esperado da 

temperatura de condensação dentro dos limites de funcionamento do sistema de condensação 

flutuante. São também construídos gráficos com a variação temporal destes parâmetros e os 

limites inferior e superior admissíveis das temperaturas de aspiração e de condensação 

flutuantes. A análise destes gráficos permitir-nos-á avaliar o funcionamento dos sistemas de 

aspiração e de condensação flutuantes. 

Com a avaliação dos gráficos (ponto 3 da Figura 10) detetam-se problemas como limites do 

intervalo de variação mal definidos, valores demasiado elevados ou reduzidos de ΔTc,ext, 

valores demasiado baixos de To, etc. Os problemas detetados serão posteriormente reportados 

(ponto 4) à Sistavac, Lda. (Matosinhos), que deverá avaliar se está de acordo com a análise da 

Sonae (ponto 6), resolvendo o problema em questão em caso afirmativo (ponto 7), ou 

justificar a sua posição em caso negativo (ponto 9). Algumas explicações dadas foram 

necessidades dos expositores (justificando To muito baixa) ou necessidades específicas da loja 

que tenham impedido a parametrização dos sistemas com os valores típicos. 

Caso a Sistavac, Lda. confirme a existência de um problema e proceda à respetiva resolução, 

dever-se-á aguardar algum tempo (no mínimo 1 a 2 meses, para que a variabilidade climática 

permita testar os equipamentos em diferentes condições – ponto 8), após o que se deverá 

voltar a aplicar a Macro e verificar se os problemas se encontram de facto resolvidos. Caso se 

detetem novos problemas, serão reportados à Sistavac, Lda.; caso contrátio, o caso está 

encerrado (ponto 11). 

Caso a Sistavac, Lda. alegue que não há nenhum problema com a central de frio, dando uma 

justificação para as aparentes desregulações à Sonae, esta deverá indicar se aceita ou rejeita as 

justificações dadas (ponto 10). Caso as justificações sejam aceites, o caso está encerrado; caso 

sejam rejeitadas, dever-se-á pedir mais esclarecimenos à Sistavac, Lda. 
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5.2 Casos de estudo 

Apresentam-se, de seguida, dois exemplos de aplicação desta metodologia, nas centrais de 

baixa temperatura das lojas Continente de Oeiras e Continente Modelo de Tapada das Mercês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 11 encontra-se a variação ao longo do tempo das médias diárias da temperatura 

exterior, temperatura de aspiração e temperatura de aspiração, bem como Text+7ºC e os limites 

admissíveis de Tc e To, na central de baixa temperatura do Continente de Oeiras, de 1/6/2013 a 

28/11/2013. Verifica-se que a temperatura de condensação não baixava dos 29ºC, até finais de 

outubro (altura em que foi contactada a Sistavac, Lda.). Nota-se também que Tc era sempre 

ligeiramente superior a Text+7ºC. Relativamente à temperatura de aspiração, verifica-se que se 

encontrava, na maior parte do tempo, próxima de To,ls. A partir do mês de novembro, Text+7ºC 

foi menor ou igual a Tc,li. 

Foi, assim, reportado à Sistavac que ΔTc,ext se encontrava definido para um valor superior a 

7ºC e que Tc,ls, estava definido em 29ºC e não 24ºC. Numa primeira fase, a Sistavac declarou 

que as regulações estavam conforme o pretendido, o que foi contestado pela Sonae MC. A 

Sistavac declarou então que iria corrigir o problema. No entanto, até ao final do período em 

análise Tc não atingiu Tc,li, embora os valores de Text o permitissem, e não é possível avaliar se 

ΔTc,ext foi corrigido para o valor pretendido (7ºC), devido aos baixos valores de Text. 
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Figura 11 – Aplicação da metodologia de análise dos parâmetros dos sistemas de condensação e de 

aspiração flutuantes na central de baixa temperatura do Continente de Oeiras 
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Quanto à temperatura de condensação da central de baixa temperatura do Continente Modelo 

de Tapada das Mercês (Figura 12) verifica-se, inicialmente (1-7-2013 até cerca de 1-8-2013), 

que T
*

c é bastante superior a Text+7ºC (T
*

c é cerca de 14ºC superior a T
*

ext). A partir do início 

de agosto, verifica-se uma fixação do valor de T
*

c em Tc,ls. Também se verifica, na mesma 

altura, uma redução de T
*

o, para valores próximos de To,li. No fim de outubro assiste-se a uma 

ligeira subida de T
*

o e T
*
c baixa para Tc,li. 

Depreende-se, assim, que ΔTc,ext se encontrava, no início do período em análise, com um valor 

muito elevado, cerca do dobro do suposto. No início de agosto, o sistema de condensação 

flutuante foi desligado, tendo-se também pensado que o sistema de aspiração flutuante tivesse 

sido igualmente desativado. 

Contactada a Sistavac, Lda., no fim de outubro, o sistema de condensação flutuante foi 

reativado (daí a descida de T
*

c); quanto ao sistema de aspiração flutuante, indicaram que se 

encontrava ativo, estando a temperatura de aspiração em valores baixos devido às 

necessidades da loja. A descida na temperatura de condensação, ao permitir um título mais 

baixo à entrada dos evaporadores, deverá justificar a ligeira subida de T
*
o, a partir de 30-10-

2013. Não é possível verificar neste gráfico se ΔTc,ext se encontra agora bem definida já que, 

devido às baixas T
*

ext verificadas, o valor de T
*

c se encontra fixo no seu limite inferior 

admissível. 
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Figura 12 - Aplicação da metodologia de análise dos parâmetros dos sistemas de condensação e de 

aspiração flutuantes na central de baixa temperatura do Continente Modelo de Tapada das Mercês 
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6 Descrição das lojas analisadas 

Foram analisadas de forma detalhada, as lojas Continente Modelo de Abrantes, Águeda, 

Mozelos e Portalegre. São lojas de média dimensão, com áreas de vendas entre cerca de  

2000 m2 e 2300 m2, e uma disposição dos equipamentos – particularmente dos expositores – 

muito semelhante. Na Figura 13 apresenta-se a localização das lojas num mapa de Portugal 

Continental com a Classificação Climática de Köppen. Verifica-se que, das lojas analisadas, 

apenas a de Portalegre se encontra numa região de verões quentes e secos, encontrando-se as 

lojas de Águeda e Mozelos numa região de verões secos e suaves e a de Abrantes em zona de 

transição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Localização das lojas analisadas em Portugal Continental e Classificação Climática 

de Köppen. Csa -  Clima temperado com verão seco e quente; Csb - Clima temperado com 

verão seco e suave; Bsk - Clima de estepe fria da latitude média (IPMA, 2014) 
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As centrais de média temperatura possuem, em todas as lojas, condensadores a ar. Nas lojas 

de Abrantes e de Mozelos o ciclo é direto, sendo indireto em Águeda e Portalegre. O fluido 

frigorigénio primário é o R404a e o fluido secundário, nas lojas com ciclo indireto, é água 

glicolada. Todas as centrais de frio estão equipadas com grupos de 3 compressores semi-

herméticos alternativos Bitzer 6H35.2Y (40P), com 3 níveis de potência (33%, 66% e 100%), 

sendo a potência instalada total de 112,2 kW. Os limites mínimos e máximos dos intervalos 

de variação dos sistemas de aspiração e de condensação flutuantes, bem como o ΔT definido 

para este último, encontram-se na Tabela 3. 

Devido a diferentes fatores, nem sempre foram seguidos os valores escolhidos como padrão 

para a definição dos limites dos intervalos de variação dos sistemas de condensação flutuante 

(Tc variável entre 24ºC e 35ºC) e aspiração flutuante (To entre -9ºC e -14ºC). Assim, nas lojas 

com ciclo indireto, os valores definidos para o sistema de aspiração flutuante punham em 

causa o rendimento do chiller, pelo que foi escolhido um intervalo mais apertado e com um 

limite superior mais baixo. Por outro lado, a colocação de portas no mural do talho, em 

Mozelos, permitiu subir ambos os limites do intervalo de variação da temperatura de 

aspiração. Finalmente, Tc,li=27ºC em Portalegre e 32ºC Águeda. 

Tabela 3 - Parâmetros dos sistemas de aspiração e de condensação flutuante nas centrais de média 

temperatura analisadas 

Nas tabelas 4 a 7 apresentam-se os valores do COP das centrais de média temperatura, para os 

limites dos intervalos de variação das temperaturas de condensação e de aspiração, com um 

sobreaquecimento (útil) de 5ºC, para o compressor 6H-35.2Y (40P). Estes valores são 

determinados a partir do software do fabricante (BITZER Kühlmaschinenbau GmbH, 2013) . 

O aumento do COP ao passar de Tc,ls para Tc,li ou de To,li para To,ls será, em termos 

relativos: 

Nas lojas de Abrantes e de Mozelos, para Tc=24ºC o COP é cerca de 40% superior ao 

encontrado para Tc=35ºC. Quanto ao sistema de aspiração flutuante, temos para To,ls um 

COP cerca de 20% superior ao encontrado para To,li. Relativamente à loja de Águeda, ambos 

os sistemas apresentam um COP máximo 9,2% superior ao mínimo, para os intervalos de 

variação de Tc e To. Finalmente, na loja de Portalegre, temos um COP para Tc.li cerca de 27% 

superior ao encontrado para Tc,ls, enquanto o COP para To,ls o COP é apenas 6,2% superior 

ao encontrado para To,li. 

Resumindo, o sistema de condensação flutuante tem maior potencial de melhoria do COP que 

o sistema de aspiração flutuante, e este último tem maior potencial nas centrais com ciclo 

Loja Aspiração Flutuante Condensação flutuante 

To,li (ºC)i To,ls (ºC) Tc,li (ºC) Tc,ls (ºC) ΔTc,ext (ºC) 

Abrantes -15 -9 24 35 7 

Águeda -15 -12 32 35 12 

Mozelos -12 -6 24 35 7 

Portalegre -13 -11 27 35 7 

             
             

      
 ( 13) 
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direto. O valor mais elevado do COP encontra-se para Mozelos (4,18) e o mais reduzido para 

Águeda (2,50). 

 

Tabela 4 – COP da central de média temperatura 

de Abrantes, para os limites de Tc e de To 

To 

Tc 

-9ºC 

(COPmax) 

-15ºC 

(COPmín) 

    

      
 

24ºC 

(COPmax) 

3,81 3,16 20,6% 

35ºC 

(COPmín) 

2,73 2,28 19,7% 

    

      
 39,6% 38,6%  

 

Tabela 5 – COP da central de média temperatura 

de Águeda, para os limites de Tc e de To 

To 

Tc 

-12ºC 

(COPmax) 

-15ºC 

(COPmín) 

    

      
 

32ºC 

(COPmax) 

2,73 2,50 9,2% 

35ºC 

(COPmín) 

2,50 2,29 9,2% 

    

      
 9,2% 9,2%  

 

Tabela 6 – COP da central de média temperatura 

de Mozelos, para os limites de Tc e de To 

To 

Tc 

-6ºC 

(COPmax) 

-12ºC 

(COPmín) 

    

      
 

24ºC 

(COPmax) 

4,18 3,47 20,5% 

35ºC 

(COPmín) 

2,98 2,50 19,2% 

    

      
 40,3% 38,8%  

 

Tabela 7 – COP da central de média temperatura 

de Portalegre, para os limites de Tc e de To 

To 

Tc 

-11ºC 

(COPmax) 

-13ºC 

(COPmín) 

    

      
 

27ºC 

(COPmax) 

3,26 3,07 6,2% 

35ºC 

(COPmín) 

2,57 2,42 6,2% 

    

      
 26,8% 26,9%  

 

Relativamente às centrais de baixa temperatura, têm também condensadores a ar e o fluido 

frigorigénio é igualmente o R404a. Possuem grupos de 3 compressores semi-herméticos 

alternativos da marca Bitzer. Os modelos e as potências dos compressores são apresentados 

na Tabela 8. 

Tabela 8 - Modelos dos compressores das centrais de baixa  

temperatura e potência máxima dos grupos de compressores 

Loja Modelo       

Abrantes 6G-30.2Y 95,7 kW 

Águeda 6H25.2Y 81,6 kW 

Mozelos 4G20.2Y 64,5 kW 

Portalegre 6F40.2Y 115,8 kW 

Nestas lojas foram instalados os sistemas de condensação flutuante e de aspiração flutuante 

(CRO), no âmbito do Projeto Trevo, no ano de 2013. A loja de Mozelos foi também escolhida 

para a experiência de colocação de portas nos murais do talho, com o objetivo de subir a 

temperatura de aspiração. Na Tabela 9 estão os valores dos limites admissíveis das 
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temperaturas de aspiração e de condensação para as centrais de baixa temperatura, assim 

como o valor de ΔTc,ext definido para o sistema de condensação flutuante. Em todas as 

centrais o sistema de condensação flutuante se encontra parametrizado para um limite inferior 

de 24ºC e um limite superior de 35ºC, com ΔTc,ext=7ºC. Quanto ao sistema de aspiração 

flutuante, salienta-se que em Águeda o seu limite inferior está definido para -31ºC, e não -

29ºC e, relativamente ao limite superior, está definido para -36ºC (Mozelos), -37ºC (Águeda) 

e -35ºC nas restantes centrais. 

