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I 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar que a tecnologia LED – Ligth Emitting 

Diode – utilizada na iluminação pública desenvolveu-se de forma suficiente para auxiliar na 

redução do consumo e demanda de energia elétrica, tornando os sistemas existentes ainda 

mais econômicos. São abordados os aspectos da viabilidade econômica desta tecnologia 

demonstrando que, apesar de seu custo de aquisição ser mais elevado do que as lâmpadas 

tradicionais para a iluminação pública, o retorno de investimento pode ser alcançado em 

poucos anos; para isso enfatiza-se a necessidade de um projeto técnico e econômico que 

destaque dois pontos fundamentais: a economia de energia e a redução da necessidade de mão 

de obra com manutenção do sistema de iluminação pública. Adicionalmente outras qualidades 

do LED são abordadas, tais como a melhor qualidade de iluminação, a possibilidade de 

controle de luminosidade e os aspectos ambientais relacionados à fabricação e descarte dos 

LEDs. Para isto, conceitos da luz e iluminação foram estudados assim como foram analisadas 

as características das luminárias utilizadas no Brasil, dando-se especial atenção aos custos de 

manutenção e expectativa de vida útil dos LEDs, luminárias e lâmpadas. Através da análise de 

dois trabalhos realizados no EUA pôde-se quantificar também custos, características das 

luminárias e comportamento dos LEDs em projetos já executados. Com estas informações 

disponíveis traçou-se um comparativo que permite classificar a viabilidade da iluminação 

pública a LED em termos de retorno de investimento, qualidade na iluminação e expectativa 

de vida útil, atualmente estimada em 50.000 horas para os LEDs. Adicionalmente uma 

luminária a LED foi projetada, construída e testada em laboratório sendo observados e 

medidos seus fluxos luminosos, qualidade de luz e temperatura. Esta última tem papel 

fundamental nos projetos das luminárias, pois causa impacto diretamente em na vida útil dos 

LEDs e desta forma nos custos de manutenção e aquisição das luminárias para a iluminação 

pública. 

Palavras-chave: LED, iluminação pública, luminária LED. 

  

 

 



 

II 

ABSTRACT 

 

The present work aims to demonstrate that the LED (Light Emitting Diode) 

technology used in street lighting has developed sufficiently to aid the reduction of 

consumption and demand of electricity, making the existing systems more economical. The 

aspects concerning the economic feasibility of this technology are discussed, demonstrating 

that despite the higher acquisition cost compared to traditional light bulbs in street lighting, 

the return on investment can be achieved in a few years. To this end, we emphasize the need 

for a technical and economic project that highlights two key points:  energy savings and 

reduction in the need for workforce to maintain the street lighting system. Additionally, other 

LED’s advantages are pointed out, such as the better lighting quality, the ability to control 

lighting and the environmental aspects related to the manufacture and disposal of LEDs. For 

this, concepts of light and lighting were studied and the characteristics of the luminaires used 

in Brazil were analyzed, giving special attention to the maintenance costs and lifetime 

expectancy of LEDs, luminaires and light bulbs. By the analysis of two works conducted in 

the United States, the quantification of costs, the characteristics of the lamps and the behavior 

of LEDs in already implemented projects could also be performed. With these data available, 

we drew up a comparison that enables the classification of the feasibility of the LED-type 

street lighting in terms of return on investment, lighting quality and lifetime expectancy, 

currently estimated at 50,000 hours for the LEDs. In addition, a LED-type lamp was designed, 

built and tested in the laboratory in order to observe and measure its luminous flux, lighting 

quality and temperature. The temperature has a pivotal role in the design of the lamps due to 

the direct impact on the lifetime of the LEDs and consequently on the costs of acquisition and 

maintenance of the luminaires for street lighting. 

Keywords: LED, street lighting, LED luminaire. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na década de 70, com os choques do petróleo, a Humanidade percebeu sua 

enorme dependência por energia e que a falta desta traria enorme conseqüências à qualidade 

de vida então crescente; a partir desta época surgiu a preocupação por aumentar a eficiência 

energética de todos os equipamentos e reduzir o consumo em todos os campos de atuação 

humana; essa busca iniciou o desenvolvimento de fontes alternativas de energia para o 

petróleo e para o carvão mineral, as duas principais fontes de energia do ser humano, 

aliviando, mas ainda não apresentando uma solução definitiva para o consumo crescente de 

energia. 

 A energia elétrica no mundo tem sua base montada sobre a utilização de 

combustíveis fósseis não renováveis líquidos - derivados do petróleo, sólidos - o carvão 

mineral, e gasoso - o gás natural, de tal forma que a matriz energética mundial coloca que 

67% da energia elétrica produzida no mundo vêm da queima destes três combustíveis, 

enquanto que a hidroeletricidade participa com apenas 16%, ENERGIA NOVA (2011). 

Para o meio ambiente a utilização do petróleo e carvão mineral para geração de 

energia elétrica tem conseqüências gravíssimas por liberar grandes quantidades de gases de 

efeito estufa, CO2, e partículas sólidas na atmosfera que contribuem para as mudanças 

climáticas reduzindo, desde já, a qualidade de vida de muitas populações; caso de países 

vizinhos à China que têm sua atmosfera totalmente encoberta por fumaça vinda de usinas 

geradoras de energia elétrica a carvão. 

No Brasil, a quantidade de gases de efeito estufa e partículas sólidas emitidos para 

atmosfera é pequena em relação ao resto do mundo; a maior parcela da energia elétrica é 

produzida por usinas hidrelétricas, sendo pequena, mas não menos preocupante, a utilização 

de usinas termelétricas para geração de energia elétrica; no entanto o efeito da poluição não é 

regional, mas atinge o planeta não se limitando a fronteiras ou países. 

O desenvolvimento de luminárias LED, que tem baixo consumo de energia e 

conseqüente baixa emissão de CO2, vem trazer para uma área até então dominada por uma 

tecnologia consolidada de lâmpadas de descarga em que o rendimento energético já está no 

seu ponto máximo, grande possibilidade de economia de energia. Segundo a BLUESPAN 
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(2009) anualmente são consumidos no mundo 151,2 Terawatthora - TWh, em média, de 

energia elétrica em iluminação pública e grande percentual deste valor pode ser economizado 

com luminárias LED. 

A luminária LED é uma tecnologia promissora e viável comercialmente. Pelo menos 

trinta cidades nos Estados Unidos estão investindo US$ 104 milhões para trocar sua 

iluminação pública por LED, sendo algumas delas: Ann Arbor, no Michigan, que pretende 

investir até 2011, US$ 630 mil, San José, na Califórnia, que visa instalar 62 mil luminárias a 

LED até 2022 com investimento de US$ 20 milhões e Pittsburgh, na Pensilvânia, que quer 

substituir em cinco anos 40 mil luminárias por LED, com gasto previsto de US$ 25 milhões, 

PAVARIN (2009). No Brasil a Technosol (2010) instalou luminárias LED em 15 postos de 

pesagem do Departamento de Estrada de Rodagem – DER de São Paulo. 

Dentre outras vantagens a utilização de luminárias LED proporciona: redução do 

custo operacional devido ao LED ter vida útil superior às lâmpadas tradicionais e aumento da 

qualidade da iluminação pública, a luz emitida pelo LED tem índice de reprodução de cor - 

IRC mínimo de 70 contra o máximo 25 das vapor de sódio de alta pressão – VSAP. 

A estrutura do trabalho é constituída de 6 capítulos e referência bibliográfica. O 

Capítulo I descreve de maneira simples as características da luz e os conceitos 

luminotécnicos. Faz um breve histórico do desenvolvimento da iluminação pública e conclui 

informando a situação atual da iluminação pública no Brasil. 

No Capítulo II serão apresentadas as características das lâmpadas de descarga e 

luminárias tradicionais para iluminação pública concluindo com os equipamentos auxiliares 

utilizados no sistema de iluminação pública. 

O Capítulo III faz um breve histórico do LED. Apresenta as características do LED 

de alta potência e das luminárias LED para iluminação pública concluindo com suas 

vantagens, desvantagens e condições para um bom projeto utilizando luminárias LED. 

O Capítulo IV dedica-se a aplicações de luminárias LED na iluminação pública 

apresentando estudos de casos concluindo com análise da utilização do LED na iluminação 

pública de Curitiba demonstrando sua viabilidade econômica. 

No Capítulo V será apresentado a construção de uma lâmpada LED, os resultados 

experimentais e sua comparação com lâmpadas tradicionais. 
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No Capítulo VI serão apresentadas as conclusões gerais do trabalho e as sugestões de 

trabalhos futuros. 
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OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é discutir, analisar e levantar questionamentos sobre a 

tecnologia das luminárias LED para a aplicação na iluminação pública; sendo os itens mais 

abordados o consumo de energia elétrica e o custo da manutenção do sistema de iluminação 

pública, que são os responsáveis pelo maior custo às prefeituras municipais, responsáveis por 

manterem as cidades iluminadas. O estudo enfoca também o ganho de eficiência luminosa, o 

maior tempo de vida útil, a maior qualidade de reprodução de cor e a redução da poluição 

luminosa e ambiental proporcionada pelas luminárias LEDs em relação às luminárias 

tradicionais. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Estudar a utilização de luminárias LED nas cidades de Oakland e Portland 

objetivando a utilização do método aplicado para verificar a viabilidade técnica e econômica 

da utilização de luminárias LED na iluminação pública de Curitiba; avaliar seu potencial de 

economia em consumo de energia elétrica e seu potencial de economia em custo com mão de 

obra operacional, o tempo de retorno do investimento e analisar a melhoria da qualidade de 

iluminação. 
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CAPÍTULO I - A LUZ E A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

1.1 LUZ 

A luz visível é parte da radiação eletromagnética existente na natureza. Vivemos 

mergulhados em radiações que podem ter sua origem natural ou artificial, no entanto somente 

podemos perceber as radiações visíveis, luz, que causam sensação óptica e a radiação 

invisível infravermelha - IV que causa sensação física; as demais radiações não são 

percebidas pelos sentidos humanos, sendo algumas delas extremamente perigosas, em 

particular as que estão situadas desde os raios X até as radiações cósmicas por conterem 

quantidade de energia capaz de alterar as funções biológicas das células dos seres orgânicos. 

