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ada vez mais os shoppings adotam medidas para reduzir o consumo de energia, o que contribui 

para a preservação do meio ambiente. Além de economizar, é uma forma de ganhar visibilidade 

pelo apelo sustentável. Mas qual é caminho para se chegar ao resultado almejado?

Segundo Aldemir Spohr, dire-

tor da EDP Soluções, com a re-

dução dos preços de energia no 

mercado livre em 2015 e 2016, as 

empresas começaram a estudar 

formas de migrar para esse regi-

me de contratação. Hoje, muitos  

shoppings já têm esse perfil, que 

leva de 6 a 12 meses para ser re-

alizado. “No Ambiente de Contra-

tação Livre (ACL), os contratos de 

compra e venda de energia são 

negociados livremente entre con-

sumidores e geradores, sem a in-

termediação das distribuidoras. 

Ou seja, no modelo, é possível 

escolher de quem se quer com-

prar energia, bem como negociar 

preços e duração dos contratos”, 

explica Spohr.

Outro lado

Mas migração para o mercado 

livre também tem desvantagens. 

Por isso, deve-se fazer uma aná-

lise rigorosa. “O ambiente livre 

é muito mais complexo do que 

cativo e está submetido às varia-

ções do mercado de energia, que 

depende de fatores incontrolá-

veis, como o volume de chuvas 

e o consumo. Além disso, a ne-

gociação direta para compra e 

venda de energia pode ser uma 

operação difícil para quem não 

A resposta que muitos em-

preendimentos têm dado à 

pergunta acima é profissionali-

zação. Existem empresas espe-

cializadas que fazem a análise  

completa da infraestrutura elé-

trica e das necessidades energé-

ticas do cliente. O grande objeti-

vo é encontrar a melhor solução 

para diminuir a conta e garantir 

uma performance semelhante ou 

superior à que se obtinha antes. 

MEDIDAS QUE REDUZEM A 

CONTA DE ENERGIA E AINDA 

BENEFICIAM O PLANETA 
Por_SOLANGE BASSANEZE

ONSCIENTE
ONSUMO

De acordo com Rogério Pereira Jorge, diretor de relacionamento com o 

cliente da AES Tietê, hoje, muitos shoppings trabalham com iniciativas 

isoladas, o que torna o planejamento complexo e, consequentemente, 

gera dificuldades em se implementar tudo. Por isso, o ideal é centra-

lizar a gestão. “Com uma plataforma de integração de soluções, a em-

presa que fará o diagnóstico conseguirá chegar a um escopo de todos 

os pontos, o que torna até o custo mais reduzido.”

QUEM PODE?
Para ser um consumidor do mercado livre, é preciso ter uma deman-

da elétrica superior a 500kW, o que equivale a uma conta de luz 

mensal de cerca de R$ 60 mil. Existem dois tipos de consumo: 

• Demanda elétrica na faixa de 500 kW a 3.000 kW em alta  tensão 

 (maior ou igual a 2,3 kV): se enquadra na condição de consumidor 

 especial, ou seja, com energia de fonte incentivada que implica em 

 desconto na TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) na 

 faixa de 50 a 100%.

• Demanda elétrica acima de 3.000 kW em alta tensão (maior ou  

 igual a 69 kV):  pode ser enquadrada na condição de consumidor  

 especial, que dependerá de avaliação de viabilidade por ele.

têm experiência na área”, explica Spohr, dependendo ainda da aprova-

ção de órgãos reguladores e sujeita a uma série de exigências. 

“Mas a redução já aparece no primeiro mês, quando se consegue 

uma economia de 20 a 30%”, enfatiza Jorge. E a grande vantagem está 

em se obter tarifas melhores que as praticadas pelo mercado cativo 

convencional. Outro ponto é que os consumidores cuja demanda 

supera os 500 kW podem optar por adquirir a energia do Mercado 

Livre de Fontes Renováveis, sendo daí atendidos por fonte de geração 

eólica, biomassa e PCH em qualquer tensão. 