Tabela 9 - Parâmetros dos sistemas de aspiração e de condensação flutuantes 

 nas centrais de média temperatura analisadas 

Loja Aspiração Flutuante Condensação flutuante 

To,l (ºC)i To,ls (ºC) Tc,li (ºC) Tc,ls (ºC) ΔT (ºC) 

Abrantes -29 -35 24 35 7 

Águeda -31 -37 24 35 7 

Mozelos -29 -36 24 35 7 

Portalegre -29 -35 24 35 7 

Deve-se referir que, na central de baixa temperatura de Portalegre, o sistema de condensação 

flutuante foi desativado a 6/11/2013, desconhecendo-se as razões Também na central de 

média temperatura de Águeda foram alteradas as regulações do sistema de condensação 

flutuante, em setembro de 2013. 

Da mesma forma que relativamente às centrais de média temperatura, foram retirados os 

dados relativos ao COP das centrais de frio, para os limites de variação da condensação e 

aspiração flutuante, com um sobreaquecimento (útil) de 5ºC (BITZER Kühlmaschinenbau 

GmbH, 2013). Estes valores encontram-se nas tabelas 10 a 13. 
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Tabela 10 – COP da central de baixa 

temperatura de Abrantes, para os limites de Tc e 

de To 

To 

Tc 

-29ºC 

(COPmax) 

-35ºC 

(COPmín) 

    

      
 

24ºC 

(COPmax) 

2,13 1,79 19,0% 

35ºC 

(COPmín) 

1,54 1,30 18,5% 

    

      
 38,3% 37,7%  

 

Tabela 11 – COP da central de baixa 

temperatura de Águeda, para os limites de Tc e 

de To 

To 

Tc 

-31ºC 

(COPmax) 

-37ºC 

(COPmín) 

    

      
 

24ºC 

(COPmax) 

2,01 1,70 18,2% 

35ºC 

(COPmín) 

1,46 1,23 18,7% 

    

      
 37,7% 38,2%  

 

Tabela 12 – COP da central de baixa 

temperatura de Mozelos, para os limites de Tc e 

de To 

To 

Tc 

-29ºC 

(COPmax) 

-36ºC 

(COPmín) 

    

      
 

24ºC 

(COPmax) 

2,11 1,73 22,0% 

35ºC 

(COPmín) 

1,54 1,26 22,2% 

    

      
 37,0% 37,3%  

 

Tabela 13 – COP da central de baixa 

temperatura de Portalegre, para os limites de Tc 

e de To 

To 

Tc 

-29ºC 

(COPmax) 

-35ºC 

(COPmín) 

    

      
 

24ºC 

(COPmax) 

2,13 1,79 19,0% 

35ºC 

(COPmín) 

1,55 1,30 19,2% 

    

      
 37,4% 37,7%  

 

 

Para a generalidade das centrais, a passagem do limite superior para o limite inferior de Tc 

causa um aumento do COP em cerca de 37% a 38%. Relativamente ao sistema de aspiração 

flutuante, temos melhorias do COP de cerca de 22% em Mozelos e cerca de 18% a 19% nas 

restantes centrais de frio, ao passar de To,li para To,ls. O valor mais elevado do COP é 

encontrado na loja de Portalegre (2,13) e o seu valor mais baixo em Águeda (1,23). 
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7 Metodologia de análise e estimativa dos consumos energéticos e 
poupanças energéticas 

7.1 Apresentação da análise da dependência do consumo diário das lojas face à 

temperatura exterior 

A comparação direta entre os consumos energéticos de duas centrais de frio não permite 

avaliar com precisão qual é mais eficiente, uma vez que o consumo energético depende não só 

dos sistemas instalados, mas também das condições ambiente e das necessidades de frio 

(carga térmica): 

              ( 14) 

A carga térmica a ser satisfeita pela central de frio depende essencialmente do número e 

dimensão de expositores e da área das câmaras de frio, do seu isolamento (espessura das 

paredes das câmaras e expositores, configuração dos expositores, tipo de cortina de ar ou de 

portas existentes nos mesmos) e ainda das condições ambiente da loja. O COP, por seu lado, 

especialmente na presença de sistemas de regulação flutuante das temperaturas de aspiração e 

de condensação, além das características do fluido de trabalho, dos compressores e restantes 

equipamentos, depende largamente das condições ambiente da loja – essencialmente, da 

temperatura exterior. 

Assim, para uma primeira abordagem relativa à eficiência das centrais de frio, propõe-se a 

avaliação da variação do consumo energético das centrais de frio com a temperatura exterior. 

Em períodos reduzidos, há uma grande instabilidade no comportamento das centrais de frio, 

devido à multiplicidade de fatores que o influenciam e a atrasos na resposta dos sistemas de 

controlo, por exemplo. Por outro lado, o intervalo diário corresponde ao ciclo natural destes 

sistemas, em que as necessidades atingem um pico durante a tarde e um mínimo de 

madrugada. Assim, optou-se por este intervalo. De facto verifica-se, para a maioria dos casos, 

que o consumo energético diário pode ser estimado enquanto função linear da temperatura 

exterior média diária, com um bom grau de aproximação: 

             
    ( 15) 

Calculando Welec para a temperatura exterior média anual na localidade da loja, pode-se 

avaliar o consumo diário médio dessa central de frio. Para comparar entre diferentes lojas 

deve-se avaliar para um valor padrão de temperatura, para excluir o efeito das diferenças 

climáticas entre os vários locais. Foi escolhido o valor de 15ºC, adequado tendo em conta o 

clima de Portugal Continental. 

Pequenas diferenças na disposição das lojas podem fazer com que em lojas de dimensões 

relativamente semelhantes haja diferenças significativas ao nível do número de expositores ou 



Projeto de Otimização dos Sistemas de Refrigeração das Lojas de Retalho Alimentar: desenvolvimento de um 

método de análise para avaliação dos níveis de eficiência das centrais de frio 

40 

da área das câmaras frigoríficas. Assim, para comparação entre performances de duas lojas, 

deveremos ter em conta não o consumo energético total da central de frio, mas a razão entre 

este e a dimensão dos consumidores de frio. 

O parâmetro que melhor caracteriza a dimensão dos equipamentos de frio de uma loja de 

retalho alimentar, tendo em conta a função desempenhada, é a Área Total de Exposição  

(TDA – Total Display Area), que representa o somatório das áreas de exposição visíveis pelo 

cliente. Conhecendo o consumo específico por área de exposição, teríamos uma medida da 

energia necessária para tornar visível ao cliente uma unidade de área de produtos. 

O conhecimento de TDA requer, no entanto, a consulta dos catálogos dos equipamentos, nem 

sempre ainda disponíveis para expositores mais antigos, ou, em alternativa, a sua 

determinação a partir de medições dos expositores (ANSI, et al., 2013). Uma medida menos 

precisa, porém mais prática, é a do consumo específico por comprimento de expositor (welec). 

Na comparação lojas de tipologia relativamente semelhante, em que não haja grandes 

diferenças entre as dimensões dos expositores nem a presença relativa de determinado tipo de 

expositor (por exemplo, ilhas ou murais), esta medida será suficiente. Temos, assim: 

       
      

   

   
 

( 16) 

A Equação 16 deverá também ser determinada para a temperatura exterior média anual do 

local, para conhecer o valor médio anual do consumo específico da central em questão, e para 

a temperatura de 15ºC, para comparação entre diferentes lojas. 

7.2 Apresentação e discussão dos resultados e discussão da validade da análise 

da dependência do consumo diário das lojas face à temperatura exterior 

Na Figura 14 apresentam-se os valores Welec em função de T
*

ext, para as centrais de média 

temperatura das lojas estudadas (Continente Modelo de Abrantes, Águeda, Mozelos e 

Portalegre), com as respetivas retas de regressão linear. Durante a realização da experiência, 

um grande número de fatores não foi controlado. Assim, considerou-se que um modelo com 

R
2
≥0,9 seria uma boa representação dos dados, já que mais de 90% dos pontos são explicados 

pelo modelo. Na Tabela 14 expõem-se, com um intervalo de confiança a 95%, as equações 

das retas de regressão linear representadas na Figura 14, e respetivos coeficientes de 

determinação. Com coeficientes de determinação na ordem dos 0,9, pode-se concluir que os 

modelos obtidos são uma boa aproximação para estimativa de Welec em função de T
*

ext. 

Tabela 14 – Equações de Welec em função linear de T
*
ext e valor de R

2
 nas centrais de  

média temperatura analisadas 

Loja Equação da reta R
2
 

Abrantes                        
                        0,92 

Águeda                        
                         0,88 

Mozelos                        
                         0,91 

Portalegre                        
                         0,87 
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Pela análise destas equações e da Figura 14, pode-se constatar que as centrais com ciclo 

indireto (Portalegre e Águeda) apresentam, para o intervalo de temperaturas em questão, 

consumos sempre bastante superiores aos encontrados nas centrais com ciclo direto (Abrantes 

e Mozelos). Por exemplo Por outro lado, constata-se o maior declive encontrado nas centrais 

de Portalegre e Abrantes (38,58 kWh/(dia.ºC) e 45,20 kWh/(dia.ºC), contra 34,30 

kWh/(dia.ºC) em Mozelos). Tal, supõe-se, dever-se-á a um maior número de expositores 

nessas centrais de frio, hipótese que vai ser avaliada mais adiante neste ponto. 

Na Tabela 15 encontram-se as temperaturas médias anuais (ver Anexo C) para os diferentes 

locais, e o valor do consumo energético determinado para essas temperaturas e respetivo IC a 

95%. Apresenta-se ainda o consumo energético e IC a 95% para a temperatura de 15ºC, que 

servirá como termo de comparação entre as centrais de frio. Salienta-se a enorme diferença 

encontrada entre as centrais com ciclo direto e ciclo indireto (para 15ºC o consumo energético 

diário estimado em Portalegre (1326,8±1326,8 kWh/dia) é 93% superior ao de Mozelos 

(686,1±51,7 kWh/dia)). A amplitude do IC a 95% atinge, em termos relativos, um valor 

máximo em Abrantes, onde, sendo Welec|T*ext=15ºC = 736,8±60,6 kWh/dia, a amplitude do IC é 

8,2% do valor médio do IC. Tendo em conta, uma vez mais, a quantidade parâmetros não 

controlados, este valor considera-se baixo  

 

 

Figura 14 – Consumo energético diário da central de média temperatura em  

função temperatura exterior, para as lojas analisadas 
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Tabela 15 – Consumo energético diário estimado para a temperatura exterior média anual e 

 para a T
*
ext=15ºC, nas centrais de média temperatura analisadas 

Loja       (ºC)          (kWh/dia)           
        (kWh/dia) 

Abrantes 15,7ºC 768,4±61,8 736,8±60,6 

Águeda 13,5ºC 1083,9±46,6 1134,1±48,7 

Mozelos 14,7ºC 675,8±51,2 686,1±51,7 

Portalegre 14,6ºC 1311,3±73,7 1326,8±77,7 

Para poder comparar com maior precisão os comportamentos das diferentes centrais de frio, 

procedeu-se à análise por comprimento de expositores. Na Tabela 16 apresentam-se os 

comprimentos dos vários tipos de expositor e o seu somatório, para as diferentes lojas. 

Acentua-se a quantidade consideravelmente superior de murais abertos nas lojas de Abrantes 

e de Portalegre face às restantes, a menor quantidade de balcões de livre-serviço e maior 

quantidade de balcões de atendimento em Águeda e a presença de murais com portas em 

Mozelos (8,75 m) e Abrantes (3,75 m). Relativamente ao comprimento total, na loja de 

Mozelos este é 16% inferior ao de Abrantes e de Portalegre e, quanto à loja de Águeda, tem 

menos 13% de comprimento de expositores que Abrantes e menos 14% que Portalegre. Visto 

os murais abertos serem os equipamentos menos eficientes (Eurovent, 2011), as grandes 

diferenças encontradas podem justificar as divergências no consumo energético entre as 

centrais de frio. 

Tabela 16 - Comprimento dos expositores de produtos refrigerados de cada loja por tipo de expositor 

 Li (m) 
ΣLi  

(m) Loja Mural 

aberto 

Semi- 

-mural 

Mural 

fechado 

Balcão de 

atendimento 

Balcão livre 

serviço 

Retro- 

-balcão 

Abrantes 73,75 2,50 3,75 6,81 6,25 3,75 96,80 

Águeda 54,38 2,50 – 14,00 1,25 3,75 84,00 

Mozelos 48,75 3,13 8,75 8,68 8,75 3,75 81,80 

Portalegre 75,63 2,50 – 6,88 8,13 3,75 97,50 

Dividindo as equações da Tabela 14 pelos comprimentos de expositor respetivos na  

Tabela 16, obtemos as funções lineares que nos dão o trabalho específico diário por unidade 

de comprimento de expositor, em função da temperatura exterior média diária. As equações 

destas retas estão presentes na Tabela 17. 

Tabela 17 – Equações de welec em função linear de T
*
ext e respetivos valores de R

2
,  

para as centrais de média temperatura analisadas 

Loja Equação da reta R
2
 

Abrantes                         
                          0,92 

Águeda                         
                         0,88 

Mozelos                         
                         0,91 

Portalegre                         
                         0,87 
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Na Figura 15 encontram-se os dados de consumo específico por unidade de comprimento de 

expositor com as respetivas linhas de regressão linear. Verifica-se, pela análise da Figura 15 e 

da Tabela 17, uma quase perfeita correspondência entre os valores encontrados para as 

centrais de Abrantes e Mozelos (ambas com ciclo direto) e entre as centrais de Águeda e de 

Portalegre (com ciclo indireto). De facto, relativamente às centrais com ciclo indireto, temos 

uma diferença de apenas0,003 kWh/(m.dia.ºC) em dwelec/dT
*

ext e de 0,152 kWh/(m.dia) em 

welec(T
*

ext=0ºC). Nas centrais com ciclo direto estes valores são ligeiramente superiores, com 

dwelec/dT
*
ext em Abrantes 0,048 kWh/(m.dia.ºC) superior ao de Mozelos, e welec(T

*
ext=0ºC) 

1,491 kWh/(m.dia) maior em Mozelos que em Abrantes. 