Na Figura 1 podemos ver o espectro das ondas eletromagnéticas. A porção correspondente a 

radiação eletromagnética visível tem comprimento de onda entre 380 e 750 nm. 

 

Figura 1: Espectro eletromagnético, Fonte: Osram (2009). 

 

1.2 FONTES DE LUZ 

A luz interage com a materia a nível atômico; quando um elétron de um corpo 

material absorve energia passa a uma órbita mais alta, ao voltar para sua órbita normal emite a 

energia absorvida sob a forma de radiação eletromagnética com um determinado 

comprimento de onda que se for na faixa de 380 a 780 nm, terá característica de partícula ou 

fóton de luz, tornando-se um corpo emissor de luz visível, Figura 2. 



 

11 

 

Figura 2: A produção da luz, Fonte: Palheta (2006). 

A energia emitida pelos corpos se propaga no espaço sob forma de onda 

eletromagnética ou radiação, o olho humano recebe a energia eletromagnética e as transmite 

ao cérebro sob forma de impulsos elétricos. A energia transportada será tanto maior quanto 

menor for o comprimento de onda da radiação eletromagnética. O Sol e as estrelas, assim 

como todos os materiais em combustão ou em altas temperaturas, são fontes naturais de 

radiação eletromagnética que contém também a parte de luz visivel. As fontes de luz  

produzidas pelo homem são o fogo, conhecida a vários milênios e as lâmpadas elétricas, 

desenvolvidas a partir do século XIX. 

 

1.3 A SENSIBILIDADE VISUAL HUMANA 

A sensibilidade da visão humana depende de dois fatores: a luminosidade e o 

comprimento da onda eletromagnética. 

Em período noturno, a visão humana tem características escotópica isto é tem maior 

intensidade de sensação luminoso com pouca luz, se adapta a comprimentos de ondas 

menores, tendendo ao violeta e azul. Em período diurno, tem características fotópica isto é 

tem menor intensidade de sensação luminosa com muita luz, se adapta a comprimentos de 

ondas maiores, tendendo ao laranja e vermelho. A Figura 3 mostra a curva de sensibilidade da 

visão humana; percebemos que ao a noitecer a sensibilidade é deslocada para a região de 

ondas com comprimento menor, Osram (2009). 
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Figura 3: Curva de sensibilidade visual humana, Fonte: Osram (2009). 

Os bastonetes, células do olho humano, têm a capacidade de reconhecer a 

luminosidade e são responsáveis pela visão noturna ou escotópica com baixo nível de 

luminância, em torno de 0,001 cd/m². Os cones, outro tipo de células do olho humano, têm a 

capacidade de reconhecer as cores, são responsáveis pela visão diurna ou fotópica para altos 

níveis de luminância, maior que 3 cd/m².  

 

1.4 CONCEITOS LUMINOTÉCNICOS 

a) Fluxo luminoso - É a quantidade de luz emitida por uma fonte, medida em 

lúmens. Símbolo: φ, unidade: lúmen (lm); 

b) Intensidade luminosa – É a intensidade do fluxo luminoso projetado em uma 

determinada direção. Símbolo: I, unidade: candela (cd); 

c) Iluminância - É a relação entre o fluxo luminoso incidente numa superfície e a 

área dessa superfície, sobre a qual este incide, ou seja, é a densidade de fluxo luminoso na 

superfície sobre a qual este incide. Símbolo: E, unidade: lux (lx) 

Exemplos de iluminância: 

Dia ensolarado de verão em local aberto » 100.000 lux  

Dia encoberto de verão » 20.000 lux  

Dia escuro de inverno » 3.000 lux  

Boa iluminação de rua » 20 a 40 lux 
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Noite de lua cheia » 0,25 lux  

Luz de estrelas » 0,01 lux. 

d) Luminância – É a intensidade luminosa produzida ou refletida por uma superfície 

aparente; é através da luminância que o homem enxerga. Símbolo: L, unidade: candela por 

metro quadrado (cd/m2). 

 

1.5 OS PRIMÓRDIOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

1.5.1 O combustível sólido e líquido 

A iluminação publica remonta à época da Grécia Antiga, com tochas; e do Império 

Romano onde lanternas eram utilizadas à frente das residências com finalidade de proteção. 

Para acender a iluminação os romanos tinham os “Laternarius”, escravos responsáveis por 

acender as lanternas todas as noites. O processo manual de acender a iluminação a frente das 

casas continuou desde a Idade Antiga até a Idade Moderna no século XVIII. 

Nestas épocas os combustíveis eram sólidos ou líquidos; utilizavam-se óleos naturais 

extraídos de plantas e sebo de animais, sendo comuns os sebos do gado e da ovelha, o 

espermacete extraído do cachalote, o óleo de gengibre, azeite, cera de abelha, o betume 

recolhido na natureza dentre outros. Córdoba, Espanha, no século IX recebeu a primeira 

iluminação de rua no mundo, durante o Império Árabe. 

Até o século XVI a iluminação pública era imposta pelas autoridades como dever da 

população, muitas leis e ordens foram expedidas com o intuito de obrigar as famílias a 

colocarem lanternas e tochas a frente das residências sob pena de multas, no entanto o 

insucesso da obrigatoriedade fez no fim deste mesmo século os governos assumirem a 

responsabilidade por iluminar as ruas. No Século XVIII a iluminação pública - IP começa a 

ser feita de forma planejada, sendo as principais cidades da Europa as primeiras a receberem 

este benefício quando lanternas foram espalhadas pelas ruas. Até então, a chama produzida 

por estas lanternas era de baixa luminosidade apesar do baixo consumo de óleos vegetais; 

estes equipamentos de iluminação mais orientavam os transeuntes no rumo a seguir do que 

propriamente clareavam o caminho. 
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Neste mesmo período, nos Estados Unidos Benjamim Franklin introduz a iluminação 

de rua, na cidade de Filadélfia, Pensilvânia, utilizando velas colocadas em recipientes 

compostos por quatro vidros planos que mantinham a chama protegida dos ventos; por esse 

motivo a Filadélfia fica conhecida com o berço da iluminação pública dos Estados Unidos. 

Até este período o desenvolvimento da iluminação pública foi limitado pelo próprio 

combustível utilizado; as condições de produzir em grande escala, armazenar e transportar 

eram precárias e, por outro lado a ineficiência da iluminação desestimulava o uso de lanternas 

públicas nas cidades. 

Em 1853, as lanternas a querosene, extraído do betume, estavam sendo utilizadas na 

iluminação pública sendo considerado para os padrões da época um avanço, substituindo em 

muitas cidades da Europa, os óleos e sebos. O querosene marcou o final de uma longa 

trajetória no uso das lanternas de combustíveis sólidos e líquidos. 

1.5.2 O gás 

Em 1726 Stephen Hales, na Inglaterra, descobre o gás do carvão fóssil. O uso do gás 

na iluminação pública somente ocorreu em 1807 quando, na Inglaterra, William Murdoch 

desenvolveu equipamentos de armazenamento, os gasômetros, e sistemas para distribuição do 

gás, tubulações de cobre e chumbo com dispositivos de controle, sendo a Rua Pall Mall, em 

Londres, a primeira a receber lâmpadas a gás. A tecnologia do gás possibilitou que o mesmo 

ultrapasse com vantagens os limites da iluminação a óleo, logo muitas cidades da Grã-

Bretanha e da Europa estavam sendo iluminadas com estas lâmpadas. Em Londres entre os 

anos de 1815 e 1819 a quantidade de lâmpadas a gás passou de 4.000 com 42 km de rede de 

distribuição de gás instalada para 51.000 com 463 km de rede instalada, WIKIPÉDIA 

(2010a). Em 1816 Baltimore, nos Estados Unidos, passa a utilizar a tecnologia de candeeiros 

a gás na iluminação pública. Com a iluminação a gás surge o acendimento automático da 

lâmpada quando o fornecimento do gás era ativado.  

O desenvolvimento da IP ocorreu com o aumento da demanda e as autoridades 

buscarem constantemente materiais combustível de fácil obtenção, grande disponibilidade e 

baixo custo. Após o descobrimento do gás fóssil e de os processos para sua obtenção estarem 

bastante difundidos ficou economicamente viável a iluminação de rua. No século XIX o 

rendimento do gás de carvão era superior a 75% do das lanternas a óleo ou querosene, 

WIKIPÉDIA (2010b). 



 

15 

A popularização da IP, com o uso do gás, tornou as ruas mais seguras causando 

mudanças sociais profundas; ocorreu aumento das horas de trabalhos nas fábricas, o comércio 

passou a fechar mais tarde e surgiu demanda pela utilização dos espaços públicos no período 

noturno dando à população mais lazer e oportunidades de negócios. 

A IP a gás ainda está em uso em alguns países da Europa, estimativas apontam para 

100.000 as lâmpadas a gás em funcionamento, principalmente na Alemanha onde há mais de 

um século são utilizadas lâmpadas a gás com até 16 camisas.  