Aldemir Spohr, 
diretor da EDP Soluções
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Essa alternativa ainda oferece mais um benefício: redução de 50% a 

ser aplicada sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de 

distribuição. Em todos os casos, os valores das tarifas sofrem alteração, 

conforme as 63 áreas de concessão existentes no Brasil. “O preço está 

associado ao tamanho da área geográfica e à densidade de clientes que 

a empresa atende. Quanto menor a área e a quantidade de clientes, mais 

caro ficará, pois serão menos pessoas para ratear o custo”, detalha Jorge. 

Fama de vilão

O gasto de energia do sistema de ar condicionado fica em torno de 

50 e 70% do total consumido por um shopping center, seja ele de 

pequeno, médio ou grande porte. De acordo com Leonardo Serpa, 

diretor de serviços da Engie, a maneira mais simples de tentar 

otimizar seu funcionamento é 

verificar se a instalação está 

adequada às condições do pro-

jeto e remediar as ineficiências, 

o superdimensionamento ou o 

subdimensionamento da insta-

lação. O coordenador de enge-

nharia de aplicação da Midea 

Carrier Brasil, Cristiano Rayer 

Brasil, defende que, apesar da 

fama de vilão, ele é um grande 

aliado das administradoras de 

shoppings e dos lojistas por 

manter um ambiente agradável 

para retenção de clientes du-

rante suas horas de lazer e compras. “Existem formas de minimizar 

este consumo energético, adotando maneiras mais eficientes para a 

climatização, como o uso de equipamentos como chillers, bombas e 

torres de resfriamento, executando os procedimentos de manuten-

ção e conservação”, indica Brasil.

Melhorar a seleção de equipamentos, otimizar a configuração 

hidráulica e ter uma condução eficiente da instalação são tarefas 

fundamentais neste caso. “Os inversores de frequência instalados 

nas bombas de água e nos resfriadores de líquido (chillers) são os 

equipamentos que mais dão retorno. Na Central de Água Gelada 

(CAG), a configuração de chillers em série paralelo ou série contra-

fluxo pode trazer uma economia de até 20% em relação aos sistemas 

tradicionais”, afirma Brasil. 

É preciso ainda se pensar no ciclo de vida da instalação. O Shopping 

Manaíra e o Mangabeira Shopping, em João Pessoa, PB, por exemplo, 

possuem o modelo Carrier 23XRV. O resultado proporcionado foi tão 

relevante que se tornou tema de defesa de tese de mestrado em uma 

Universidade Federal e case global da empresa. 

Para shoppings, há mais de 

uma opção. No geral, os siste-

mas centrais são as melhores 

alternativas para o condicio-

namento de malls, lojas e pra-

ças de alimentação; os siste-

mas Package (principalmente 

em rooftops) para cinemas; e os 

sistemas VRF para áreas admi-

nistrativas.

“Os principais erros cometi-

dos que aumentam o consumo 

são não seguir as determina-

ções da fase de projeto, o ne-

gligenciamento ou inexistência 

do sistema de automação e a 

falta de procedimentos de ma-

nutenção preventiva e predi-

tiva”, declara Brasil. Fora isso, 

Serpa reforça que a manutenção 

deve ser feita mensalmente, en-

quanto a análise da qualidade 

do óleo e a limpeza dos troca-

dores de calor, uma vez ao ano.  

É primordial o acompanhamen-

to da eficiência do equipamento 

para prevenir e até prever possíveis desvios operacionais que pos-

sam alterar as características do equipamento e, consequentemente, 

a performance.

Existem partes do sistema que são mantidas por equipes internas 

dos shoppings ou de empresas contratadas para a operação. No 

caso das equipes internas, o trabalho deve ser ininterrupto. Para 

equipamentos de grande porte, as instruções e o calendário de ma-

nutenção dos fornecedores devem ser utilizados como referência.

ATÉ QUANTO?
A taxa de redução de energia depende muito do projeto, variando de acordo 

com os perfis e a demanda térmica de cada shopping. “Por experiência, reduz, 

no mínimo, 20% do consumo, podendo chegar a até mais de 40% em casos 

específicos, quando a concepção e/ou conservação da instalação está em más 

condições”, afirma Serpa.