Seria de esperar que esta proximidade entre centrais do mesmo tipo ocorresse, dado 

possuírem compressores idênticos e os mesmos sistemas de controlo. Fica, assim, validada a 

hipótese de esta análise permitir comparar níveis de eficiência de forma independente da 

quantidade de postos frigoríficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Consumo energético específico por metro de expositor em função da temperatura 

exterior, para as centrais de média temperatura estudadas 
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Tabela 18 – Consumo energético estimado para a temperatura exterior média anual 

e para a Text=15ºC, nas centrais de média temperatura analisadas 

Loja      (ºC)        (kWh/(m.dia))              
   (kWh/(m.dia)) 

Abrantes 15,7 7,94±0,64 7,61±0,63  

Águeda 13,6 12,91±0,56 13,50±0,58  

Mozelos 14,8 8,15±0,63  8,39±0,63  

Portalegre 14,6 13,45±0,76  13,61±0,77  

Na Tabela 18 encontram-se os valores do consumo específico para a temperatura média anual 

de cada local e para a temperatura de 15ºC. Verifica-se que as centrais com ciclo direto 

(Mozelos e Abrantes) apresentam consumos específicos médios anuais na ordem dos 8 

kWh/m.dia, enquanto para as com ciclo indireto (Portalegre e Águeda) estes são da ordem dos 

13,5 kWh/(m.dia). O consumo específico estimado nas lojas com ciclo indireto é, assim, cerca 

de 70% superior ao das centrais com ciclo direto. 

Comparando as equações obtidas para os dois tipos de ciclo (Tabela 17),os declives, próximos 

de 0,40 (kWh/m.dia)/ºC, não apresentam grandes variações entre as diferentes centrais, sendo 

o seu mínimo, em Portalegre, 0,396 (kWh/m.dia)/ºC e o seu máximo, em Abrantes, 0,467 

(kWh/m.dia)/ºC. Pelo contrário, a grande diferença encontrada está em welec(T
*
ext =0ºC), que 

varia entre 0,67 kWh/(m.dia) (Abrantes) e 7,67 kWh/(m.dia) (Portalegre). Uma justificação 

para o facto de as centrais com ciclo indireto apresentarem consumos energéticos superiores 

poderia ser o facto de, nos casos estudados, o limite inferior admissível da temperatura de 

condensação ser mais elevado. No entanto, a ser assim, as regressões lineares destas centrais 

apresentariam declives inferiores e maiores valores de welec(T
*

ext =0ºC), tendendo a diferença 

no consumo energético a diminuir com a aproximação ao limite superior de Tc, que é 35ºC 

para todas as centrais analisadas. Tal não se verifica, sendo os dwelec/dT
*

ext muito semelhantes 

para ambos os tipos de central de frio, conforme foi já referido. 

Assim sendo, conclui-se serem as centrais com ciclo indireto, de facto menos eficientes. A 

necessidade de bombagem da água glicolada, as perdas térmicas ao longo do circuito de saída 

e a necessidade de permutadores de calor internos podem justificar essa pior eficiência. 

No Anexo D apresenta-se a aplicação desta metodologia às centrais de baixa temperatura das 

lojas em estudo. 
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7.3 Apresentação da estimativa da poupança energética devida ao sistema de 

condensação flutuante 

Como já anteriormente discutido, o sistema de condensação flutuante permite adaptar a 

temperatura de condensação à temperatura exterior, causando uma diminuição do valor médio 

de Tc e, assim, uma melhoria do COP da central de frio e a consequente poupança de energia 

elétrica. O sistema de condensação flutuante atuará entre um limite inferior, abaixo do qual Tc 

não pode baixar para não comprometer o bom funcionamento da central, e um limite superior, 

acima do qual o controlo da temperatura de condensação não será feito de forma ativa. 

Verifica-se que, na ausência do sistema de condensação flutuante, o consumo das centrais de 

frio é já dependente em grande medida da temperatura exterior, possivelmente devido à 

influência dos fenómenos de sub-arrefecimento no COP da central de frio, mas também ao 

efeito das condições climatéricas no ambiente interior das lojas, que tem uma 

responsabilidade direta na carga térmica dos consumidores de frio. Porém, na presença de 

sistemas de condensação flutuante, devido à alteração da temperatura de condensação, a 

sensibilidade de Welec relativamente a Text será superior. 

O que se conhece numa central de frio sem sistema de condensação flutuante é igualmente 

válido numa central com condensação flutuante para os períodos em que, devido aos baixos 

valores de Text, a temperatura de condensação se encontre no limite inferior admissível. 

De facto, como se vê na Figura 16, verifica-se que para baixos valores de T
*

ext (quando 

Tc=Tc,li), dWelec/dT
*

ext é inferior ao encontrado para valores mais elevados de T
*

ext (Tc 

flutuante). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vimos no Capítulo 7.1 que o consumo energético diário de uma central de frio podia ser 

estimado, conhecendo a temperatura exterior média diária, por uma reta de regressão linear 
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criada a partir de dados de Text e Welec recolhidos ao longo de um período de tempo 

significativo. Para a central de frio com sistema de condensação flutuante, será interessante 

dividir os dados entre aqueles em que a Tc se encontra num valor fixo e aqueles em que o 

sistema de condensação flutuante está em funcionamento. Determinam-se, portanto, duas das 

retas de regressão linear da relação entre o Welec e a Text, para valores abaixo (Equação 17) e 

acima (Equação 18) do limite inferior admissível da temperatura de condensação: 

             
         

                ( 17) 

        
      

                
                ( 18) 

Conhecendo a T
*

ext e ΔTc,ext, podemos calcular Tc, quando o sistema de condensação flutuante 

se encontra em funcionamento: 

        
          ( 19) 

Sendo o funcionamento da central de frio, quando Tc = Tc,li, idêntico ao de uma central sem 

sistema de condensação flutuante, salvo que com uma temperatura de condensação 

substancialmente menor, é legítimo assumir, sendo W’elec,CF o consumo energético diário 

estimado para a central de frio sem condensação flutuante, dW’elec/dT
*

ext = (dWelec/dT
*
ext), para 

T
*

ext+ΔTc,ext<Tc,li. W’elec,CF, será, então, dado por: 

              
      ( 20) 

Em que B’’ é tal que a intersecção da Equação 20 com a Equação 18 se dá para a temperatura 

exterior em que se atinge Tc=Tc,ls, i.e., T
*

ext=Tc,ls – ΔTc,ext: 

                          
                        ( 21) 

Reordenando, teremos: 

                             
  

( 22) 

Finalmente, temos a expressão pela qual se estimará o consumo da central de frio sem 

condensação flutuante a partir da temperatura exterior média diária, conhecendo ΔTc,ext, Tc,ls e 

as retas dadas pelas equações 17 e 18: 

              
                            

( 23) 

Na Figura 17 demonstra-se, de forma gráfica, como determinar a Equação 23. 
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Calculando W’elec para a média anual de Text, e comparando com o valor médio anual diário de 

Welec determinado pela Equação 16 do Capítulo 7.1 para a mesma temperatura, teremos então 

uma estimativa da poupança energética média anual diária devida ao sistema de condensação 

flutuante: 

                               
              

    ( 24) 

Em termos relativos, teremos: 

                        
       

    ( 25) 

7.4 Apresentação e discussão dos resultados e discussão da validade da 

estimativa da poupança energética devida ao sistema de condensação flutuante 

Na central de média temperatura do Continente Modelo de Abrantes, o sistema de 

condensação flutuante encontra-se parametrizado para manter ΔT=7ºC, no intervalo 

24ºC<Tc<35ºC. Assim, Tc,li é aingido quanto Text≤17ºC. Uma vez que, analisando os dados 

recolhidos para esta central de frio, se verificou que mesmo quando T
*
ext>28ºC, ΔTc,ext ≈ 7ºC, 

determinou-se a Equação 18 para T
*

ext>17ºC e não apenas para o intervalo 17ºC<T
*

ext<28ºC. 

Na Figura 18 estão os dados de Welec em função de T
*

ext para a central de média temperatura 

do Continente Modelo de Abrantes, separados entre T
*

ext <17ºC e T
*

ext >17ºC, acompanhados 

das regressões lineares respetivas, e a estimativa do consumo desta central de frio em função 

da Text, caso não possuísse sistema de condensação flutuante (W’elec,CF), de acordo com a 

Equação 23. 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Representação gráfica da determinação da função W’elec(T
*
ext) 
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Figura 18 - Aplicação da metodologia para estimar a poupança devida ao sistema de condensação 

flutuante na central de média temperatura do Continente Modelo de Abrantes 

As Equações das retas de regressão linear para os dois intervalos de temperatura exterior 

encontram-se na Tabela 19, acompanhadas do respetivo R
2
. Dados os valores do coeficiente 

de determinação, e de acordo com o que foi dito no Capítulo 7.2 a este respeito, que o modelo 

dado é uma boa aproximação de Welec para T
*

ext>17ºC, sendo apenas aceitável quando  

T
*

ext <17ºC, dado qua apenas é, neste caso representativa de 73% dos pontos. 

Tabela 19 – Consumo energético diário em função linear da temperatura exterior média diária,  

para T
*
ext<Tc,li-ΔTc,ext e T

*
ext  > Tc,li-ΔTc,ext, na central de média temperatura de Abrantes 

T
*

ext (ºC) Equação R
2
 

<17                        
                         0,73 

>17                        
                         0,87 

A Equação 23, que dá, em função da temperatura exterior, a estimativa do consumo da central 

de frio caso não possuísse sistema de condensação flutuante, tomará a seguinte forma: 

                        
                                  

                        

( 26) 
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Simplificando, 

                         
                          ( 27) 

Substituindo para a temperatura exterior média anual para Abrantes (15,7ºC), estima-se o 

consumo diário médio anual desta central de frio, caso não tivesse o sistema de condensação 

flutuante, em 1002,33±347,82 kWh/dia. Tendo em conta o valor do consumo diário médio 

anual estimado no capítulo anterior, 768,43±61,78 kWh, a poupança energética diária 

conseguida com este sistema é estimada em: 

                         
              

                             ( 28) 

O que representa uma redução de 23% no consumo energético da central de frio. Dada a 

amplitude da incerteza, 1,75 vezes maior que o valor da poupança estimada, não se pode 

excluir a solução nula. 

Aplicou-se também esta metodologia na central de baixa temperatura de Abrantes, cujo 

sistema de condensação flutuante se encontra regulado para os mesmos parâmetros que o da 

central de média temperatura. As retas de regressão linear para, respetivamente, os dados em 

que a Tc=24ºC e o sistema de condensação flutuante está em funcionamento encontram-se na 

Tabela 20. Dados os valores de R
2
, e seguindo o critério atrás definido, o modelo dado é uma 

boa aproximação de Welec para T
*

ext>17ºC, sendo uma aproximação apenas aceitável quando 

T
*

ext <17ºC. 

Tabela 20 – Welec em função linear de T
*
ext, para Tc=24ºC (T

*
ext <17ºC)  

ou Tc flutuante (T
*
ext >17ºC), para a central de baixa temperatura de Abrantes 

T
*

ext (ºC) Equação R
2
 

<17                        
                         0,76 

>17                        
                         0,90 

A equação pela qual se estima o consumo da central de frio caso não tivesse sistema de 

condensação flutuante será, neste caso, a seguinte: 

                         
                         ( 29) 

O consumo médio anual diário estimado para a central com condensação flutuante, é de 

958,36±14,14 kWh/dia (anexo D), e para a central sem condensação flutuante, de acordo com 

esta metodologia, W’elec(T
*
ext=15,7ºC)=994,41±104,79 kWh/dia. A poupança diária 

conseguida com a colocação do sistema de condensação flutuante é, assim,  

            = 36,04±118,93 kWh/dia, 4% do consumo da central de frio. Tendo em conta a grande 

amplitude do IC a 95% (329% do valor médio da poupança estimada), a solução nula não se 

pode também aqui, e por maioria de razão, excluir, não se podendo considerar os resultados 

obtidos como conclusivos. 

Relativamente à central de baixa temperatura de Mozelos, possuímos histórico de dados 

recolhidos anteriormente à instalação do sistema de condensação flutuante. Na Figura 19 

representam-se dados do consumo diário em função de T
*

ext, antes e após a instalação do 

sistema de condensação flutuante, para esta central de frio, as retas de regressão linear do 

histórico e dos dados com T
*

ext maior e menor que 17ºC após a instalação do sistema de 
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condensação flutuante, bem como a reta que permite estimar o consumo da central sem 

condensação flutuante, de acordo com a metodologia descrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 21 apresentam-se as equações das retas de regressão linear para os períodos em que 

Tc=24ºC (T
*
ext<17ºC), e em que o sistema de condensação flutuante se encontra em 

funcionamento (T
*

ext>17ºC). Salientam-se os baixos valores do coeficiente de determinação, 

que significam que apenas 50% dos pontos para. T
*

ext<17ºC e 77% dos pontos para T
*

ext>17ºC 

são descritos pelo modelo. 