1.5.3 A energia elétrica 

A energia elétrica surgiu paralelamente ao desenvolvimento da iluminação a gás, 

sendo que as primeiras observações sobre eletricidade remontam ao ano de 1672 com o 

alemão Otto Von Guericke utilizando um gerador eletrostático que consistia em uma esfera de 

enxofre com um eixo de ferro; o atrito com as mãos produzia cargas elétricas, desconhecidas 

ainda, que atraiam e repulsavam alguns pequenos objetos. 

Aperfeiçoamentos em equipamentos geradores de cargas elétricas estáticas surgiram 

em seguida em muitos países sendo que, somente no ano de 1800 foi descoberto o gerador 

químico de eletricidade, a pilha de Alessandro Volta e logo depois, em 1831, os 

eletromagnéticos, em corrente contínua - CC, com Michael Faraday e, eletromagnéticos, em 

corrente alternada - CA, com Joseph Henry.  

Em 1869 surge, a Máquina de Gramme desenvolvida por Zênobe Gramme, Figura 4, 

um gerador com capacidade de geração de energia elétrica CC com potência adequada para a 

utilização de lâmpadas elétricas na IP. Esta descoberta proporcionou uma corrente elétrica 

constante possibilitando o desenvolvimento das lâmpadas elétricas. 

 

Figura 4: Dínamo de Gramme, Fonte: Wikipédia (2010c). 
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1.6 A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

Segundo ROSITO (2009a), a IP no Brasil remonta o Sec. XVIII, precisamente em 

1794, com a instalação de 100 luminárias a óleo de azeite na cidade do Rio de Janeiro. Em 

1883 foi inaugurado na cidade de Campos - RJ, o primeiro serviço de iluminação pública 

elétrica do Brasil e da América do Sul, sendo também neste ano que entra em operação a 

primeira usina hidrelétrica do país, a usina hidrelétrica Ribeirão do Inferno, em Minas Gerais 

com potência de 0,5 Megawatts - MW. Sendo também na cidade do Rio de janeiro, em 1921, 

inaugurada pela GE a primeira fábrica de lâmpadas elétricas do país, ver Cemig. 

A iluminação pública na cidade de Curitiba iniciou no ano de 1854 com a instalação 

de 20 lampiões em frente do Palácio da Província, em 1886 foi criado o Passeio Público e 

substituído os lampiões de querosene por lâmpadas elétricas; em 1975 a iluminação das vias 

centrais se diferencia do resto da cidade usando lâmpadas de vapor sódio de 400 watts - W, as 

lâmpadas de vapor de mercúrio, com luz branca, são adotadas no resto de Curitiba. Em 1984 

tem início à iluminação de prédios históricos do centro da cidade. Em 1997 as lâmpadas de 

mercúrio são substituídas por vapor de sódio, visando eficiência energética, a partir desta data 

essa medida é tomada em várias outras cidades do Brasil. Em 2010 lâmpadas de vapor de 

sódio são substituídas por lâmpadas de vapor metálico. No ano de 2009/2010 tem início o 

processo para a criação de um Plano Diretor de Iluminação Pública de Curitiba, com licitação 

para a escolha de uma empresa privada que fará o trabalho segundo diretrizes da Prefeitura, 

NASCIMENTO (2010).  

 

1.6.1 A situação atual da iluminação pública no Brasil 

Segundo a Eletrobrás (2010a), em seu levantamento mais recente datado de 2008, no 

inventário nacional de iluminação pública 4,5% da demanda nacional e 3,0% do consumo de 

energia elétrica do País são utilizados na IP, correspondendo a uma demanda de 2,2 Gigawatts 

- GW e a um consumo de 9,7 bilhões de quilowatt hora por ano - kWh/ano. Estes números se 

devem a aproximadamente 15 milhões de pontos de iluminação instalados no País. 

A distribuição dos pontos de iluminação pública do inventário nacional está 

detalhada na Tabela 1 com os diversos tipos de lâmpadas utilizadas no Brasil; em 2008 a 

participação das lâmpadas de baixa eficiência energética, vapor de mercúrio, mistas e 

incandescentes somavam 35,48% do total de pontos, valor expressivo que aponta para um 
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grande potencial de melhoria da eficiência energética do sistema de iluminação pública. As 

lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão correspondem a 62,93% sendo as mais utilizadas 

por serem as mais eficientes. 

Tabela 1 - Distribuição detalhada da iluminação no Brasil – 2008 

 

Fonte: Eletrobrás. 

1.6.2 O crescimento da iluminação pública no Brasil 

Segundo SIQUEIRA (2008) o número de pontos de IP no Brasil cresceu entre os 

anos de 2004 e 2008 em 10,2%, enquanto que a potência instalada e o consumo de energia 

elétrica neste período sofreram leve redução de quase 1%, conforme mostra a Tabela 2; isso 

se deve ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL e ao Programa 

Nacional de Iluminação Pública Eficiente - RELUZ da Eletrobrás lançado em 2000 que tem 

com meta reduzir a demanda e o consumo da IP efetuando a substituição das lâmpadas de 

vapor de mercúrio, incandescente e mista por lâmpadas vapor de sódio de alta pressão. 

Tabela 2 - Crescimento da IP no Brasil. 

 

Fonte: Siqueira (2008). 

Merece atenção a redução de pontos de lâmpadas de baixa eficiência energética 

como a incandescente e a mista e em particular a de vapor de mercúrio; paralelamente tem 
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ocorrido o crescimento do número de pontos com lâmpada a vapor de sódio, Tabela 3, 

melhorando significativamente a eficiência energética do sistema de IP. 

Tabela 3 - Evolução das lâmpadas no parque de IP. 

 

Fonte: Eletrobrás (2010). 

 

1.7 CONCLUSÃO 

Neste capítulo foi visto que a luz é uma irradiação eletromagnética que causa 

sensação óptica, sendo emitida por corpos quando em combustão ou em altas temperaturas em 

diversos comprimentos de onda, que a sensibilidade da visão humana à luz depende de dois 

fatores: a luminosidade e o comprimento da onda eletromagnética, e dependendo do período, 

noturno ou diurno, tem característica escotópica ou fotópica, respectivamente. Foram 

mostrados os principais conceitos luminotécnicos como fluxo luminoso, intensidade 

luminosa, iluminância e luminância. 

Foi mostrado que a iluminação pública elétrica surgiu no fim do século XIX, com a 

lâmpada incandescente e que a iluminação pública no Brasil iniciou em 1794 com luminárias 

a óleo e em 1883 foi inaugurado na cidade de Campos – RJ o primeiro serviço de iluminação 

pública da America do Sul. Que atualmente a iluminação pública no Brasil conta com 

aproximadamente 15 milhões de pontos de luz, participando com 4,5% da demanda nacional 

por energia e 3,0% do consumo em energia elétrica do País, correspondendo a uma demanda 

de 2,2 GW e a um consumo de 9,7 bilhões de kWh/ano. Foi visto também que a evolução da 

iluminação pública buscou a melhoria da qualidade da iluminação para atender as 

necessidades mínimas de cada ambiente conforme sua utilização. O capítulo seguinte mostra 

as características das diversas tecnologias de lâmpadas e luminárias que foram desenvolvidas 

para atender a todas as necessidades de iluminação pública. 
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CAPÍTULO II - CARACTERÍSTICAS DAS LÂMPADAS DE DESCARGA E 

LUMINÁRIAS TRADICIONAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A iluminação pública tem condições mínimas que devem ser atendidas que são 

características especificas de cada local e estas estão relacionadas com a forma e a destinação 

da utilização do espaço público; como não existe uma lâmpada que seja ideal em todos os 

aspectos, para qualquer que seja a condição e ao ambiente de aplicação, torna-se necessário 

que sejam observadas as características da lâmpada e da luminária para que seja feita a 

escolha mais adequada à sua destinação dentre as diversas opções disponíveis no mercado. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DAS LÂMPADAS DE DESCARGA 

2.1.1 Eficiência luminosa e rendimento das lâmpadas de IP 

Uma fonte de luz converte potência elétrica de entrada dada em watts - W em 

radiação luminosa, luz, emitida em lúmens - lm, no entanto também emite radiação 

infravermelha e/ou ultravioleta; a quantidade de luz visível emitida em relação à potência 

elétrica de entrada consumida determina a eficiência luminosa da fonte, este índice é dado em 

lúmen por watt - lm/W.  Quanto maior a relação lm/W mais eficiente é a fonte luminosa. A   

Figura 5 mostra o crescimento da eficiência luminosa das lâmpadas pelas diversas tecnologias 

existentes.  

As lâmpadas de descarga caracterizam-se por utilizarem menor potência elétrica para 

emitirem o mesmo fluxo de irradiação luminosa que as lâmpadas incandescentes. Atualmente 

a tecnologia LED se destaca por ter atingido os maiores índices de eficiência. 

Cardoso (2003, apud Costa
1
, 1998) coloca em seus estudos que, sendo 1 lúmen igual 

a 0,001464 W, é possível determinar o rendimento das fontes luminosas; a Tabela 4 mostra 

que das lâmpadas utilizadas na IP no Brasil, as incandescentes, são as com menor rendimento 

alcançando valores de 2,3% e as lâmpadas VSAP adotadas como padrão na IP tem 

rendimento máximo de 20,6%; por similaridade podemos verificar que os LEDs de alta 

potência atingem 30,15% de eficiência. As lâmpadas VSBP não são utilizadas na IP do Brasil. 