Iluminação 

O projeto luminotécnico de um shopping deve seguir as normas da 

ABNT para cada área específica, pois precisa conter a iluminância 

correta em LUX. Este cálculo deve ser feito por um profissional es-

pecializado. Segundo Paulo Sergio Merende Rodrigues, executivo de 

vendas da Trust Iluminação, existem programas que usam curvas 

fotométricas de cada luminária para poder especificar com precisão 

tanto o produto quanto as quantidades. 

O Mangabeira Shopping, 
em João Pessoa, PB, 
inaugurado em 2014, 
já foi projetado com um 
sistema de climatização 
que otimiza o consumo 
de energia

Rogério Pereira 
Jorge, da AES Tietê
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EM CADA LUGAR
Nas áreas externas: é preciso 

analisar se há elementos arqui-

tetônicos a serem destacados, 

como colunas, vigas, beirais e 

marquises, assim como toda a 

comunicação visual e logomar-

ca do shopping. A iluminação 

pode ser usada nas temperatu-

ras de cor de 3000K a 6500K 

ou luzes coloridas, como a RGB. 

“Recomenda-se produtos com 

índice de proteção IP65, que são 

vedados contra a entrada de 

poeira e água em equipamentos 

elétricos”, diz Nanci.

Nos banheiros, corredores e 

estacionamento: é utilizada a 

temperatura de cor de 4000K 

ou 5000K, para uma iluminação 

geral ou indireta (no caso de 

sancas de gesso em banheiros 

e corredores), pois não neces-

sitam de um alto fluxo luminoso. 

Na praça de alimentação: a 

temperatura de cor deve ser de 

3000K ou 4000k. Segundo 

Nanci, como a permanência de 

tempo neste local é maior, a  

iluminação deve ser  mais amena, 

com distribuição indireta, mas 

direcionada para as mesas.

O Itaigara Shopping, em 
Salvador, BA, substituiu 

todas as lâmpadas por LED
 em 2016, migrou para o 
mercado livre de energia 
em abril deste ano  e está
 realizando retrofit elétrico 

nas instalações com 
previsão de término em 
2018. Essas medidas
 reduziram o consumo 

de  energia em 15%

“A forma e a distribuição das luminárias, o índice de reprodução 

de cor, a temperatura de cor e os materiais de acabamento do es-

paço construído também devem ser considerados, pois asseguram 

o equilíbrio do conforto visual do usuário”, declara Nanci Muniz de 

Macedo, arquiteta e projetista de iluminação da Avant. 

Um projeto de iluminação eficiente reduz em até 80% o consumo 

de energia elétrica, diminui os custos com manutenção, valoriza as 

vitrines e ainda cria uma atmosfera agradável nas áreas de convi-

vência e descanso, e o LED tem papel fundamental nesta revolução 

devido a sua grande eficiência. Por exemplo, uma lâmpada tipo LED 

de 7W tem o mesmo nível de iluminamento que uma incandescente 

de 60W. “Sua vida útil é 50 vezes maior e o calor transferido para 

o ambiente é menor, portanto, locais climatizados gastarão menos 

energia para resfriar o ambiente”, afirma Serpa. 

E hoje está mais acessível, apesar de o custo ainda ser de 30 a 50% 

superior à iluminação convencional. “Além disso, a troca se torna 

esporádica com o LED, evitando o desconforto de interromper algu-

ma atividade no mall”, reforça Nanci.  

Segundo Rodrigues, saber usar LEDs de alta eficiência e durabili-

dade é um procedimento recomendado, pois quanto antes acontecer 

a migração para esta tecnologia, mais rápido se dará a redução de 

custos e o aumento das vendas. “Alguns clientes que fizeram esta 

mudança tiveram aumento de 60%, enquanto as lojas com luz antiga 

tiveram queda de 30%”, afirma o executivo de vendas. 
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