Tabela 21 – Welec em função linear de T
*
ext, para Tc=24ºC (T

*
ext <17ºC)  

ou Tc flutuante (T
*
ext >17ºC), para a central de baixa temperatura de Mozelos 

T
*

ext (ºC) Equação R
2
 

<17                       
                         0,50 

>17                        
                         0,77 

Sendo o consumo da central sem condensação flutuante estimado, de acordo com a 

metodologia descrita, por: 

                        
                          ( 30) 

Figura 19 – Aplicação da metodologia de determinação das poupanças decorrentes do sistema de 

condensação flutuante e histórico anterior à instalação deste sistema, na central de baixa temperatura 

de Mozelos 
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Quanto ao histórico dos dados anteriores à instalação do sistema de condensação flutuante, o 

consumo energético diário é dado, em função linear da temperatura exterior média diária é 

dada, com R
2
=0,58, mais uma vez um valor muito baixo, por: 

A temperatura exterior média anual é, para esta localidade, 14,7ºC. Para esta temperatura, o 

consumo médio anual diário da central de frio com condensação flutuante é estimado em  

      =458,61±16,88 kWh/dia (anexo D); relativamente à central de frio sem sistema de 

condensação flutuante, é estimado, de acordo com a metodologia desenvolvida, em 

          =525,98±129,80 kWh/dia; quanto ao consumo determinado pela regressão linear dos 

dados anteriores à instalação do sistema de condensação flutuante, o consumo médio anual 

diário é            =556,92±32,90 kWh/dia.  

Pode-se verificar pela análise das Equações 30 e 31 e pela Figura 19, que a equação obtida 

para estimativa do consumo energético que teria a central de frio na ausência do sistema de 

condensação flutuante apresenta um declive bastante próximo ao da reta de regressão linear 

dos pontos correspondentes ao histórico de dados anteriores à instalação do sistema de 

condensação flutuante (      
       

            kWh/(dia.ºC) e                  
  

           kWh/(dia.ºC)). No entanto, verifica-se que, para a Equação 31,                
  

                kWh/dia, ligeiramente (7%) superior ao determinado pela metodologia 

(           
                   kWh/dia. Verifica-se também, que ambos os valores 

apresentados na equação 30 se encontram dentro do IC a 95% da equação 31. 

Por outro lado, verificou-se um aumento substancial da temperatura de aspiração, de -39,5ºC 

para -35ºC, após a intervenção de instalação dos sistemas de condensação e de aspiração 

flutuantes. Esta subida poderá justificar em grande medida as diferenças encontradas ao nível 

do consumo energético 

A poupança energética média anual diária estimada é, assim,               =67,37±146,68 

kWh/dia (12,8%) se tivermos em conta a metodologia desenvolvida, ou 

              =98,31±49,78 kWh/dia (17,7%) se compararmos os dados anteriores e posteriores à 

instalação do sistema de condensação flutuante. O valor elevado da margem de erro do IC a 

95% para a poupança determinada com a metodologia desenvolvida, mais uma vez, exige 

alguma reserva na apreciação destes resultados, não permitindo excluir a solução nula.  

Nas três centrais analisadas a amplitude do IC a 95% é bastante elevada (entre 175% e 330% 

o valor médio da poupança estimada), quando comparada com o valor das poupanças 

estimadas, não permitindo excluir a solução nula. Não obstante, a dispersão dos dados deve-se 

em grande medida a fatores, como o funcionamento do sistema de aspiração flutuante, as 

condições ambiente na loja, fatores climatéricos como a intensidade de radiação, etc., que se 

mantêm independentemente da central ter ou não condensação flutuante. Assim, é legítimo 

aceitar que, no cálculo de diferenças no consumo energético de em que o único fator a mudar 

fosse a Tc, os erros associados, em grande medida, se anulariam. Isto, aliado à proximidade de 

facto verificada entre as Equações 30 e 31, permite-nos, aceitar este método como válido para 

uma abordagem simplificada. 

Na central de baixa temperatura da loja de Portalegre, o sistema foi desligado a 6 de 

novembro de 2013, por motivos desconhecidos, pelo que não possuímos dados para 

temperaturas exteriores baixas em quantidade suficiente. Também na central de baixa 

temperatura de Águeda o sistema se encontra desregulado desde setembro. Relativamente à 

                            
                                 ( 31) 
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central de média temperatura desta loja, tendo em conta o elevado valor do limite inferior de 

variação de Tc (32ºC) não permitiu efetuar esta análise. Também nas centrais de média 

temperatura de Mozelos e de Portalegre o perfil dos gráficos de dispersão não nos permitiu 

aplicar esta metodologia. 

Relativamente aos valores estimados para a poupança energética devida ao sistema de 

condensação flutuante, verifica-se que apresentam uma variação considerável, tendo-se 

determinado reduções no consumo de 4% (central de baixa temperatura de Abrantes), 13% 

(central de baixa temperatura de Mozelos) ou 23% (central de média temperatura de 

Abrantes). Um fator que terá com certeza influenciado essas diferenças são as elevadas 

incertezas associadas. Os valores encontrados para a central de baixa temperatura de Abrantes 

são particularmente baixos. No entanto, dever-se-á analisar lojas com equipamento 

semelhante e averiguar se os valores determinados são semelhantes. 
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7.5 Apresentação da estimativa da poupança energética devida ao sistema de 

aspiração flutuante 

Como no caso do sistema de condensação flutuante, a ausência, para a maioria das lojas, de 

dados históricos de desempenho anteriores à sua instalação, torna necessário desenvolver um 

método que permita a sua análise. A validação desta metodologia deverá, mais uma vez, 

fazer-se por comparação com o histórico de dados de centrais de frio onde este exista. 

Tendo em conta o seu princípio de funcionamento, isto é, uma maximização da temperatura 

de aspiração de acordo com as necessidades reais da loja a cada instante, conseguindo assim 

um aumento do COP da central, este sistema apenas será interessante no caso em a carga 

térmica apresente uma grande variabilidade temporal. Assim, um primeiro parâmetro que 

deverá ser tido em conta quando se avalia o benefício que o sistema de aspiração flutuante 

trouxe a uma central de frio, será o valor médio e dispersão da temperatura de aspiração, 

como medida de variabilidade. Caso o desvio padrão seja elevado, as necessidades de frio 

variam bastante e justifica-se a implementação deste sistema; caso o desvio-padrão seja baixo, 

o potencial de melhoria da eficiência energética associado a este sistema será menor. 

Finalmente, caso o desvio-padrão seja baixo, mas ainda assim     seja bastante superior a To,li, 

teria sido possível subir a temperatura de aspiração, sem necessidade de implementar o 

sistema de aspiração flutuante. 

Na Figura 20 apresentam-se dados de Welec em função T
*

ext, para vários valores inteiros de To, 

e respetivas retas de regressão. Pela análise desta figura pode-se verificar como, para uma 

dada temperatura exterior, um valor mais elevado da temperatura de aspiração resulta num 

menor trabalho elétrico. Por outro lado, verifica-se que tende a aumentar com a descida de To. 

Uma vez que, como também se pode constatar, a temperatura de aspiração tende a baixar com 

o aumento da temperatura exterior(por exemplo, para Text entre 5ºC e 10ºC encontramos 

valores de To tão altos como -6ºC, enquanto para temperaturas exteriores superiores a 20ºC To 

atinge -13ºC), estas variações em             
  podem-se dever à entrada em funcionamento 

do sistema de condensação flutuante (conforme ficou demonstrado no Capítulo 8), já que nas 

centrais de frio estudas estão presentes em simultâneo estes dois sistemas. 
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Tendo em conta os fatores anteriormente mencionados (variação de             
   e possível 

influência do sistema de condensação flutuante), pareceu-nos ajuizado, para a análise do 

sistema de aspiração flutuante, começar por determinar uma reta de regressão linear multi- 

-variável dos dados existentes, que nos desse o trabalho elétrico diário da central de frio em 

função das temperaturas médias diárias exterior, de aspiração e de condensação. A equação 

dessa reta será do tipo: 

             
      

      
    ( 32) 

De acordo com o princípio de funcionamento do sistema de condensação flutuante, o valor da 

temperatura de condensação será: 

   
      

                   
                 ( 33) 

   
                    

                 ( 34) 

Substituindo na equação 32 teremos: 

                 
      

                    
                 ( 35) 
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Figura 20 – Welec em função de T
*
ext para várias T

*
o, numa central de frio com aspiração flutuante (dados 

referentes à central de média temperatura do Continente Modelo de Abrantes) 

T
*
o: 
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                 ( 36) 

Para estimar o consumo energético de uma central de frio caso o sistema de aspiração 

flutuante fosse desativado, dever-se-á substituir nas equações anteriores o valor do limite 

mínimo admissível da temperatura de aspiração flutuante: 

                     
                            

                ( 37) 

                 
                                  

                ( 38) 

O cálculo do valor médio anual diário do consumo energético da central sem sistema de 

aspiração flutuante, dado que estas equações entram em linha de conta com os períodos em 

que o sistema de condensação flutuante está ligado ou desligado, torna-se mais exato 

determinando o consumo médio anual diário pela média dos 12 consumos médios mensais 

diários. Estes são calculados substituindo nas equações 37 ou 38 para a respetiva temperatura 

exterior média mensal. Assim: 

               
 
                           

  

   

 
( 39) 

Comparando este valor com o valor do consumo médio da central de frio calculado no 

Capítulo 7.1, obteremos uma estimativa da poupança energética média diária conseguida com 

a colocação do sistema de aspiração flutuante: 

                                      
( 40) 

Para a verificação da aplicabilidade deste método, devem-se comparar os valores assim 

determinados com os efetivamente calculados para lojas com histórico de dados anteriores à 

intervenção. Deve-se também referir que a sua aplicabilidade está condicionada à presença de 

conjuntos de dados significativos para as diferentes temperaturas de aspiração, e numa gama 

variada de temperaturas de aspiração. No entanto, valores muito uniformes da temperatura de 

aspiração demonstram à partida um fraco potencial do sistema de aspiração flutuante nessa 

central de frio, pelo que a poupança energética por este introduzida não deverá ser 

significativa. 
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7.6 Apresentação e discussão dos resultados e discussão da validade da 

estimativa da poupança energética devida ao sistema de aspiração flutuante 

Em primeiro lugar, calcularam-se as médias e desvios padrão da temperatura de aspiração e os 

desvios dos valores médios face aos respetivos limites admissíveis de To, estando os valores 

encontrados inseridos na Tabela 22. 

Tabela 22 – Valores médios e desvio-padrão da temperatura de aspiração para as centrais de frio 

analisadas 

Loja 

Central de média temperatura Central de baixa temperatura 

    

(ºC) 

    

(ºC) 

          

(ºC) 

          

(ºC) 

    

(ºC) 

    

(ºC) 

          

(ºC) 

          

(ºC) 

Abrantes -9,8 4,2 5,2 0,8 -34,1 1,6 0,9 5,1 

Águeda -12,1 2,3 2,9 0,1 -35,9 2,0 1,1 4,9 

Mozelos -7,8 3,4 4,2 1,8 -35,1 1,6 0,9 6,1 

Portalegre -11,9 2,2 1,1 0,9 -34,7 1,2 0,3 5,7 

Na Tabela 22 verifica-se que nas centrais de baixa temperatura o valor médio da temperatura 

de aspiração se encontrar próximo do limite inferior do seu intervalo de variação, enquanto 

nas centrais de média temperatura se aproxima do limite superior, excetuando em Portalegre. 

Por outro lado, também se verifica que σTo é menor nas centrais de baixa temperatura que nas 

centrais de média temperatura. Nota-se, particularmente, que o valor de σTo para as centrais de 

média temperatura de Abrantes (4,2ºC) é mais do dobro do mais alto valor encontrado para as 

centrais de baixa temperatura (2ºC, em Águeda). 

Ora, se a temperatura de aspiração é menos variável e o seu valor médio teve um menor 

aumento, depreende-se que a carga térmica das centrais de baixa temperatura é menos 

variáveis que a das centrais de média temperatura, sendo o benefício do sistema CRO, em 

termos de eficiência energética, menor nas centrais de baixa temperatura, comparativamente 

às de média temperatura. Tal pode-se dever ao facto de os expositores de produtos 

congelados, ao serem fechados, sofrerem menos da influência de fatores externos, como as 

condições climatéricas da loja, pelo que o facto de o sistema de aspiração flutuante ter um 

menor benefício associado deverá ser visto como resultado de o potencial de melhoria da 

eficiência destas centrais se encontrar já melhor aproveitado. Aliás, na loja de Mozelos, onde 

foram colocadas portas nos murais do talho, que se supõe ditarem, na maior parte do tempo, a 

dita “maior necessidade dos consumidores de frio”, se encontrar um menor desvio-padrão nos 

valores de To da central de média temperatura, comparativamente à loja de Abrantes, pode 

corroborar esta conclusão. 

Nas centrais de média temperatura com ciclo indireto, a menor amplitude do intervalo de 

variação de To impõe valores de desvio-padrão mais baixos que nas centrais com ciclo direto. 

Essa menor amplitude também limita o diferencial entre o valor médio da temperatura de 

aspiração e o limite inferior do seu intervalo de variação, especialmente em Portalegre, onde a 

amplitude deste intervalo é de apenas 2ºC. Deduz-se, portanto, que o sistema de aspiração 

flutuante é uma solução de melhoria da eficiência energética mais interessante nas centrais 

com ciclo direto, comparativamente às centrais com ciclo indireto.  
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Para quantificar a poupança energética com o sistema de aspiração flutuante, utilizaram-se 

dados recolhidos nas centrais de média temperatura de Abrantes e de Mozelos, já que eram as 

que apresentavam maior variabilidade temporal de To (Tabela 22). Uma regressão linear 

obtida com a ferramenta de análise de dados do Excel (Microsoft, EUA), para a central de 

média temperatura de Abrantes, resultou na fórmula seguinte, com um IC a 95%: 

                       
                 

                 
 

                         
( 41) 

A equação 41 aproxima os dados recolhidos com R
2
=0,95, sendo portanto uma boa 

representação destes, de acordo com o critério anteriormente definido. Para esta central, 

ΔTc,ext=7ºC, Tc,li=24ºC e To,li= -14ºC. Substituindo nas Equações 37 e 38 para estes valores e 

para os coeficientes da Equação 41, temos as expressões para estimativa do consumo 

energético desta central de frio na ausência do sistema de aspiração flutuante (Tabela 23). 