                                      
1
 Costa, G.J.C, 2005. Iluminação Econômica: Cálculo e Avaliação. 3° edição Revisada e ampliada,  

EDIPUCRS, Porto Alegre. 
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Figura 5: Eficiência das lâmpadas pelas tecnologias desenvolvidas. Fonte: Lamptech (2009) e Murray (2010). 

Tabela 4 - Rendimento das fontes luminosas. 

 

Fonte: Cardoso (2003), Lamptech (2009) e Murray (2010). 

Toda fonte luminosa sofre depreciação do seu fluxo luminoso ao longo de sua vida 

útil, fazendo com que seu rendimento diminua. Esta característica está relacionada com sua 

tecnologia construtiva; para cada tipo de lâmpada existe uma curva relativa ao tempo de 

manutenção do seu fluxo luminoso, sendo esta uma característica para escolha da lâmpada.  
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2.1.2 Fluxo luminoso 

O fluxo luminoso das lâmpadas não se mantém constante durante sua vida útil, mas 

sofre redução por causas naturais como a degradação de seus materiais construtivos. O 

Gráfico 1 mostra a depreciação do fluxo luminoso das lâmpadas em relação ao tempo de 

operação, pode-se observar que as lâmpadas que mantêm o fluxo luminoso acima de 70% do 

valor inicial são a LED e a vapor de sódio de alta pressão ultrapassando as 20.000 h, a 

lâmpada fluorescente não ultrapassa este tempo. 

Gráfico 1 – Depreciação do fluxo luminoso das lâmpadas tradicionais. 

 

Fonte: Autor com dados do U.S.Department of energy. 

Quanto menor a depreciação do fluxo luminoso da lâmpada maior será sua vida útil 

em horas, reduzindo a manutenção do sistema de iluminação. 

2.1.3 Tempo de partida e nova partida 

As lâmpadas de descarga, no que se refere à emissão do fluxo luminoso, não se 

comportam da mesma maneira na partida a frio e a quente. Na IP pública esta característica 

requer atenção por, dependendo do local e utilização, o tempo de acendimento e/ou re-

acendimento ser muito importante. 

Para partida a frio, o fluxo luminoso das lâmpadas de descarga não atinge de 

imediato 90% de seu valor nominal, índice considerado mínimo para a lâmpada estar acesa, 

necessitando de 2 a 7 minutos para alcançar este valor, este tempo depende da tecnologia da 

lâmpada. Abaixo estão relacionados alguns tipos de lâmpadas com seus respectivos tempo de 

partida. 
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• Lâmpadas Mistas, seu fluxo luminoso total é imediato, com corrente de partida 

aproximadamente 30% maior que a nominal. 

• Lâmpadas Vapor de Mercúrio - VM, seu fluxo luminoso total é atingido após 5 

minutos do acendimento, com corrente de partida em torno de 40% acima da nominal. 

• Lâmpadas Multivapores metálicos – MVM, seu fluxo luminoso total ocorre entre 2 

a 4 minutos, com corrente de partida de 40% a 90% maior, dependendo do tipo de lâmpada. 

• Lâmpadas Vapor de sódio a alta pressão – VASP, seu fluxo total ocorre somente 

entre 6 e 10 minutos da partida, com corrente de partida da ordem de 25% superior à nominal. 

Na nova partida o tempo é ainda maior, podendo chegar a 15 minutos. Isso em locais 

de grande circulação de veículos e aglomeração de pessoas pode ocasionar sérios distúrbios e 

problemas de segurança. 

2.1.4 Tempo de vida 

A definição sobre o tempo de vida está relacionada com a aplicação da lâmpada; 

nesse aspecto segundo Rosito (2009b) três são os conceitos que podem ser utilizados: vida 

útil, vida média e vida mediana. 

Vida útil: é entendida como o tempo, em horas, que o fluxo luminoso leva para cair a 

70% do seu valor inicial, esse aspecto deve ser considerado para um bom projeto de 

iluminação ao longo do tempo. 

Vida media: é a média aritmética do tempo de duração de cada lâmpada ensaiada. 

Vida mediana: é o tempo, em horas, em que 50% das lâmpadas ensaiadas 

permanecem acesas. Segundo a General Eletric (2002) os valores de vida mediana informados 

nos catálogos dos fabricantes são baseados em testes de laboratório onde as condições de 

alimentação são controladas e com número expressivo de amostras, estes testes são realizados 

com ciclos de partida das lâmpadas a cada 10 h e utilizando reatores com mesma 

característica elétrica. Algumas lâmpadas possuem vida mediana especificada para ciclos de 

partida abaixo de 10 h. A vida mediana das lâmpadas pode variar dependendo das condições 

de instalação e operação. 

Em operações onde o ciclo de acendimento é inferior a 10 h a vida mediana fica 

reduzida, chegando alguns casos a ficar abaixo de 50% do seu valor inicial. O Gráfico 2 



 

23 

mostra o percentual de redução da vida mediana das lâmpadas em relação ao intervalo de 

tempo entre os acendimentos. 

Gráfico 2 – Redução da vida útil x partida por hora das lâmpadas tradicionais 

 

Fonte: GENERAL ELETRIC (2002). 

Na IP o conceito de vida mediana é o mais utilizado por estar relacionado à queima 

das lâmpadas; a manutenção preventiva pode com base no tempo de vida mediana das 

lâmpadas utilizadas, planejar o intervalo entre as manutenções para a troca das lâmpadas antes 

que queimem, assim serão reduzidas as ocorrências de locais sem iluminação por queima de 

lâmpadas. O Gráfico 3 mostra o tempo de vida mediana das lâmpadas utilizadas na IP; 

observa-se que conforme for a tecnologia utilizada a vida mediana é maior, sendo que as 

lâmpadas VSAP atingem até 32.000 h dependendo da potência da lâmpada. 

Gráfico 3 – Vida mediana das lâmpadas tradicionais. 

 

Fonte: PHILIPS. 

O conceito de vida útil, que leva em consideração a depreciação do fluxo luminoso, é 

utilizado para desenvolver projetos de IP que visam qualidade na iluminação por prever o 
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tempo em que as lâmpadas terão seu fluxo luminoso reduzido a um valor mínimo aceitável 

para o ambiente e sua utilização. 

Outros fatores que influenciam o tempo de vida das lâmpadas segundo a Eletrobrás 

(2010b) são: vibração excessiva; luminária inadequada; qualidade da tensão da rede de 

distribuição (sobretensões) e reatores eletromagnéticos.  

2.1.5 Temperatura de cor e índice de reprodução de cor - IRC 

A temperatura de cor de uma luz é a grandeza que expressa a aparência da cor da luz, 

quanto mais alta a temperatura de cor mais branca é a cor da luz, sua unidade é o Kelvin – K. 

O índice de reprodução de cor é a medida da correspondência da cor de um objeto com o 

padrão de cor, emitido pela lâmpada incandescente, tido como referência e considerado 100, 

quanto mais próximo de 100 melhor é o IRC e maior os detalhes proporcionados pela a luz. 

Para a maioria dos pontos de IP a temperatura de cor das lâmpadas de descarga não é 

item importante; os logradouros públicos atualmente são iluminados tendo em vista os custos 

com a manutenção e a economia de energia elétrica alcançada com a vida mediana alta e a 

eficiência energética das lâmpadas. A aparência da cor da luz destes locais é de cor 

amarelada, referente às lâmpadas vapor de sódio de alta pressão com temperatura de cor 

compreendida na faixa de 1.900 a 2.800 K e IRC entre 20 a 25, perdendo com isso detalhes 

dos ambientes e até mesmo alterando a sua aparência de cor. No entanto, a substituição das 

lâmpadas de descarga de VM com baixa eficiência mas com elevado IRC, por lâmpadas de 

alta eficiência de VSAP mas com baixo IRC, é a base do programa de eficiência energética da 

Eletrobrás. 

Na contramão da eficiência, Curitiba tem substituído lâmpadas VSAP por lâmpadas 

MVM, que têm melhor qualidade de iluminação com IRC próximo a 100, similar à LED, mas 

menor vida mediana sendo também menos eficientes que as primeiras. Segundo 

NASCIMENTO (2010) e a secretaria municipal de obras pública – SMOP (2010) de Curitiba 

esta mudança é por necessidade de melhor reprodução de cores para aumentar a segurança 

pública nas ruas. O que se observa é que a exigência por maior qualidade na iluminação está 

fazendo com que a iluminação artificial busque a reprodução de cor próxima da natural, luz 

do sol ao meio dia. Conclui-se com isso que o ganho com a qualidade da iluminação é feito 

com detrimento da vida mediana e da eficiência energética da lâmpada ocasionando aumento 

da demanda, do consumo de energia elétrica e da manutenção do sistema de iluminação. 
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2.1.6 Emissão de raios ultravioleta - UV 

Todas as lâmpadas de descarga emitem radiação ultravioleta por a composição do 

amalgama nas lâmpadas conter mercúrio. A irradiação ultravioleta é danosa aos materiais 

componentes das luminárias reduzindo sua vida útil. Segundo Da Silva (2006) as lâmpadas 

VM emitem 18,3% da potência total consumida sob forma de radiação ultravioleta, enquanto 

que as de VSAP emitem 0,5%. A Tabela 5 mostra a quantidade de mercúrio contida por tipo 

de lâmpada.  

Tabela 5 – Quantidade de mercúrio por lâmpada de descarga. 

 

Fonte: Eletrobrás (2004). 

