






































Lâmpadas 
incandescentes 

Lâmpadas de 
halogéneo 

Lâmpadas 
fluorescentes 

compactas 

Lâmpadas 
fluorescentes 

normais 



•  Tipo de lâmpada mais utilizado na iluminação interior 
(menos eficiência luminosa - com o menor tempo de vida 
média - menor custo) 
 
 
• Indicadas para locais em que a iluminação é necessária por 
curtos períodos de tempo, permitindo-lhes ter um período de 
vida mais longo devido ao menor desgaste do filamento 
causado pelo calor gerado na lâmpada, e não justificando o 
investimento numa lâmpada mais cara.  

LÂMPADAS  INCANDESCENTES 



•Funcionamento semelhante às incandescentes, no entanto 
têm a capacidade de recuperar o calor libertado pela 
lâmpada, reduzindo a necessidade de electricidade para 
manter a sua iluminação, traduzindo-se numa produção de 
mais luz com a mesma potência e com o dobro da duração 
(cerca de 2 500 horas).  
 
•Estas lâmpadas produzem uma claridade constante.  
São mais pequenas que as incandescentes e são usadas 
especialmente em instalações com projectores de diversos 
tipos 
   

LÂMPADAS DE HALOGÉNEO 



• As lâmpadas fluorescentes precisam de um arrancador 
para funcionar e são lâmpadas de descarga de gás, pelo que 
a corrente eléctrica passa através de um gás e não de um 
filamento . 
 
• Proporcionam uma boa iluminação, com pouca potência e 
baixo consumo energético, sendo as mais adequadas para 
locais com necessidades de longa iluminação.  
 
• Estas lâmpadas têm uma elevada eficácia e um período de 
vida muito elevado (cerca de 12 000 horas), podendo 
proporcionar economia de energia até 85 por cento, 
dependendo do modelo e da potência.  

LÂMPADAS  FLUORESCENTES NORMAIS  



. Estas lâmpadas têm uma instalação compatível com 
os casquilhos tradicionais usados para as lâmpadas 
incandescentes.  
 
• São especialmente recomendadas quando se 
necessita de utilização contínua por períodos de 
tempo superiores a pelo menos 1 hora.  
 
 

LÂMPADAS  FLUORESCENTES COMPACTAS  



Lâmpada incandescente 

 

 

 

 

Lâmpada fluorescente 

compacta 

Potência 100 w 18 w 

Fluxo Luminoso 1360 lm 1 200 lm 

Tempo de Vida 1 000 h 10 000h 

Horas de Utilização diária 4 4 

Preço da Lâmpada 0,72 € 6,48€ 

Consumo de electricidade em 

5 anos 

730 kwh 131,4 kwh 

Custo (kwh a 0,0965) 70,44 € 12, 68 khw 

Número de lâmpadas 

necessárias em 5 anos 

8 (com mais 700h de uso) 1 (ainda com mais 2 700h de 

uso) 

Custo com preço das lâmpadas 76,2 € 19,16€ 

LÂMPADAS INCANDESCENTES VS  
LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 



Conheça o significado da 

etiqueta energética 

 

A etiqueta energética pode ser 

encontrada no exterior da 

maior parte dos 

electrodomésticos, 

incluindo frigoríficos, 

congeladores, máquinas de 

lavar roupa e loiça, fornos 

eléctricos e até nas 

lâmpadas. 

 

ETIQUETA ENERGÉTICA  



COMPARAÇÃO ENTRE CONSUMOS DE ENERGIA 



1. Redução das contas mensais relacionadas com o consumo de 

energia. 

2. Contribuição para a protecção do meio ambiente. 

3. Promoção de uma maior eficiência na utilização dos recursos. 

4. Diminuição da dependência energética de Portugal. 

 RESULTADOS DE POUPANÇAS ENERGÉTICAS 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL 
DIVISÃO DO AMBIENTE E TRANSPORTES 
 
ZONA INDUSTRIAL N.º II 
ECOCENTRO MUNICIPAL 
 
 
ELSA ROCHA – Téc. Sup. do ambiente 
 
Linha do ambiente:808 20 29 40 
email: ambiente.penafiel@cm-penafiel.pt 
Email: elsa.rocha@cm-penafiel.pt 
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