Tabela 23 – Modelo para estimativa do consumo energético da central média  

temperatura de Abrantes sem sistema aspiração flutuante 

T
*

ext (ºC) Equação 

<17                            
                          

>17                             
                          

Na Tabela 24 apresentam-se os valores ta temperatura exterior média mensal e a solução das 

equações 56 ou 57 para esses valores, com um IC a 95%. Apresenta-se, também, o valor 

médio anual da temperatura exterior e de W’elec,AF com um IC a 95%. 

Tabela 24 – Consumos energéticos médios mensais diários e médio anual diário (IC 95%), para a 

central de média temperatura de Abrantes, sem sistema de aspiração flutuante (T
*
o= -14ºC) 

Mês Text (ºC) W’elec,AF (kWh/dia) 

janeiro 9 798,3±424,8 

fevereiro 10 813,4±429,7 

março 13 858,5±444,4 

abril 14 873,5±449,3 

maio 16 903,6±459,1 

junho 20 1062,6±499,1 

julho 22 1158,6±522,5 

agosto 23 1206,6±534,2 

setembro 21 1110,6±510,8 

outubro 17 918,7±464,0 

novembro 13 858,5±444,4 

dezembro 10 813,4±429,7 

MÉDIA ANUAL 15,7 948,0±467,7 
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Salienta-se, na Tabela 24, o elevado valor da amplitude do IC que representa, para a 

          , cerca de 50% do valor estimado. O valor do diário médio anual do consumo 

energético desta central de frio é (conforme foi calculado no Capítulo 7.2) 768,50±61,72 

kWh, com um intervalo de confiança de 95%. A poupança energética devida ao sistema de 

aspiração flutuante é assim estimada, com um IC de 95%, em: 

                                      ( 42) 

Dada a amplitude do IC a 95%, que é cerca de 3 vezes, maior que o valor da poupança 

estimada, não se pode excluir a solução nula, nada se podendo concluir quanto à magnitude da 

poupança energética obtida, ais a mais quando, ao contrário do que sucedeu quando 

analisámos o sistema de condensação flutuante, não há soma de erros associados à mesma 

variável. 

O valor médio determinado, no entanto, representa uma poupança energética de cerca de 19% 

face a           . O COP do compressor é, para To= -9ºC, cerca de 20% superior ao 

encontrado para To= -15ºC (Capítulo 6). Embora a poupança energética real deva ser menor 

que o máximo aumento do COP de compressão anteriormente estimado, já que a subida de To 

geraria, pelo menos, um aumento da utilização dos ventiladores dos evaporadores ou uma 

diminuição do sobreaquecimento útil, a poupança estimada está em linha com a variação do 

COP. 

Relativamente à central de média temperatura do Continente Modelo de Mozelos, o consumo 

energético diário poderá ser aproximado, a partir de T
*

ext, T
*

c e T
*
o de acordo com a seguinte 

expressão, com um IC a 95%: 

                       
                 

                 
 

                        
( 43) 

Esta equação aproxima os dados recolhidos com R
2
=0,96, o que significa que é uma boa 

representação destes, de acordo com o critério anteriormente definido (Capítulo 7.2). Tal 

como na central de média temperatura de Abrantes, temos ΔT=7ºC, Tc,li=24ºC e To,li=-14ºC. 

Substituindo nas Equações 37 e 38 teremos as expressões para a estimativa de W’elec,AF nesta 

central de frio (Tabela 25). 

Tabela 25 – Modelo para estimativa do consumo energético da central média  

temperatura de Mozelos sem sistema aspiração flutuante (T
*
o= -12ºC) 

T
*

ext (ºC) Equação 

<17                            
                          

>17                            
                          

Na Tabela 26 apresentam-se as médias mensais de Text, e o valor estimado para o consumo 

energético diário da central de frio sem aspiração flutuante para essas temperaturas, com um 

IC a 95%, bem como as médias anuais destes valores. Tal como se verificou para a central de 

Abrantes, salienta-se a elevada amplitude do IC a 95%, que representa, para a média anual 

diária, 43% do valor estimado. 
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Tabela 26 - Consumos energéticos diários médios mensais e médio anual (IC 95%), para a central de 

média temperatura de Mozelos, sem sistema de aspiração flutuante (T
*
o= -12ºC) 

Mês Text (ºC) W’elec,AF (kWh/dia) 

janeiro 9,3 737,8±331,0 

fevereiro 10,4 755,4±335,7 

março 11,9 779,3±342,0 

abril 13,2 780,0±347,5 

maio 15,2 831,9±356,0 

junho 18,3 898,8±376,3 

julho 20,2 954,6±394,7 

agosto 20,1 951,7±393,8 

setembro 18,9 916,4±382,1 

outubro 16,0 844,6±359,4 

novembro 12,6 790,4±345,0 

dezembro 10,6 758,5±337,5 

MÉDIA ANUAL 14,7 835,0±358,3 

O valor do diário médio anual do consumo energético desta central de frio é, conforme foi 

calculado anteriormente (Capítulo 7.2), Welec=675,82±51,18 kWh/dia, com um intervalo de 

confiança de 95%. A poupança energética devida ao sistema de aspiração flutuante é assim 

estimada, com um IC de 95%, em: 

                                     ( 44) 

Mais uma vez, sendo a amplitude do intervalo de confiança 257% do valor da poupança 

estimada, os resultados retirados não são muito conclusivos, não se podendo excluir a solução 

nula, embora a amplitude do IC a 95% tenha uma dimensão relativa inferior à encontrada para 

a central de média temperatura de Abrantes. Mais uma vez a poupança assim estimada, 19%, 

está no entanto em linha com a diferença entre o COP do compressor ao passar do limite 

inferior para o limite superior da temperatura de aspiração indicada no Capítulo 6. 

Na central de média temperatura da loja de Mozelos o sistema de aspiração flutuante não foi 

instalado simultaneamente com o sistema de condensação flutuante, existindo histórico de 

dados quando apenas o sistema de condensação flutuante estava instalado. A expressão 

seguinte, com R
2
=0,85, permite estimar Welec,hist em função de T

*
ext, com intervalo de 

confiança a 95%: 

                             
                         ( 45) 
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A temperatura de aspiração média era, antes da instalação do sistema de aspiração flutuante, 

de -16,3ºC. Para esse valor, as equações 37 e 38 são as expostas na Tabela 27. 

Tabela 27 – Modelo para estimativa do consumo energético da central média  

temperatura de Mozelos sem sistema aspiração flutuante (T
*
o= -16,3ºC) 

Text (ºC) Equação 

<17                            
                          

>17                            
                          

Na Figura 21 apresentam-se os valores de Welec em função de T
*

ext para os dados anteriores e 

posteriores à instalação do sistema de aspiração flutuante, e as suas retas de regressão linear. 

Estão também as retas descritas pelas equações da Tabela 27 que permitiriam, de acordo com 

a metodologia proposta, estimar o consumo desta central de frio para a To= -16,3ºC e, 

portanto, ser uma boa aproximação ao históricos anterior à instalação do sistema de aspiração 

flutuante.  

Verifica-se que o valor encontrado para o declive a partir desta metodologia para T
*

ext>17ºC 

(29,38 9,70 kWh/(dia.ºC)) é bastante próximo ao encontrado para reta de regressão linear 

dos dados históricos (29,89 1,39 kWh/(dia.ºC)). No entanto, 

Welec,hist(T
*
ext=0ºC)=365,44 23,97 kWh/dia, valor bastante superior aos 748,55 314,08 

kWh/dia de W’elec,AF(T
*
ext=0ºC) da expressão aplicável a T

*
ext>17ºC. Relativamente à 

expressão aplicável a T
*

ext<17ºC, está totalmente afastada dos dados do histórico. Devemos 

assim concluir que esta metodologia, não permite, principalmente para valores fora dos 

limites dos dados utilizados para a sua determinação, como é este caso, obter uma boa 

estimativa do consumo energético anterior à introdução do sistema de aspiração flutuante, 

nem da poupança energética decorrente deste sistema. 
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Figura 21 - Consumo energético diário em função da temperatura exterior média diária, antes e 

após a instalação do sistema de aspiração flutuante, e estimativa do consumo energético da 

central sem aspiração flutuante pela metodologia desenvolvida 

Welec,hist Welec W’elec Linear(Welec,hist) Linear(Welect) 
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Substituindo na Equação 45 a temperatura exterior média anual em Mozelos, 14,7ºC, o 

consumo energético médio anual diário anteriormente à instalação do sistema de aspiração 

flutuante é estimado em 804,13±44,43 kWh/dia, com um IC a 95%. Estima-se, assim, que a 

poupança energética conseguida com a colocação do sistema de aspiração flutuante tenha sido 

de 128,31±95,61 kWh/dia (16,0%). Embora o IC definido permita, no seu limite inferior, 

reduzir esta poupança para 32,7 kWh/dia, este valor, representando uma poupança anual de 

11.660 kWh, não é negligenciável do ponto de vista económico. 

7.7 Apresentação da estimativa do potencial de melhoria na eficiência energética 

das centrais de frio com substituição de condensadores a ar por 

condensadores evaporativos 

A substituição dos condensadores a ar, predominantes nas lojas da Sonae, por condensadores 

evaporativos, afigura-se-nos, principalmente para as lojas localizadas no interior e no Sul do 

país, uma das medidas de melhoria da eficiência energética a adotar num futuro próximo. 

Neste tipo de condensadores a temperatura de condensação estará dependente da temperatura 

de bolbo húmido do ar, contrariamente aos condensadores tradicionais em que a troca de calor 

se dá à temperatura de bolbo seco. 

Conhecendo os valores médios da humidade e da temperatura de bolbo seco para um 

determinado local, bem como a pressão atmosférica desse local, a temperatura de bolbo 

húmido poderá ser determinada recorrendo a diagramas psicrométricos, ou a métodos 

numéricos baseados no mesmo princípio (Afonso, 2010). Dado que loja analisada que se 

encontra à altitude mais elevada (Mozelos) está à cota de 150 m, e que a estação 

meteorológica mais alta (Abrantes) se encontra a 81 m de altitude, considerou-se a pressão 

atmosférica média ao nível do mar, p(0)=101,325 kPa, para a análise dos dados 

psicrométricos. 

No Anexo E encontramos uma função, baseada em EES (F-Chart Software, EUA) para o 

cálculo da temperatura de bolbo húmido (Text,bh), conhecidos os valores da temperatura 

exterior de bolbo seco (Text,bs) e da humidade relativa (HR) para para a Estação Meteorológica 

mais próxima. 

No Capítulo 7.1, foi proposto, para estimativa do consumo energético diário em função da 

temperatura exterior: 

É legítimo assumir que esta equação nos permita estimar, em função da Text,bh, o Welec da 

mesma central de frio caso possuísse torres de arrefecimento em lugar de condensadores a ar. 

Assim, substituindo na equação 46 para os valores médios anuais da temperatura exterior de 

bolbo seco e de bolbo húmido,     
         e     

           e, calculando a sua diferença, 

podemos estimar o potencial de poupança energética com a colocação de torres de 

arrefecimento: 

Em termos relativos, esta poupança será: 

            
    ( 46) 

                         
                  

           ( 47) 

                         
         ( 48) 
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7.8 Apresentação e discussão dos resultados e discussão da validade da 

estimativa do potencial de melhoria na eficiência energética das centrais de frio 

com substituição de condensadores a ar por condensadores evaporativos 

Foram determinadas as temperaturas de bolbo húmido para as lojas de Abrantes, Águeda e 

Mozelos, de acordo com a metodologia desenvolvida. Relativamente a Portalegre, não se 

possuindo informação relativa à humidade relativa, esta metodologia não foi aplicada. 

Na Tabela 28 apresentam-se, para estes locais, os valores médios anuais das temperaturas 

exteriores de bolbo seco (     ), humidade relativa (HR) e temperatura exterior de bolbo 

húmido (        ), a última determinada de acordo com o método exposto no anexo E. 

Apresenta-se também a diferença entre as temperaturas de bolbo seco e de bolbo húmido. 

Pode-se constatar que o valor médio anual da temperatura de bolbo húmido é, nestes locais, 

entre 1,8ºC e 2,4ºC inferior ao da temperatura de bolbo seco. 

Tabela 28 - Valores médios anuais da temperatura de bolbo seco, humidade relativa e  

temperatura de bolbo húmido para as lojas analisadas 

Loja                                       

Abrantes 78% 15,7ºC 13,3ºC 2,4ºC 

Águeda 76% 13,5ºC 11,2ºC 2,3ºC 

Mozelos 82% 14,7ºC 12,9ºC 1,8ºC 

 

Na Tabela 29 encontram-se os valores do consumo elétrico diário estimado para estas 

temperaturas, com um IC de 95%, bem como a poupança energética média diária estimada 

para cada central de frio, em termos absolutos (           ) e relativos (                             ).  