Contaminação por mercúrio 

O descarte das lâmpadas de descarga utilizadas na IP requer tratamento específico 

por estas conterem elementos contaminantes para o ser humano e meio ambiente sendo o mais 

importante o mercúrio. Segundo a Norma ABNT 10.004/04 essas lâmpadas são classificadas 

com resíduo perigoso Classe I ou resíduo tóxico que merecem cuidados especiais quanto aos 

procedimentos de manuseio (retirada/coleta), acondicionamento, transporte, armazenagem e 

destinação final. 

A maneira mais adequada para destinação das lâmpadas de descarga queimadas ou 

danificadas é a reciclagem de seus materiais constituintes. Se depositada em lixões e aterros o 

mercúrio pode contaminar o solo alcançando em seguida os cursos de água ou escapar para a 

atmosfera que em contato com o ar precipita-se no solo e na água. No meio ambiente o 

mercúrio puro interage com compostos químicos e microorganismos e gera metil-mercúrio, 

sua forma mais tóxica, que se fixa aos insetos e às plantas e através destas percorre toda a 

cadeia alimentar chegando ao ser humano onde se concentra em diversos tecidos, SILVEIRA 

(2010). 
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A Eletrobrás pede que seja incluso nos novos contratos de financiamento feitos 

através do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente – Reluz os custos do descarte 

de lâmpadas. Durante a vigência dos contratos de financiamento são solicitados certificados 

de recepção e responsabilidade, emitidos por empresas credenciadas por órgãos ambientais, 

que efetivamente realizam a correta disposição dos resíduos das lâmpadas, ELETROBRÁS 

(2005). 

A energia elétrica gerada a partir de combustível fóssil, em especial o carvão 

mineral, também gera poluição por mercúrio que é lançado na atmosfera. Mesmo presente em 

pequenas quantidades no carvão mineral segundo Da Silva (2006, apud por 

SKAVRONECK
2
, 1998) são emitidos cerca de 1,67x10

-5
 g de mercúrio para a atmosfera para 

cada kWh de energia elétrica consumida em uso final. 

Utilizando a quantidade e potência das luminárias públicas de Curitiba conforme 

Tabela 26, é possível estimar a quantidade de mercúrio contido nas lâmpadas. A tabela 5 

apresenta a quantidade média de mercúrio por tipo de lâmpada. Considerando o valor médio 

de 0,019 g por lâmpada VSAP a quantidade de mercúrio presente nas lâmpadas da iluminação 

pública de Curitiba atinge 2,49 kg. Como são substituídas em média 32.000 lâmpadas por ano 

a quantidade de mercúrio descartado em lixões e aterro sanitário, se não for feita reciclagem, é 

de 0,623 kg de mercúrio por ano. 

2.1.7 Comparação das características das lâmpadas tradicionais 

A Tabela 6 mostra as características principais das lâmpadas de descarga utilizadas 

na iluminação pública; a VSAP é a lâmpada tradicional com maior vida mediana e maior 

eficiência luminosa com até 32.000 h e 150 lm/W respectivamente para as maiores potências, 

no entanto o IRC é baixo com valores de até 20. Das lâmpadas tradicionais a que têm maior 

IRC é a MVM com índice de até 96 sendo a lâmpada com melhor reprodução de cor utilizada 

na iluminação pública. 

                                      
2 SKAVRONECK, S.; STENSTRUP, A., 1998 – Mercury: In Your Community and the 

Environment – WISCONSIN DEPT. OF NATURAL RESOURCES - PUB-CE-23998 – 52p. 
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Tabela 6 – Comparação das características das lâmpadas. 

 

Fonte: Autor, dados coletados do catálogo técnico da General Eletric (2002). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS 

Inicialmente as luminárias foram utilizadas somente para proteger as lâmpadas 

contra chuvas e direcionar o fluxo luminoso da lâmpada para o chão; atualmente são 

essenciais ao conjunto de iluminação, sendo as responsáveis pela distribuição eficiente e 

harmoniosa da luz e proteção da lâmpada. As luminárias podem utilizar diversos modelos de 

lâmpadas, no entanto cada lâmpada associada com seus equipamentos auxiliares tem um 

rendimento diferente com cada luminária que deve ser considerado para máxima utilização do 

fluxo luminoso da lâmpada. 

Não existem dados sobre os tipos e modelos das luminárias atualmente utilizadas na 

IP no Brasil; a Eletrobrás, através do programa nacional de iluminação pública e sinalização 

semafórica eficiente - RELUZ, está realizando o cadastramento das luminárias, mas somente 

das que são utilizadas na substituição dos atuais modelos existentes que utilizam conceitos 

obsoletos de iluminação. É necessário que sejam feitos estudos para se determinar o parque de 

luminárias existente e sua eficiência, com objetivo de planejar sua mudança para sistemas 

mais eficientes reduzindo consideravelmente o consumo de energia e aumentando seu 

rendimento. 

A norma 15.129/2004, da ABNT, regulamenta a fabricação das luminárias e dos 

materiais nelas utilizados visando aumentar sua eficiência energética. Atualmente esta norma 

está em revisão para estabelecer novos critérios técnicos construtivos e a utilização de novas 
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tecnologias visando melhorias no rendimento. O Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica - PROCEL em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia - Inmetro 

está elaborando um regulamento de avaliação de conformidade para luminárias utilizadas na 

IP cujo objetivo será garantia da qualidade, segurança e eficiência. A partir deste regulamento 

será criado um selo PROCEL/Inmetro de classificação das luminárias. 

2.2.1 Partes componentes 

As luminárias são compostas por diversas partes, cada uma exercendo uma função 

desde sustentação da própria luminária até o direcionamento do fluxo luminoso.  

- Refletor: responsável pelo direcionamento do fluxo luminoso para o plano a ser 

iluminado. Diversos materiais como vidro espelhado, plástico espelhado podem ser utilizados 

para confecção do refletor sendo a chapa de alumínio polida a mais utilizada por ser leve, ter 

alta refletância, boa resistência mecânica e baixo custo. Para ter máxima eficiência, os 

refletores são projetados conforme a forma geométrica da lâmpada que será utilizada na 

luminária. A forma do refletor, segundo Lopes (2002), deve evitar que os raios de luz 

retornem para a fonte de luz, caso isto aconteça pode, além de reduzir o rendimento do 

conjunto, causar a elevação da tensão de arco na lâmpada. De acordo com a General Eletric 

(2002) “... as lâmpadas vapor de sódio, modelo Lucalox, para terem operação satisfatória, sem 

comprometer a vida útil da lâmpada, devem operar em luminárias que provoquem no máximo 

as seguintes elevações na tensão do arco por da influência da luminária”, Tabela 7. 

Tabela 7 – Influência da luminária na tensão do arco da lâmpada. 

 

Fonte: General Eletric (2002). 

Algumas luminárias possuem o refletor regulável para ajustar sua posição conforme 

o tipo da lâmpada utilizada, permitindo melhorar o rendimento da luminária.  
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- Difusor (Refrator): anteparo de vidro temperado, policarbonato de alta 

transmitância, característica que um material tem de permitir a passagem de luz, ou acrílico 

que tem as funções de proteger a lâmpada e o refletor e modificar a distribuição da luz 

oriunda do refletor e da própria lâmpada. Pode ter desenho geométrico de forma a direcionar 

os raios de luz para a área a ser iluminada ou, conforme a tendência atual, serem 

simplesmente com superfície plana ou curva, ficando com o refletor a função de direcionar o 

fluxo luminoso. A Tabela 8 mostra a transmitância média dos materiais de que são feitos os 

difusores. 

- Soquete: responsável pela fixação da lâmpada promovendo o contato elétrico entre 

esta e os cabos de energia. 

- Braço para suporte e fixação: responsável pela sustentação e posicionamento da 

luminária sobre a área a ser iluminada. 

Tabela 8 – Transmitância média dos materiais dos difusores. 

 

Fonte: Rodrigues (2002). 

2.2.2 Tipos e rendimento 

As luminárias podem ser abertas, sem proteção, ou fechadas utilizando vidro 

temperado ou lente de policarbonato para a proteção das lâmpadas; também podem ter 

alojamento para os equipamentos auxiliares ou estes ficarem expostos. Estas características 

estão relacionadas com o grau de proteção utilizado nas luminárias denominado Índice de 

Proteção - IPxx; este índice é descrito pelas letras IP seguido por dois algarismos, ex. IP45 

que indica a classificação da proteção dos equipamentos elétricos contra penetração, em seu 

interior, de corpos sólidos maiores que 1 mm e líquidos respectivamente. 

Desde 2006, de acordo com a norma NBR 51.129/2004, o programa PROCEL-

RELUZ somente aprova projetos de eficiência em iluminação pública que utilizarem 

luminárias com o compartimento da lâmpada com IP55 e, para o alojamento dos 

equipamentos auxiliares IP33; este grau de proteção, no entanto, permite que nas luminárias 
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possam entrar corpos sólidos. Está sendo questionada a mudança destes índices para IP65 e 

IP44 na atual revisão da norma. O grau de proteção está relacionado diretamente com a 

manutenção, eficiência e durabilidade da luminária. 

O espalhamento do fluxo luminoso é outro fator de classificação das luminárias 

tradicionais; segundo a norma da Illuminating Engineering Society of North America's 

American National Standard Practice for Roadway Lighting ANSI/IESNA RP-8 as 

classificações são: Full Cutoff, Cutoff, Semi-cutoff e Non cutoff . Estes termos se referem ao 

corte do fluxo luminoso para ângulos acima de 80º e 90º do eixo vertical da luminária, 

também chamado “nadir (ponto mais baixo)”, ver Figura 6. 

 

Figura 6: Classificação das luminárias quanto ao espalhamento do fluxo luminoso, Fonte: Paulin (2001). 

Luminárias Full Cutoff, ou simplesmente completo corte de luz, garantem que acima 

do ângulo de 90º do nadir não haja emissão de fluxo luminoso, evitando tanto o desperdício 

de luz como a poluição luminosa do ambiente no entorno da luminária. 

Luminárias Cutoff ou corte de luz, emitem 2,5% de luz, 25cd/klm, em ângulo acima 

de 90º e 10% de luz, 100 cd/klm, em ângulo acima de 80º do nadir. 

Luminárias Semi-cutoff, a distribuição de luz é de 5%, 50 cd/klm, em ângulo acima 

de 90º e 20% de luz, 200 cd/klm, em ângulo acima de 80º  do nadir. 

Luminárias Non cutoff, não restringem o fluxo luminoso acima do ângulo de 90º do 

nadir. 

Mesmo que uma luminária seja tipo Full Cutoff, se instalada em poste fora de 

alinhamento perfeitamente vertical “em prumo”, pode passar a ser tipo Cutoff ou mesmo 
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Semi-cutoff; para que isso não ocorra o instalador deve ser capaz de assegurar o “prumo” do 

poste com relação ao eixo vertical. 

Na Figura 7 é possível observa o fenômeno da luz intrusa e da poluição luminosa que 

são as luzes emitidas de maneira direta e indireta refletida para cima, duas conseqüências de 

um projeto ou instalação deficiente de iluminação pública, causando queda na qualidade de 

vida da população e dos animais no em torno da região proposta a ser iluminada.  

 

Figura 7: Distribuição do fluxo luminoso de uma luminária pública. Fonte: Gargaglioni (2007). 

É importante, para se ter um projeto de IP eficiente, que seja considerado o 

rendimento da luminária. O rendimento de uma luminária é a razão entre o fluxo luminoso 

utilizado para iluminar a área pretendida e o fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas. Por 

exemplo, para uma lâmpada VSAP que emita um fluxo luminoso de 26.000 lúmens utilizada 

em uma luminária cujo fator de utilização é de 0,85 somente 22.100 lúmens será entregue a 

área iluminada, correspondendo a uma perda de 25%. 

A Tabela 9 mostra a comparação entre dois modelos de luminárias a SRP 822 e a 

SRS 941 de um fabricante, ambas utilizadas para iluminação pública de avenidas e ruas. 

Observa-se que as perdas são altas variando de 18 a 32%. 
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Tabela 9 – Perda percentual das luminárias. 

 

Fonte: Philips (2010). 

Lopes (2002) em seus estudos calcula que o rendimento médio das atuais luminárias 

públicas analisadas atingiu somente 53,1%; nas luminárias as mais eficientes do sistema o 

rendimento específico máximo foi de 70,1% a 84,6%. 

Além das perdas intrínsecas dos materiais que constituem a luminária, também 

ocorrem perdas por contaminação oriunda da poluição ambiental que ao longo do tempo se 

acumula, nas áreas internas e externas, da luminária.  

Ainda em seus estudos, Lopes (2002) informa que em experiências realizadas pela 

General Eletric - GE com luminárias fechadas por um período de quatro anos para determina 

a influência da poluição ocorreu perda de rendimento de maneira permanente no valor de 4%, 

mesmo após a realização de procedimento de manutenção mais eficiente para limpeza da 

luminária referente a etapa 7 da Tabela 10. Em luminárias abertas após seis meses de uso, o 

rendimento caiu a 46% do inicial e a limpeza recuperou somente até 80% do valor inicial. A 

Tabela 10 mostra os resultados encontrados pela GE nas luminárias fechadas. 

Tabela 10 – Recuperação do rendimento de luminárias fechadas. 

 

Fonte: Lopes (2002). 
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Segundo o estudo de Lopes (2002), de maneira permanente, após vinte anos a 

luminária perdeu 18,46% do seu rendimento inicial, correspondendo a 0,92% ao ano. Informa 

ainda que a NBR 5101/98 não estabelece tempo ou procedimento a ser utilizado para a 

recuperação do rendimento das luminárias; recomenda somente que seja feita “limpeza 

periódica das luminárias, através de manutenção, quando o rendimento do fluxo luminoso cair 

a 70% do valor inicial". 

De acordo com os estudos da GE visto acima, podemos considerar que entre as 

manutenções para limpeza das luminárias com tecnologia atual o intervalo de tempo seja de 

no máximo quatro anos, tempo que corresponde à redução do rendimento de 67% do inicial. 

2.2.3 Vida útil 

Todos os materiais componentes das luminárias se degradam, alguns em menor 

tempo e outros em maior tempo, a Tabela 11 mostra que o item com menor vida útil no 

conjunto da luminária é o relé fotoelétrico mecânico, com expectativa de funcionamento de 

apenas quatro anos. Isso significa que, independente da perda de rendimento da luminária, 

deve haver ação da manutenção no máximo quatro anos para evitar que a luminária fique 

desligada; por outro lado as luminárias fechadas têm expectativa de vida útil de vinte anos que 

com a utilização de relé fotoelétrico eletrônico a ação da manutenção só precisaria ocorrer a 

cada dez anos, desprezando a depreciação da luminária. 

Tabela 11 – Vida útil dos equipamentos de IP. 

 

Fonte: Eletrobrás (2005). 

A vida útil das luminárias também é reduzida por fatores como a luz UV produzida 

pela lâmpada e provenientes da luz do Sol, calor, umidade e contaminantes oriundos da 

poluição presentes no ar que agridem a luminária. Lopes (2002) coloca que por motivo da 

depreciação permanente (natural) da luminária e contaminantes externos, mesmo ocorrendo 

manutenções com intervalo de tempo de quatro anos, após o décimo segundo ano não é mais 

possível atingir o nível mínimo de 70% de iluminamento médio inicial. O Gráfico 4 e o 
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Gráfico 5 respectivamente mostram a evolução da depreciação permanente da luminária e a 

perda de rendimento desta ao longo de vinte anos mesmo sendo realizada a manutenção a 

cada quatro anos. 

Gráfico 4 – Influência da depreciação permanente e dos contaminantes nas luminárias tradicionais. 

 

Fonte: Lopes (2002). 

Gráfico 5 – Perda do rendimento das luminárias tradicionais em 20 anos. 

 

Fonte: Lopes (2002). 

Com a troca da luminária no décimo segundo ano, antes de o rendimento da 

luminária ficar abaixo de 70%, mais precisamente 84,3%, o fluxo luminoso é recuperado, e 

mantido acima do mínimo exigido pela NBR 5410/04 e fixado em 70% do inicial. Este 

resultado pode ser observado no Gráfico 6, LOPES(2002). 

Gráfico 6 – Rendimento da luminária com troca em períodos de 12 anos. 

 

Fonte: Lopes (2002). 
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Observamos que, com a atual tecnologia, apesar de terem vida útil estimada em vinte 

anos, com no máximo doze anos deve ser feita a substituição da luminária para que o fluxo 

luminoso se mantenha acima do mínimo exigido. 

 

2.3 EQUIPAMENTOS AUXILIARES UTILIZADOS EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

As lâmpadas de descarga utilizadas em iluminação pública necessitam de 

equipamentos auxiliares para seu funcionamento. O objetivo destes equipamentos é controlar 

a corrente entregue a lâmpada, aumentar a eficiência e promover máxima vida mediana das 

lâmpadas. Cada tipo de lâmpada utiliza um conjunto de equipamentos específicos, 

desenvolvidos para permitir seu correto funcionamento.  

Os equipamentos auxiliares para as lâmpadas são reatores, ignitores e relés 

fotoelétricos. 

2.3.1 Reatores e ignitores 

São equipamentos auxiliares utilizados por lâmpadas de descarga com a finalidade de 

fornecer as condições adequadas para a partida da lâmpada e após, limitar a corrente de 

circulação durante o funcionamento da lâmpada. Atualmente os reatores são vistos como uma 

parte importante no sistema de iluminação, sendo um dos responsáveis pela eficiência do 

sistema e vida útil da lâmpada. Rosito (2009c) comenta que um reator bem projetado e com 

durabilidade alta diminui a manutenção do sistema de iluminação. 

São dois os tipos de reatores utilizados: os reatores eletromagnéticos – mais 

comumente utilizado na IP; fazem parte da primeira geração de reatores, são conhecidos 

como reatores pesados por terem o seu núcleo de aço silício e bobina de fio de cobre 

esmaltado e os reatores eletrônicos – constituído por resistores, capacitores, indutores e 

circuitos integrados, são conhecidos como reatores leves. Apesar de já estarem disponíveis 

para iluminação pública, o seu custo é caro sendo pouco utilizados. 

Os ignitores são os responsáveis por fornecer a tensão correta para a partida das 

lâmpadas de descarga; em alguns casos a tensão pode chegar a 3.000 V, após o início da 

produção de luz os ignitores são retirados do circuito. 
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2.3.2 Relês fotoelétricos 

São dispositivos responsáveis por ligar e desligar as lâmpadas, seu funcionamento é 

automatizado; a luminosidade do ambiente é o fator que causa o disparo do relé fotoelétrico 

através de fotocélulas fechando o circuito para energizar a lâmpada. 

 

2.4 CONCLUSÃO 

O capítulo abordou as características básicas das lâmpadas, sendo as principais a 

aparência da cor, índice de reprodução de cor, fluxo luminoso, eficiência luminosa e vida útil; 

foi mostrado o rendimento das lâmpadas tradicionais sendo a mais eficiente a VSAP com 

valores na faixa de 11,7 % a 20,6 %, que o fluxo luminoso não é constante decrescendo com o 

tempo. 