Salienta-se a grande amplitude do IC a 95% nas poupanças estimadas que, excetuando na 

central de baixa temperatura de Abrantes, é superior ao seu valor médio, não se podendo 

excluir a hipótese de a poupança ser nula. Verifica-se que onde há maior potencial de redução 

do consumo energético é na central de média temperatura de Abrantes (14,1%). Por outro 

lado, excetuando em Águeda, onde os valores relativos do potencial de poupança energética 

são relativamente próximos (cerca de 7% em ambas as centrais), a poupança estimada para as 

centrais de baixa temperatura é, tanto em termos relativos como absolutos, muito inferior à 

verificada para as centrais de média temperatura. De facto, devido à muito menor temperatura 

de aspiração, a relevância da temperatura exterior na determinação do consumo energético das 

centrais de baixa temperatura é inferior à que tem nas centrais de média temperatura. 
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Tabela 29 – Consumo elétrico diário estimado para as temperaturas exteriores médias anuais de 

bolbo seco e de bolbo húmido, e respetiva diferença 

 Central de média temperatura 

Abrantes Águeda Mozelos 

          
           (kWh/dia) 768,4±61,9 1083,9±46,6 675,6±51,7 

          
           (kWh/dia) 660,0±57,8 1006,9±43,3 614,1±48,3 

               (kWh/dia) 108,5±119,6 77,0±89,9 61,5±100,0 

                         
           (%) 14,1% 7,1% 9,1% 

 Central de baixa temperatura 

Abrantes Águeda Mozelos 

          
           (kWh/dia) 958,4±14,1 518,1±65,1 458,6±16,9 

          
           (kWh) 927,0±13,2 481,0±60,7 441,92±15,9 

              (kWh) 31,3±27,4 31,1±125,8 16,7±32,8 

                         
           (%) 3,3% 7,2% 3,6% 

 

Como foi referido relativamente à metodologia de análise do sistema de condensação 

flutuante (Capítulo 7.3), devendo-se a dispersão dos valores experimentais relativamente 

à reta de regressão linear, maioritariamente, a fatores que se manteriam 

independentemente do sistema de condensação, poderemos relativizar estes intervalos de 

confiança, pelo menos nos casos em que tenham importância mais ligeira, e, na falta de 

dados mais exactos, aceitar a previsão de poupança energética aqui indicada. 

Das lojas analisadas, duas se encontram no litoral Centro-Norte do país (Águeda e 

Mozelos), e a outra (Abrantes) é uma cidade ribeirinha sobre o rio Tejo. Além disso, as 

estações meteorológicas a que se recorreu para a análise de Águeda e de Mozelos 

localizam-se, respetivamente, em Aveiro e no Porto, cidades costeiras. Assim, os valores 

da humidade relativa encontrados não são representativos do território nacional, sendo 

significativamente mais elevados do que se espera noutras localidades. Os potenciais de 

poupança energética com a colocação de condensadores evaporativos estimados para 

estas lojas encontram-se, portanto, entre os mínimos que se esperam no conjunto das lojas 

da Sonae MC. 
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8 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

O método elaborado para avaliação dos parâmetros dos sistemas de condensação e de 

aspiração flutuantes permite avaliar de forma expedita o bom funcionamento dos sistemas de 

flutuação das temperaturas de aspiração e de condensação, identificando eventuais desvios na 

sua regulação ou no seu funcionamento. 

A base de dados desenvolvida permite conhecer o panorama geral das instalações de frio das 

lojas. Foi possível identificar os sistemas (compressores, condensadores, fluidos frigorigénios, 

etc.) mais comuns nas lojas. Sugere-se que, de futuro, se continue a completar esta base de 

dados com mais informações relativas aos sistemas de frio, nomeadamente: expositores (TDA, 

classificações energéticas), câmaras de frio, condensadores (capacidade de extracção, 

potência elétrica), etc. 

A metodologia desenvolvida para a estimativa do consumo em função da temperatura exterior 

média diária apresenta resultados bastante bons, atestado pelos valores encontrados para os 

coeficientes de determinação. A análise do consumo específico por metro de expositor 

revelou-se satisfatória para a análise comparativa da eficiência de centrais de frio. Verificou- 

-se que, para centrais de frio com as características das analisadas, as centrais com ciclo 

indireto apresentam, com welec mais de 60% superior, uma eficiência muito inferior que as 

centrais com ciclo direto. 

Verificou-se também, relativamente às centrais de baixa temperatura, que as lojas com 

maioritariamente murais combinados têm welec com valores mais de duas vezes superiores aos 

encontrados nas lojas que têm uma maioria de ilhas horizontais. 

O método para avaliação das poupanças decorrentes do sistema de condensação flutuante 

permitiu-nos estimar poupanças energéticas de 23% na central de média temperatura de 

Abrantes e de 12,8% na central de baixa temperatura de Mozelos. Na central de baixa 

temperatura de Abrantes foram estimadas em 4% valor que, dada a sua reduzida dimensão e 

grande dimensão da margem de erro, se considera inconclusivo. A análise comparativa com o 

histórico existente em Mozelos torna aceitável esta metodologia 

Verificou-se que o sistema de aspiração flutuante tem maior potencial nas centrais de média 

temperatura com ciclo direto. Supõe-se que nas centrais de baixa temperatura o seu menor 

potencial se deva ao facto de os expositores serem fechados. O método para estimativa das 

poupanças decorrentes da instalação do sistema de aspiração flutuante, dada a dimensão da 

margem de erro, não permite extrair valores conclusivos. Por comparação com o histórico 

existente, estimaram-se as poupanças energéticas decorrentes da instalação do sistema de 

aspiração flutuante em Mozelos em 16%. 

Estimaram-se poupanças significativas com a colocação de condensadores evaporativos, 

principalmente nas centrais de média temperatura com ciclo direto, onde atingem valores de 

9,7% (Mozelos) a 14,1% (Abrantes). 
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Não foi possível avaliar as poupanças energéticas decorrentes da colocação de portas nos 

murais do talho da loja de Mozelos. Tendo em conta o consumo específico diário da central 

de frio a que está afecto é de 7,61 kWh/(m.dia), uma redução no consumo energético total de 

22%, como estimada por Fricke et al. (2010), representaria uma poupança de 5,3 MWh/ano, 

valor baixo tendo em conta o custo (cerca de 10.000€) da colocação das portas. Sendo certo 

que a colocação das portas teve como principal fim uma subida significativa da temperatura 

de aspiração, dever-se-á retirar as portas e reajustar o sistema de aspiração flutuante, 

avaliando depois o aumento do consumo energético decorrente. Em alternativa, sugere-se que 

se repita o ensaio de colocação de portas numa loja que já tenha, há um período de tempo 

significativo, sistema de aspiração flutuante, para avaliar a poupança energética conseguida. 

Como trabalhos futuros sugere-se, também, a aplicação das metodologias desenvolvidas a 

mais lojas. Numa primeira instância, em lojas que possuíssem histórico de dados anteriores às 

intervenções ou, de preferência (dado que nessas intervenções também se procedeu à afinação 

mecânica, substituição dos sistemas de iluminação, etc.), em que os sistemas de condensação 

e aspiração flutuantes fossem temporariamente desligados, para comparação desses dados 

com as estimativas efectuadas. 

Sugere-se, quando houver dados recolhidos para períodos de vários anos, a substituição dos 

dados climatológicos aqui utilizados por valores médios medidos pelas sondas presentes nas 

lojas. Evitam-se assim eventuais imprecisões ligadas à calibração das sondas ou a diferenças 

climáticas entre as estações meteorológicas e as lojas. 

Os contadores de energia existentes fazem a medição dos consumos energéticos de toda a 

central de frio. A colocação de contadores parciais, alocados aos compressores, 

condensadores, expositores etc., permitiria avaliar individualmente cada um desses 

componentes, e o efeito das diferentes alterações em cada consumidor de electricidade. 

É necessário encontrar formas de reduzir as incertezas associadas a estas metodologias. 

Alguns dos parâmetros que não são controlados, como a interferência humana nos 

equipamentos de frio (abertura de câmaras frigoríficas, perturbação de cortinas de ar, etc.) 

podem ser contornados pela análise no período de encerramento das lojas. Fatores relativos ao 

ambiente no interior e no exterior das lojas podem ser estudados com a colocação de 

higrómetros, anemómetros e medição de fluxos de radiação incidente nos expositores e, 

especialmente, condensadores. No entanto, as lojas apenas estão encerradas nos dias de Natal 

e de Ano Novo e no período nocturno (limitando a capacidade de análise), e a colocação de 

instrumentos de medição num elevado conjunto de lojas torna-se dispendiosa. 

Sugere-se, assim, a criação de um laboratório, em que se encontrem perfeitamente controladas 

as condições da envolvente dos condensadores e evaporadores (expositores e câmaras de frio), 

bem como o estado do fluido frigorigénio em diferentes pontos do ciclo. Neste laboratório 

poder-se-iam testar diferentes equipamentos e sistemas de controlo. 
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ANEXO A: Macro de Excel (Microsoft, EUA) desenvolvida para cálculo 
da temperatura de saturação a partir da pressão de saturação 

Dada a existência de séries extensas, para algumas centrais de frio, em que em lugar de 

temperaturas de aspiração e de condensação temos as respetivas pressões, foi necessário 

desenvolver uma ferramenta que facilmente transformasse pressões de saturação em 

temperaturas de saturação. 

O ficheiro onde se encontra esta Macro possui uma folha chamada “dados”, que deverá ser 

copiada para o livro onde se encontrarem os dados a transformar. Esta folha “dados” tem a 

correspondência entre temperaturas e pressões de saturação para o R717, R22, R134a, R404a 

e R507 (Hansen Technologies Corporation, EUA). 

Ao correr a Macro, cujo fluxograma se encontra na Figura 22, uma caixa alerta precisamente 

para o facto de ser necessário copiar as tabelas para o livro a analisar. Posteriormente, é 

perguntado o nome do fluido frigorigénio e a coluna onde se encontram os dados a 

transformar. 

Nessa coluna, será detectado o número da última linha preenchida, bem como o maior e 

menor valor de pressão encontrados. Posteriormente, são detectadas na coluna correspondente 

ao fluido escolhido da folha “dados” as linhas entre as quais se encontrem esses dois valores, 

para acelerar o processamento caso não haja uma grande dispersão entre estes. 
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Figura 22 - Fluxograma da macro para transformação de 

pressões em temperaturas 
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Para cada linha seleccionada, é corrida a sub-rotina “Temperaturas”, que procurará na tabela 

do fluido frigorigénio em questão o primeiro valor maior ou igual à pressão lida. Caso seja 

igual, devolverá o valor da temperatura equivalente; caso seja maior, fará uma interpolação 

linear da pressão entre este e o valor anterior a leitura anterior e calculará a temperatura. Caso 

o valor de pressão a transformar esteja fora dos limites da tabela, é devolvido o valor 3000. 

Este ciclo será repetido até à substituição da última linha de pressão a transformar. O 

fluxograma desta função encontra-se na Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue-se o código da macro criada: 

 

'ATENÇÃO A VALORES FORA DA TABELA 

'é registado valor 3000 para temperaturas fora dos limites da tabela 

 

Sub refrigerantes() 

Dim ws As Worksheet 

Dim tabela As Worksheet 

Dim freon As String 

Dim col As String 

Dim col2 As String 

Dim p_a As Single 

Figura 23 - Fluxograma da sub-rotina "Temperaturas" 
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Dim T As Single 

Dim ulinha As Byte 

MsgBox ("Antes de utilizar a aplicação, certifique-se por favor que copia a folha dados 

(nome incluído) para o livro a analisar ") 

    'pergunta nome do fluido 

    freon = InputBox("Por favor insira o nome do Fréon utilizado:", "") 

    'procura fluido 

    ulinha = 73 

    Select Case freon 

        Case "R717" 

            col2 = "B" 

        Case "R22" 

            col2 = "C" 

        Case "R134A" 

            col2 = "D" 

        Case "R404A" 

            col2 = "E" 

            ulinha = 69 

        Case "R507" 

            col2 = "F" 

            ulinha = 68 

    End Select 

 

    'pergunta letra da coluna 

    col = InputBox("Qual a coluna a transformar?", "") 

 

    For Each ws In Worksheets 

    'selecciona folha dados central media 

        If ws.Name = "Dados Central Media" Then 

            Worksheets("Dados Central Media").Select 

            Dim lastrow As Long 

            Dim i As Long, l As Byte, k As Byte 

            Dim max As Single, min As Single 

            'determina máximo e mínimo da coluna a transformar 

             'determina numero de linhas 

            lastrow = Range("A65536").End(xlUp).Row 

            max = Application.WorksheetFunction.max(Range(col & "2:" & col & lastrow)) 

            min = Application.WorksheetFunction.min(Range(col & "2:" & col & lastrow)) 

            k = 3 

            Worksheets("dados").Select 

            Do 

                If min >= Cells(k, col2).Value - 1 Then 

                    k = k + 1 

                End If 

            Loop While min >= Cells(k, col2).Value - 1 And k < ulinha 

            If k > 3 Then 

                k = k - 1 
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            End If 

            l = k 

            Do 

                If max >= Cells(l, col2).Value - 1 Then 

                    l = l + 1 

                End If 

            Loop While max >= Cells(l, col2).Value - 1 And l < ulinha 

            Worksheets("Dados Central Media").Select 

            For i = 2 To lastrow 

                'regista valor da pressão 

                p_a = Cells(i, col).Value 

                T = Temperatura(p_a, col2, k, l) 