Foi mostrado que o tempo de vida das lâmpadas para iluminação pública é medido 

pela vida mediana e que esse tempo pode variar dependendo das condições de instalação e 

operação. A lâmpada com maior tempo de vida é a VSAP chegando, dependendo do modelo e 

potência, a 32.000 h. 

Foi comentado que as luminárias são as responsáveis pela distribuição eficiente e 

harmoniosa da luz e proteção da lâmpada; as principais partes componentes das luminárias 

são: refletor e difusor; que as luminárias podem ser abertas ou fechadas e são classificadas 

quanto ao espalhamento da luz; que possuem rendimento que deve ser considerado nos 

projetos de iluminação e que possuem vida útil de vinte anos, mas com no máximo doze anos 

devem ser substituídas para manter o fluxo luminoso das lâmpadas acima de 70%. 

Para funcionarem as lâmpadas devem ser ligadas através de equipamentos auxiliares 

específicos para cada tipo, sendo estes: reator, ignitor e relé fotoelétrico. 
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CAPÍTULO III - LED, O NOVO PARADIGMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

O LED inicialmente foi desenvolvido para utilização em sistema de sinalização e 

indicação visual nas cores vermelha e verde. O desenvolvimento de novas tecnologias de 

materiais semi-condutores permitiu emissão de luz na cor branca possibilitando que o LED 

seja utilizado para iluminação de ambiente interior e mais recentemente para iluminação 

pública em ruas, rodovias e auto-estradas. Neste capítulo será estudado o LED de alta 

potência cujo rendimento e eficiência alcançou ao das tradicionais lâmpadas VSAP utilizadas 

na IP. 

3.1 O LED 

É um componente semicondutor bipolar, normalmente chamado de diodo, que 

converte corrente elétrica em luz, por isso é chamado de Diodo Emissor de Luz ou Light 

Emitting Diode – LED, a conversão de energia elétrica em luz é conhecida como 

eletroluminescência, sendo descoberta em 1907. O LED foi inventado em 1963 por Nick 

Holonyac somente na cor vermelha e com baixa intensidade luminosa, 1milicandela - mcd.  

Um LED é uma partícula de material semicondutor, sendo montado com 

componentes ópticos usados para moldar o seu padrão de radiação e ajudar na reflexão da luz. 

Não possui filamento, eletrodos, gás ou tubo de descarga tendo elevada resistência a 

impactos, pois não possui componentes mecânicos que possam ser danificados durante o 

manuseio para instalação e manutenção. Não necessita de aquecimento especial ou tensão 

elevada para iniciar o funcionamento e, o processo elétrico de ligar e desligar a corrente 

elétrica não tem qualquer efeito na vida útil ou na produção do fluxo luminoso. Não 

representam risco à saúde e ao meio ambiente, pois não utilizam mercúrio em sua 

composição, Siqueira (2008). 

 

3.2 TIPOS DE LEDS 

Atualmente os LEDs podem ser divididos em três categorias: LED para indicação e 

sinalização cujo invólucro tem cor especifica que filtra a luz emitida, são os utilizados em 

painéis elétricos e equipamentos eletrônicos, LED de alto brilho com invólucro transparente 

sendo utilizados em luminárias internas e equipamentos de iluminação portáteis e o LED de 

alta potência, a partir de 1 W, sendo possível encontrar com potência acima de 30 W, são 

utilizados para iluminação interna e externa por terem alto fluxo luminoso, Figura 8. 
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Figura 8: Tipos de LED. Fonte: Philips (2006) e Cree (2010). 

 

A 

 

Tabela 12 mostra a cronologia do desenvolvimento do LED, pode-se ver que foi na 

década de 90 que o LED passou a ser utilizado para iluminação, após surgir o LED azul. 

 

Tabela 12 – Cronologia do LED. 

 

Fonte: Adaptado de Da Costa (2009). 

 

3.3 A LUZ DO LED 

O material semicondutor do diodo é formado pela junção de dois pequenos cristais 

de silício impregnados com diferentes materiais formando uma junção “PN”. Os cristais “P” 
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possuem carga positiva, falta de elétrons, sendo receptores de elétrons; enquanto que os 

cristais “N” possuem carga negativa, excesso de elétrons, sendo doadores de elétrons. 

Quando é aplicada uma voltagem direta no semicondutor de junção “PN” os elétrons 

movem-se do pólo “N” para o pólo “P”, e as lacunas (espaços determinados pela falta de 

elétrons) do pólo “P” para o “N”. Durante este movimento ocorre recombinação, ou encontro, 

dos elétrons com as lacunas nas proximidades da junção, sendo que a energia possuída pelo 

elétron é liberada em forma de calor ou fótons de luz, que é emitida pelo LED, Figura 9. 

 

Figura 9: Modo de produção da luz no LED. Fonte: Brancacci (2009). 

No diodo feito com silício e germânio a maior parte da energia é liberada na forma 

de calor; utilizando materiais como o Arseneto de gálio - GaAs ou Fosfeto de gálio - GaP, a 

quantidade de fótons de luz emitido é grande o suficiente para serem utilizados como fonte de 

luz artificial. 

A luz emitida pelo LED é monocromática com reduzida largura da banda ou 

freqüência, a cor da luz está relacionada com o valor do gap que é específico para cada tipo de 

material utilizado como dopante no semicondutor; o gap é um valor específico de energia que 

o elétron absorve ou emite para se mover da banda de valência, nos átomos, para a banda de 

condução, onde os elétrons estão em movimento. Quanto maior o gap, maior a quantidade de 

energia emitida quando da queda do elétron da banda de condução para a banda de valência e 

quanto mais energia emitida menor será o comprimento de onda da luz emitida. 

A combinação e quantidade dos elementos químicos dopantes como Gálio - Ga, 

Arsênico - As, Índio -In, Fósforo - P, Alumínio - Al e Nitrogênio - N em um semicondutor 

modificam o valor do gap com isso consegue-se luz de várias cores. Abaixo estão duas 

misturas utilizadas para gerar alguns padrões de cores. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1lio
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• AlGaInP – mistura utilizada para produzir luz vermelha, laranja e amarela; 

• InGaN – mistura utilizada para produzir luz azul e verde;  

O controle da dopagem dos elementos químicos possibilita escolher qual a 

freqüência da onda de luz que será emitida, possibilitando máxima resposta ao olho humano, 

isto é, o espectro da luz do LED fica dentro da região da luz visível. 

Na Figura 10 observa-se o espectro da luz emitida pelo LED em relação à curva da 

sensibilidade da visão humana e as regiões fotópica, escotópica e mesópica. 

 

Figura 10: Espectro da luz do LED x Curva de sensibilidade do olho humano, Fonte: Adaptado de Brancacci 

(2009) e Cree (2010). 

Na Figura 11 observa-se que os diversos comprimentos das ondas das cores de luz 

emitida pelos LEDs estão dentro da faixa da visão humana compreendida entre 380 nm e 760 

nm. 
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Figura 11: Cor da luz do LED x comprimento de onda, Fonte: Lumileds (2006). 

Um LED para substituir as lâmpadas comuns, tem que ser capaz de reproduzir luz 

ambiente ou a claridade do sol com a qual estamos acostumados. Para isso tem que emitir 

uma luz de cor balanceada, isto é a luz deve ter vários comprimentos de ondas entre os 

valores extremos da visão humana. Na Figura 12 observa-se o espectro da luz de alguns tipos 

de lâmpadas tradicionais em relação à curva de sensibilidade do olho humano nas regiões 

fotópica e escotópica, sendo possível observar que a luz emitida por estas lâmpadas fica 

parcialmente fora do campo de visão humana, reduzindo o rendimento da iluminação. 

 

 

Figura 12: Espectro da luz de algumas lâmpadas x curva de sensibilidade do olho humano, Fonte: Adaptado de 

Brancacci (2009), Philips E Osram. 

O advento dos LEDs azuis, em 1993, permitiu a geração da luz branca a partir de sua 

união com os tradicionais LEDs vermelho e verde. Atualmente três são as formas básicas de 

conseguir a luz branca: 
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1 - A partir de três unidades de LEDs vermelho, verde e azul - RGB, é possível 

conseguir qualquer cor, incluindo o branco, Figura 13. 

 

Figura 13: Espectro da luz branca a partir dos LEDs vermelho, verde e azul, Fonte: Cree (2010). 

2 – A partir do LED Azul + fósforo, sendo que a emissão azul converte-se em 

amarela pela capa de fósforo no Chip e a parte superior do refletor. A mistura de cor azul e 

amarela proporciona a luz branca, Figura 14. 

 

Figura 14: Espectro da luz branca a partir do LED azul + fósforo, Fonte: Cree (2010). 

3- LED UV + fósforo, esse LED é feito a partir de um único tipo de molécula, no 

caso, partículas de fósforo. O fósforo depositado em cima do material semicondutor de um 

LED ultravioleta faz a conversão da luz UV para a luz branca como em uma lâmpada 

fluorescente comum, Figura 15.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
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Figura 15: Espectro da luz branca a partir do LED UV + fósforo, Fonte: Cree (2010). 

A distribuição típica do espectro de luz branca fria de um LED com temperatura de 

cor de 5.500 K é mostrada na Figura 16. 

 

Figura 16 - Distribuição do espectro de um LED branco de 5.500 K. Fonte: Lumileds (2006). 