                Sheets("Dados Central Media").Select 

                Cells(i, col).Value = T 

            Next i 

        ElseIf ws.Name = "Dados Central Baixa" Then 

                Worksheets("Dados Central Baixa").Select 

                Dim m As Long 

                Dim lastrow_2 As Long 

                'determina numero de linhas 

 

                 lastrow_2 = Column.UsedRange.Rows.Count 

           '     lastrow_2 = 8927 

                For m = 2 To lastrow_2 

                    'regista valor da pressão 

                    p_a = Cells(m, col).Value 

                    T = Temperatura(p_a, col2) 

                    Sheets("Dados Central Baixa").Select 

                    Cells(m, col).Value = T 

                Next m 

            End If 

 

        End If 

   Next ws 

 

End Sub 

 

Function Temperatura(p_a As Single, col2 As String, k As Byte, l As Byte) 

Dim prop As Single, p_b As Single, p_c As Single, f As Boolean, j As Byte 

Sheets("dados").Select 

'selecciona folha da tabela 

j = k 

f = False 

Do 

    'regista valores das pressoes para interpolar 
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    p_c = Cells(j + 1, col2).Value - 1 

            If p_a <= p_c Then 'verifica se é menor que a linha seguinte 

                f = True 

                If p_a <> p_c Then 

                    p_b = Cells(j, col2).Value - 1 

                    prop = (p_a - p_b) / (p_c - p_b) 

                    Temperatura = (1 - prop) * Cells(j, "A").Value + prop * Cells(j + 1, "A").Value 

                     

                Else 

                    Temperatura = Cells(j + 1, "A").Value 

                End If 

            End If 

        'End If 

    j = j + 1 

Loop While f = False And j < l 

If f = False Then 

    Temperatura = 3000 

End If 

End Function 
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ANEXO B: Macro de Microsoft Excel (Microsoft, EUA) para obtenção de 
valores médios diários e de gráficos com a evolução dos valores médios 
diários das temperaturas de aspiração, de condensação e exterior 

Na Figura 24 apresenta-se, de forma simplificada, o fluxograma desta macro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24 - Fluxograma da macro para obtenção de gráficos e valores médios diários de To, Tc e Text 
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Resumindo, para as folhas de cálculo referentes aos dados das centrais de média e de baixa 

temperatura, são separados os dados referentes à data e à hora. É depois criada uma tabela que 

inclui, para cada data, os valores médios de To, Tc e Text, bem como os limites inferior e 

superior do intervalo de variação de To e Tc. Finalmente, é criado e formatado um gráfico 

contendo a variação temporal destes dados. 

Segue-se o código da macro criada: 

 

Sub config() 

Dim NomeLoja As String 

Dim ws As Worksheet 

Dim pivot As Worksheet 

Dim rangepivot As Range 

 

    NomeLoja = InputBox("Por favor insira o nome da Loja a analisar:", "") 

 

For Each ws In Worksheets 

    If ws.Name = "Central Baixa" Then 

        Sheets("Central Baixa").Select 

        Columns("B:B").Select 

        Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

        Columns("A:A").Select 

        Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlFixedWidth, _ 

            FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(10, 1)), TrailingMinusNumbers:=True 

        Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

        Sheets("Sheet1").Name = "Dados Central Baixa" 

        Sheets("Central Baixa").Select 

        Columns("A:E").Select 

        Selection.Copy 

        Sheets("Dados Central Baixa").Select 

        ActiveSheet.Paste 

     

        Dim d1 As Date 

        Dim d2 As Date 

        Dim i As Long 

        Dim j As Long 

        Dim k As Long 

        Dim lastrow As Long 

        Dim lastrow_2 As Long 

        Dim MM As Long 

     

        Sheets("Dados Central Baixa").Select 

        Range("A1:A65536").Select 

        Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy;@" 

         

        'Vai buscar a data correspondente ao último valor presente 

        d1 = Range("A65536").End(xlUp).Value 

     

        Range("G1").Select 
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        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Data" 

        Range("G2").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-6]" 

        Range("G:G").Select 

        Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy;@" 

        Range("G3").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C+1" 

     

        i = 4 

        d2 = Range("G3").Value 

 

        Do Until d2 = d1 - 1 

         

        Range("G" & i).Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C+1" 

        d2 = Range("G" & i).Value 

 

        i = i + 1 

         

        Loop 

         

        'Define a linha associada à última data 

        lastrow = Worksheets("Dados Central Baixa").Range("G65536").End(xlUp).Row 

        MM = lastrow - 7 

 

        Range("B1").Value = "Tempo" 

        Range("H1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Aspiração" 

        Range("I1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Condensação" 

        Range("J1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Temp_Ext" 

        Range("K1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Aspiração máx" 

        Range("L1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Aspiração min" 

        Range("M1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Cond máx" 

        Range("N1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Cond min" 

        Range("O1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tcond esperado" 

        Columns("G:O").Select 

        Columns("G:O").EntireColumn.AutoFit 

        Range("H1:O1").Select 

        With Selection.Interior 

            .PatternColorIndex = xlAutomatic 

            .Color = 65535 
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            .TintAndShade = 0 

            .PatternTintAndShade = 0 

        End With 

        With Selection.Font 

            .ThemeColor = xlThemeColorLight2 

            .TintAndShade = 0.399975585192419 

        End With 

        Columns("A:E").Select 

        Columns("A:E").EntireColumn.AutoFit 

        Range("H2").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGEIF(R2C1:R63355C1,RC7,R2C[-5]:R63355C[-

5])" 

        Range("H2").Select 

        Selection.AutoFill Destination:=Range("H2:J2"), Type:=xlFillDefault 

        Range("H2:J2").Select 

        Selection.AutoFill Destination:=Range("H2:J" & lastrow&) 

        Range("K2").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "-29" 

        Range("L2").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "-36" 

        Range("M2").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "35" 

        Range("N2").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "24" 

        Range("K2:N2").Select 

        Selection.AutoFill Destination:=Range("K2:N" & lastrow&) 

        Range("O2").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-5]+7" 

        Selection.AutoFill Destination:=Range("O2:O" & lastrow&) 

        Range("G1:N1").Select 

        Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

        ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

        ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("'Dados Central Baixa'!$G$1:$O" & 

lastrow&) 

        ActiveChart.ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers 

        ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate 

        ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet 

        Sheets("Chart1").Name = NomeLoja & " (-)" 

        ActiveChart.SetElement (msoElementPrimaryValueGridLinesNone) 

        ActiveChart.SetElement (msoElementChartTitleAboveChart) 

        ActiveChart.SetElement (msoElementLegendBottom) 

        ActiveChart.ChartTitle.Select 

        ActiveChart.ChartTitle.Text = NomeLoja & " (-)" 

        ActiveChart.Axes(xlValue).Select 

        Selection.TickLabels.NumberFormat = "0" 

        ActiveChart.Axes(xlValue).MaximumScale = 50 

        ActiveChart.Axes(xlValue).MaximumScale = 40 

        ActiveChart.Legend.Select 
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        ActiveChart.Legend.LegendEntries(7).Select 

        Selection.Delete 

        ActiveChart.Legend.Select 

        ActiveChart.Legend.LegendEntries(6).Select 

        Selection.Delete 

        ActiveChart.Legend.Select 

        ActiveChart.Legend.LegendEntries(5).Select 

        Selection.Delete 

        ActiveChart.Legend.Select 

        ActiveChart.Legend.LegendEntries(4).Select 

        Selection.Delete 

        ActiveChart.Axes(xlCategory).Select 

        ActiveChart.Axes(xlCategory).MinimumScale = 41426 

        ActiveChart.Axes(xlCategory).MinimumScale = 41426 

        ActiveChart.Axes(xlCategory).MaximumScale = 41800 

        ActiveChart.Axes(xlCategory).MaximumScale = 41426 + lastrow 

        ActiveChart.SeriesCollection(1).Border.Color = RGB(149, 55, 53) 

        ActiveChart.SeriesCollection(2).Border.Color = RGB(136, 169, 69) 

        ActiveChart.SeriesCollection(3).Border.Color = RGB(55, 96, 146) 

        ActiveChart.SeriesCollection(4).Border.Color = RGB(217, 150, 148) 

        ActiveChart.SeriesCollection(4).Format.Line.DashStyle = msoLineSysDot 

        ActiveChart.SeriesCollection(5).Border.Color = RGB(217, 150, 148) 

        ActiveChart.SeriesCollection(5).Format.Line.DashStyle = msoLineSysDot 

        ActiveChart.SeriesCollection(6).Border.Color = RGB(195, 214, 155) 

        ActiveChart.SeriesCollection(6).Format.Line.DashStyle = msoLineSysDot 

        ActiveChart.SeriesCollection(7).Border.Color = RGB(195, 214, 155) 

        ActiveChart.SeriesCollection(7).Format.Line.DashStyle = msoLineSysDot 

        ActiveChart.SeriesCollection(8).Border.Color = RGB(55, 96, 146) 

        ActiveChart.SeriesCollection(8).Format.Line.DashStyle = msoLineSysDot 

        Sheets("Dados Central Baixa").Select 

        Range("H2").Select 

        Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

        Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

        Selection.NumberFormat = "0.0" 

        Range("S7:Y7").Select 

        Selection.NumberFormat = "0.0" 

        Range("G1").Select 

        Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

        Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

        ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$G$1:$Q$" & lastrow&), , 

xlYes).Name = _ 

            "Table1" 

        Range("G1:O" & lastrow&).Select 

        ActiveSheet.ListObjects("Table1").TableStyle = "TableStyleLight9" 

        Range("G1").Select 

        With Selection.Interior 

            .Pattern = xlNone 

            .TintAndShade = 0 
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            .PatternTintAndShade = 0 

        End With 

        With Selection.Font 

            .ThemeColor = xlThemeColorDark1 

            .TintAndShade = 0 

        End With 

        ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=8 

        Range("S5:U5,V5:X5,Y5").Select 

        Range("Y5").Activate 

        With Selection.Interior 

            .Pattern = xlSolid 

            .PatternColorIndex = xlAutomatic 

            .Color = 65535 

            .TintAndShade = 0 

            .PatternTintAndShade = 0 

        End With 

        Range("S6,V6").Select 

        Range("V6").Activate 

        With Selection.Interior 

            .Pattern = xlSolid 

            .PatternColorIndex = xlAutomatic 

            .Color = 255 

            .TintAndShade = 0 

            .PatternTintAndShade = 0 

        End With 

        Range("T6,W6").Select 

        Range("W6").Activate 

        With Selection.Interior 

            .Pattern = xlSolid 

            .PatternColorIndex = xlAutomatic 

            .ThemeColor = xlThemeColorAccent3 

            .TintAndShade = 0.399975585192419 

            .PatternTintAndShade = 0 

        End With 

        Range("U6,X6").Select 

        Range("X6").Activate 

        With Selection.Interior 

            .Pattern = xlSolid 

            .PatternColorIndex = xlAutomatic 

            .ThemeColor = xlThemeColorLight2 

            .TintAndShade = 0.599993896298105 

            .PatternTintAndShade = 0 

        End With 

        Range("S5:Y7").Select 

        With Selection 

            .HorizontalAlignment = xlGeneral 

            .VerticalAlignment = xlCenter 

            .WrapText = False 
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            .Orientation = 0 

            .AddIndent = False 

            .IndentLevel = 0 

            .ShrinkToFit = False 

            .ReadingOrder = xlContext 

        End With 

        With Selection 

            .HorizontalAlignment = xlCenter 

            .VerticalAlignment = xlCenter 

            .WrapText = False 

            .Orientation = 0 

            .AddIndent = False 

            .IndentLevel = 0 

            .ShrinkToFit = False 

            .ReadingOrder = xlContext 

        End With 

        Range("G1").Select 

        Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

        Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

        With Selection 

            .HorizontalAlignment = xlGeneral 

            .VerticalAlignment = xlCenter 

            .WrapText = False 

            .Orientation = 0 

            .AddIndent = False 

            .IndentLevel = 0 

            .ShrinkToFit = False 

            .ReadingOrder = xlContext 

            .MergeCells = False 

        End With 

        With Selection 

            .HorizontalAlignment = xlCenter 

            .VerticalAlignment = xlCenter 

            .WrapText = False 

            .Orientation = 0 

            .AddIndent = False 

            .IndentLevel = 0 

            .ShrinkToFit = False 

            .ReadingOrder = xlContext 

            .MergeCells = False 

        End With 

        Columns("G:O").Select 

        Columns("G:O").EntireColumn.AutoFit 

        Range("H1").Select 

        Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

        With Selection.Interior 

            .Pattern = xlNone 

            .TintAndShade = 0 
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            .PatternTintAndShade = 0 

        End With 

        With Selection.Font 

            .ThemeColor = xlThemeColorDark1 

            .TintAndShade = 0 

        End With 

        Columns("B:B").Select 

        Selection.NumberFormat = "h:mm;@" 

        Cells.Select 

        With Selection 

            .VerticalAlignment = xlCenter 

            .WrapText = False 

            .Orientation = 0 

            .AddIndent = False 

            .IndentLevel = 0 

            .ShrinkToFit = False 

            .ReadingOrder = xlContext 

        End With 

        With Selection 

            .HorizontalAlignment = xlGeneral 

            .VerticalAlignment = xlCenter 

            .WrapText = False 

            .Orientation = 0 

            .AddIndent = False 

            .IndentLevel = 0 

            .ShrinkToFit = False 

            .ReadingOrder = xlContext 

        End With 

        With Selection 

            .HorizontalAlignment = xlCenter 

            .VerticalAlignment = xlCenter 

            .WrapText = False 

            .Orientation = 0 

            .AddIndent = False 

            .IndentLevel = 0 

            .ShrinkToFit = False 

            .ReadingOrder = xlContext 

        End With 

        Sheets("Central Baixa").Select 

        ActiveWindow.SelectedSheets.Delete 

    Else 

        'Do nothing 

    End If 

Next ws 

     

For Each ws In Worksheets 

    If ws.Name = "Central Media" Then 

        Sheets("Central Media").Select 
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        Columns("B:B").Select 

        Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

        Columns("A:A").Select 

        Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlFixedWidth, _ 

            FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(10, 1)), TrailingMinusNumbers:=True 

        Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

        If ActiveSheet.Name = "Sheet1" Then 

            Sheets("Sheet1").Select 

            Sheets("Sheet1").Name = "Dados Central Media" 

        Else 

            Sheets("Sheet2").Select 

            Sheets("Sheet2").Name = "Dados Central Media" 

        End If 

        Sheets("Central Media").Select 

        Columns("A:E").Select 

        Selection.Copy 

        Sheets("Dados Central Media").Select 

        ActiveSheet.Paste 

     

         

        Dim MM_2 As Long 

         

        Sheets("Dados Central Media").Select 

        Range("A1:A65536").Select 

        Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy;@" 

         

        d1 = Range("A65536").End(xlUp).Value 

         

        Range("G1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Data" 

        Range("G2").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-6]" 

        Range("G2").Select 

        Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy;@" 

        Range("G3").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C+1" 

        Range("G3").Select 

         

        i = 4 

        d2 = Range("G3").Value 

 

        Do Until d2 = d1 - 1 

 

         

        Range("G" & i).Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C+1" 

        d2 = Range("G" & i).Value 
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        i = i + 1 

        

        Loop 

         

        lastrow_2 = Worksheets("Dados Central Media").Range("G65536").End(xlUp).Row 

        MM_2 = lastrow_2 - 7 

 

        Range("B1").Value = "Tempo" 

        Range("H1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Aspiração" 

        Range("I1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Condensação" 

        Range("J1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Temp_Ext" 

        Range("K1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Aspiração máx" 

        Range("L1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Aspiração min" 

        Range("M1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Cond máx" 

        Range("N1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Cond min" 

        Range("O1").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tcond esperado" 

        Columns("G:O").Select 

        Columns("G:O").EntireColumn.AutoFit 

        Range("H1:O1").Select 

        With Selection.Interior 

            .PatternColorIndex = xlAutomatic 

            .Color = 65535 

            .TintAndShade = 0 
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ANEXO C: Dados de temperatura exterior média utilizados 

Os dados utilizados para a temperatura exterior média foram retirados do sítio Weatherbase 

(Cantymedia, 2014), que disponibiliza o histórico de diversos dados climáticos para vários 

locais, bem como as médias mensais calculadas com um longo período de tempo. Não 

estando sempre disponível uma estação meteorológica na localidade onde se situa a loja em 

questão, foi escolhida a estação mais próxima disponível. As cotas das estações 

meteorológicas estão disponíveis no Weatherbase. As cotas das lojas foram lidas na Carta 

Militar de Portugal, disponível para consulta no sítio IGeoE-SIG (Instituto Geográfico do 

Exército, Lisboa) 

A estação meteorológica mais próxima da loja de Mozelos encontra-se no Porto, sendo esses 

os valores usados para os cálculos referentes a esta loja. Na Tabela 30 apresentam-se os 

valores médios mensais, referentes a um período de 30 anos, da temperatura exterior e da 

humidade relativa médias diárias. 

Tabela 30 - Dados climatológicos mensais para o Porto 

Mês              Mês              

janeiro 9,3ºC 85% julho 20,2 ºC 80% 

fevereiro 10,4 ºC 80% agosto 20,1 ºC 80% 

março 11,9 ºC 80% setembro 18,9 ºC 80% 

abril 13,2 ºC 80% outubro 16,0 ºC 85% 

maio 15,2 ºC 80% novembro 12,6 ºC 85% 

junho 18,3 ºC 80% dezembro 10,6 ºC 85% 

A temperatura média anual é de 14,8ºC e o valor médio anual de HR é de 81,7%. A estação 

meteorológica encontra-se à cota de zE=76 m e a loja encontra-se a cerca de zL≈150 m de 

altitude. 

Relativamente a Abrantes, possuímos dados médios mensais, calculados para um período de 

26 anos, das temperaturas médias diárias e da humidade relativa média diária. Estes valores 

estão descritos na Tabela 31. 
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Tabela 31 - Dados climatológicos mensais para Abrantes 

Mês              Mês              

janeiro 9ºC 87% julho 22ºC 67% 

fevereiro 10ºC 85% agosto 23ºC 68% 

março 13ºC 83% setembro 21ºC 73% 

abril 14ºC 77% outubro 17ºC 80% 

maio 16ºC 76% novembro 13ºC 87% 

junho 20ºC 71% dezembro 10ºC 85% 

A temperatura média anual é de 15,7ºC e HR média anual é 78%. A cota da estação 

meteorológica é zE=81 m e a cota da loja zL≈80 m 

Para Portalegre não possuímos estatísticas referentes à HR. Quanto às temperaturas médias 

mensais, o seu valor foi determinado para um período de 35 Anos, encontrando-se na 

Tabela 32. A temperatura média anual é de 14,6ºC. 

Tabela 32 - Dados climatológicos mensais para Portalegre 

Mês         Mês         

janeiro 8ºC julho 23ºC 

fevereiro 9ºC agosto 23ºC 

março 10ºC setembro 20ºC 

abril 12ºC outubro 16ºC 

maio 15ºC novembro 11ºC 

junho 19ºC dezembro 8ºC 

Finalmente, para a loja de Águeda recorremos à estação meteorológica de Aveiro. Possuímos 

valores calculados a partir de um período de 30 anos das temperaturas e humidades relativas 

médias mensais, que se encontram na Tabela 33. 

Tabela 33 - Dados climatológicos mensais para Aveiro 

Mês              Mês              

janeiro 8ºC 79% julho 19ºC 73% 

fevereiro 9ºC 77% agosto 19ºC 71% 

março 11ºC 77% setembro 18ºC 75% 

abril 12ºC 73% outubro 15ºC 79% 

maio 14ºC 75% novembro 11ºC 82% 

junho 17ºC 74% dezembro 9ºC 81% 

A temperatura média anual é de 16,6ºC e a humidade relativa média anual é de 76%. A 

estação meteorológica situa-se à cota zE=8 m e a loja à cota zL≈80 m. 
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ANEXO D: Aplicação da metodologia de análise da variação do 
consumo com a temperatura exterior às centrais de baixa temperatura 

Relativamente às centrais de baixa temperatura analisadas (Abrantes, Águeda, Mozelos e 

Portalegre), apresenta-se o gráfico de dispersão do consumo energético diário em função da 

temperatura exterior, para as diferentes lojas na Figura 25. Relativamente à loja de Portalegre, 

apenas se apresentam dados anteriores a 6 de novembro de 2013, data em que foi desligado o 

sistema de condensação flutuante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 34 apresentam-se as funções lineares determinadas para as diferentes centrais de 

frio, e respetivos coeficientes de determinação. Resulta da análise da Tabela 34 e da Figura 25 

que o consumo energético é bastante mais elevado nas lojas de Abrantes e, particularmente, 

Portalegre, comparando com as restantes centrais de frio analisadas. É de salientar ainda, 

relativamente a estas lojas, o facto de apresentarem declives bastante próximos. Verifica-se 

também que a regressão linear obtida para a loja de Águeda apresenta um menor coeficiente 

de determinação inferior ao das restantes centrais, ao que não é alheia a desregulação do 

sistema de condensação flutuante detetada. Relativamente às outras centrais de frio, de acordo 

Figura 25 - Consumo energético diário em função da temperatura exterior média diária (centrais de 

baixa temperatura de Abrantes, Águeda, Mozelos e Portalegre) 
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com o critério definido no Capítulo 7.2, os valores de R
2
 permitem considerar que os modelos 

permitem uma boa aproximação de Welec em função de T
*

ext. 

Tabela 34 – Estimativa de Welec em função linear de T
*
ext, para as centrais de baixa temperatura 

analisadas 

Loja Equação da reta R
2
 

Abrantes                        
               0,95 

Águeda                        
                0,71 

Mozelos                       
               0,91 

Portalegre                        
                0,87 

Os consumos energéticos para a temperatura exterior média anual e para a temperatura 

exterior de 15ºC encontram-se na Tabela 35. Salienta-se a reduzida dimensão da amplitude do 

IC a 95% nas centrais de Abrantes (apenas 1% dos valores estimados) e de Mozelos (4% do 

Welec estimado). Salienta-se ainda o facto de os consumos estimados para Portalegre e 

Abrantes serem cerca do dobro dos estimados para Águeda e Mozelos. 

Tabela 35 - Consumo energético estimado para a temperatura exterior média anual e para Text=15ºC, 

nas centrais de baixa temperatura de Abrantes, Águeda, Mozelos e Portalegre 

Loja                             
    

Abrantes 15,7ºC 958,36±14,14 kWh 949,22±13,88 kWh 

Águeda 13,5ºC 518,13±65,13 kWh 542,35±68,02 kWh 

Mozelos 14,7ºC 458,61±16,88 kWh 461,39±17,04 kWh 

Portalegre 14,6ºC 1151,23±57,44 kWh 1156,59±58,09 kWh 

Na Tabela 36 apresentam-se os comprimentos dos diferentes tipos de expositores de produtos 

congelados nas lojas analisadas, bem como o seu somatório. Verifica-se que as lojas de 

Abrantes e de Portalegre têm, por um lado, maioritariamente expositores combinados, 

enquanto as lojas de Mozelos e de Águeda têm maioritariamente ilhas. Relembra-se que os 

expositores combinados são os que apresentam menor eficiência (Eurovent, 2011). Nota-se 

ainda que o comprimento total dos expositores é, nestas últimas, 27% superior ao daquelas, e 

que os COPs dos compressores, descritos no capítulo 6, serem bastante próximos. Assim, 

temos que mesmo com menos expositores, as lojas de Abrantes e Portalegre têm um consumo 

bastante superior às lojas de Águeda e Mozelos. 

Tabela 36 - Comprimento dos diferentes tipos de expositor de congelados e seu somatório 

Loja 
Li (m) ΣLi 

(m) Combinado Ilha horizontal 

Abrantes 38,32 5,00 43,32 

Águeda – 54,90 54,90 

Mozelos 1,88 53,10 54,98 

Portalegre 38,32 5,00 43,32 
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Não se encontra vantagem em determinar as retas de consumo específico por comprimento de 

expositores, dado que se sabe, à partida, que vão resultar apenas num afastamento maior entre 

os dados referentes a Abrantes e Portalegre e os referentes a Mozelos e Águeda. 

Dado o comprimento dos expositores em Portalegre ser igual ao de Abrantes e em Águeda 

ligeiramente inferior ao de Mozelos, este não pode ser justificativo das diferenças encontradas 

entre os consumos destes dois pares de lojas. Relativamente a Águeda, o maior consumo 

poder-se-á dever à desregulação do sistema de condensação flutuante, a partir de setembro. 

Salienta-se ainda o facto de as lojas de as lojas de Portalegre e de Águeda possuírem 3 

câmaras frigoríficas de congelados, enquanto em Abrantes e Mozelos encontramos apenas 2. 

Apresentam-se, de qualquer forma, os valores médios anuais e para Text=15ºC de welec, 

obtidos pela divisão dos valores da Tabela 35 pelos comprimentos totais da Tabela 36, na 

Tabela 37: 

Tabela 37 – Consumo específico por comprimento de expositor para a temperatura exterior média 

anual e para T
*
ext=15ºC 

Loja                           
    

Abrantes 15,7ºC 22,12±0,33 kWh 21,91±0,32 kWh 

Águeda 13,5ºC 9,44±1,19 kWh 9,88±1,24 kWh 

Mozelos 14,7ºC 8,34±0,31 kWh 8,39±0,31 kWh 

Portalegre 14,6ºC 26,58±1,33 kWh 26,70±1,34 kWh 

Mais uma vez se constata serem os valores encontrados para as lojas com maioritariamente 

móveis combinados o dobro dos encontrados nas restantes. Salienta-se ainda a proximidade 

entre os valores ora determinados para welec em Mozelos e Águeda com os encontrados para 

as centrais de média temperatura com ciclo direto (Mozelos e Abrantes) no Capítulo 7.2. Tal 

deve-se à maior eficiência, em termos de consumo específico de energia por comprimento de 

expositor ou por área de exposição, das ilhas, especialmente, como é o caso, com tampas, 

comparativamente aos murais abertos. 
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ANEXO E: Função para cálculo da temperatura de bolbo húmido 

A ferramenta, baseada em EES (F-Chart Software, EUA), tem o código seguinte: 

 

“Programa para cálculo da T_bh entrando com T_bs e HR” 

“pressão atmosférica média ao nível do mar” 

p_0=101,325 

“cálculo da temperatura de bolbo húmido” 

T_bh=WetBulb(AirH2O; T=T_bs;r=0,01*HR;P=p_0) 

 

Uma tabela paramétrica contém as seguintes informações: 

 Temperatura exterior de bolbo seco (Tbs) 

 Humidade relativa na estação meteorológica (HR) 

 Temperatura exterior de bolbo húmido (Tbh) 

Deverão, nesta tabela paramétrica, ser inseridos nas primeiras duas colunas os valores médios 

mensais relativos à estação meteorológica em questão. Ao correr o programa, serão calculadas 

as médias mensais da temperatura de bolbo húmido. Na Figura 26 apresenta-se o fluxograma 

de funcionamento desta ferramenta. Após correr esta ferramenta,          será estimado pela 

média dos valores de          obtidos. 
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Figura 26 - Fluxograma da função de cálculo da temperatura de bolbo húmido 