Uma cor de luz pode ter várias temperaturas, a Figura 17 mostra três temperaturas de 

cor para a luz branca emitidas pelo LED. 

 

Figura 17: Temperatura de cor da luz branca, Fonte: Bluespan (2009). 
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O LED não emite radiação UV não atraindo insetos evitando assim o contato do 

homem com estes e seus predadores. 

A Figura 18 apresenta a sensibilidade da visão humana e dos insetos relacionada com 

a luz emitida pelas lâmpadas tradicionais. Podemos ver que na lâmpada VM a emissão de UV 

é grande, estando situada no campo de visão dos insetos, não ocorrendo para o homem; para 

as lâmpadas VSAP a emissão de UV é menor, mas ainda interfere no campo visual dos 

insetos. 

 

 

Figura 18: Curva de sensibilidade à luz do olho humano x inseto x VSAP e VM, Fonte: Competence (2010). 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DO LED DE ALTA POTÊNCIA 

O LED de alta potência, de 1 W ou acima, tem área do semicondutor maior que no 

LED comum, chegando a ser de 1mm² e até maiores com 25 mm². Figura 19. 

 

 

Figura 19: LED de alta potência. Fonte: Almeida (2005). 
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Um semicondutor com maior área possibilita a transformação da energia elétrica em 

luz de maneira mais intensa. Disponibilizam de grande área para dissipação térmica e seus 

terminais de ligação são desenhados para montagem sobre superfície. 

3.4.1 Variação de tensão x variação de corrente 

No LED de alta potência a condução de corrente ocorre com polarização direta de 

tensão acima de 2,5 V. No Gráfico 7 observa-se o comportamento da corrente pela variação 

da tensão; uma pequena variação de tensão ocasiona um grande aumento na corrente direta, 

um bom projeto de fonte deve garantir que a tensão não oscile mantendo uma corrente 

constante. 

Gráfico 7 – Variação da tensão x variação na corrente do LED Alta Potência (Tj = 25º C). 

 

Fonte: Cree (2010). 

O controle do fluxo luminoso é obtido através do controle da corrente direta, no 

entanto a emissão de fluxo luminoso não é diretamente proporcional ao aumento da corrente. 

Aumentando a corrente o fluxo cresce em menor proporção, reduzindo o rendimento do LED. 

O Gráfico 8 mostra que para uma corrente de 350 mA o fluxo luminoso emitido é de 100%, se 

a corrente for elevada para 1.000 mA o fluxo luminoso subirá para 250%, um aumento de 

150% contra um aumento de 185,7% da corrente reduzindo a eficácia, isso sem levar em 

consideração o efeito do aumento da temperatura na junção do LED que proporciona mais 

redução do fluxo luminoso, item 3.4.4. 
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Gráfico 8 – Fluxo luminoso x corrente direta do LED Alta Potência (Tj = 25º C). 

 

Fonte: Cree (2010). 

3.4.2 Eficiência 

Atualmente os LEDs de alta potência, em comercialização, produzem 160 lm/W. Em 

2010 o LED chegou ao patamar de 208 lm/W, na cor branca, sendo que ainda está em testes 

nos laboratórios da Cree, MURRAY (2010). Sua entrada no mercado está prevista para 2011 

segundo informação do representante da Cree no Brasil. O LED antecipando a todas as 

previsões alcançará em 2011, o topo da produção de luz com maior índice de eficiência de 

uma lâmpada, superior inclusive às lâmpadas a vapor de sódio de baixa pressão que alcançam 

200 lm/W, LAMPTECH (2010). Utilizando a metodologia de CARDOSO (2003, apud 

COSTA
1
, 1998) para cálculo do rendimento, o LED atual alcança 23,4%, quando da entrada 

do LED de 208 lm/W no mercado o rendimento subirá para 30,45%. 

A cor da luz está relacionada com o comprimento de onda do fluxo luminoso do 

LED. Para a formação da cor branca é utilizado o LED azul ou ultravioleta com fósforo; de 

acordo com o tipo e a quantidade de fósforo adicionado ao LED a luz branca pode ser quente, 

neutra ou fria, variando de 2.600 a 8.300 K, sendo que quanto menos fósforo no LED mais 

fria será a luz branca sendo maior o seu rendimento e menor o IRC, ALFALUM (2010). O 

LED que emite luz branca fria é o que tem maior rendimento e menor IRC, conforme mostra 

a Tabela 13. 



 

47 

Tabela 13 – Fluxo característico para temperatura junção (Tj) de 25º C. 

 

Fonte: Cree (2010). 

A pequena dimensão do LED, e a emissão de luz em ângulo de abertura menor que 

180º permite que seja maximizada a utilização do fluxo luminoso, direcionando exatamente 

para a área a ser iluminada. Como conseqüência, em relação às lâmpadas de descarga, 

necessita de menos lúmens para atingir a mesma iluminância. A Bluespan (2009) coloca que 

neste ponto o LED tem fator de utilização de 85 a 90% acima da lâmpada VSAP. A Figura 20 

demonstra a eficácia do direcionamento das lâmpadas LED na IP que proporciona maior 

rendimento do fluxo luminoso que as luminárias com lâmpadas tradicionais que emitem luz 

em todas as direções. 

 

Figura 20: Direcionamento da lâmpada LED x lâmpada de descarga, Fonte: Astorga (2010). 

O controle do direcionamento proporciona também a redução da poluição luminosa 

evitando que seja emitido para a atmosfera fluxo luminoso; esse é um ponto que muitas 

prefeituras estão se preocupando, a chamada luz invasora é tida atualmente como um índice 

da qualidade de vida da população. 

No entanto a eficiência do LED depende principalmente da temperatura na junção do 

semicondutor, qualquer aumento de temperatura na junção provoca redução do rendimento, o 
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Gráfico 9 abaixo mostra a redução do fluxo luminoso causada pelo aumento da temperatura 

na junção do semicondutor, a 112,5 ºC o rendimento do LED cai a 80% do valor inicial. 

Gráfico 9 – Emissão de Fluxo luminoso x temperatura da junção do LED Alta Potência. 

 

Fonte: Cree (2010). 

Segundo a Bluespan (2009) a depreciação do fluxo luminoso do LED é de 1 a 2% 

durante sua vida útil, dependendo principalmente da luminária que deve proporcionar uma 

boa dissipação do calor. De acordo com Josemar (2009) a estimativa é de 10% de depreciação 

do fluxo luminoso para vida útil de 100.000 h. 

3.4.3 Lente ou colimador 

A luz emitida pelo LED tem ângulo de abertura de 120º. Para aumentar a eficiência 

do LED é preciso concentrar a luz, para isso são utilizados lentes ou colimadores que 

direcionam o facho de luz em ângulo específico. As lentes reduzem o ângulo de emissão da 

luz para 15º ou até 60º de abertura, no entanto ocasionam perda do fluxo luminoso que pode 

ser de 5% até 15%. 

O Gráfico 10 mostra a dispersão angular da luz do LED; no nadir o fluxo é 100% e 

quanto mais afastado do nadir menor a intensidade luminosa.  Na Figura 21 vemos algumas 

lentes, sendo que alguns tipos de LED já trazem lentes incorporadas. 
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Gráfico 10 – Curva de dispersão angular do LED Alta Potência. 

 

Fonte: Cree (2010). 

 

Figura 21: Tipos de lentes para LED de alta potência. 

3.4.4 Controle do calor 

A luz emitida pelo LED é fria, não contendo radiação infravermelha – IV; o calor 

dissipado não provém da emissão de IV, mas da parcela da potência elétrica aplicada ao LED 

que é transformada em energia calorífica e que deve ser dissipada por convecção ou 

condução. Utilizando o método de Cardoso (2003, apud Costa, 1998) para determinação do 

rendimento das lâmpadas e considerando o LED da CREE com eficiência atualmente em 160 

lm/W, em torno de 76,6% da potência elétrica no LED é transformada em calor oriundo da 

alta corrente, por isso obrigatoriamente deve utilizar dissipador de calor sem o qual ocorre a 

queima imediata do semicondutor. 

Diferente do LED de sinalização, cujos terminais de ligação elétrica e as trilhas de 

cobre das placas de circuito impresso são os caminhos para a dissipação do calor, nos LED de 

alta potência o caminho elétrico é separado do caminho do calor, Figura 22, e neste deve ser 
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acoplado radiador ou dissipador que deve oferecer um caminho eficaz para o calor, garantindo 

baixa temperatura na junção PN do semicondutor. 

 

Figura 22: Caminho elétrico e térmico do LED, Fonte: Autor. 

O aumento da temperatura na junção PN causa a depreciação do fluxo luminoso e da 

vida útil do LED sendo a temperatura limite de 150ºC, neste ponto ocorre o colapso do LED. 

O Gráfico 11 mostra que o ponto mais eficiente para utilização do LED é a 25ºC, 

acima desta temperatura ocorre perda de fluxo luminoso, reduzindo sua eficácia (lm/W), se a 

temperatura for mantida abaixo de 25ºC o fluxo luminoso emitido é acima do nominal. O 

rendimento do LED está relacionado a um bom projeto de dissipador de calor. 

Gráfico 11 – Emissão de luz x temperatura da junção do LED Alta Potência. 

 

Fonte: Lumileds (2006) 

É importante salientar que os fabricantes realizam as medições óticas e elétricas 

divulgadas em seus catálogos submetendo o LED a pulsos de corrente de valor nominal, que 

pode ser de 350, 700 ou 1.000 mA conforme o tipo do LED, de tal forma que a temperatura 

da junção é mantida em 25ºC. Logo se conclui que os dados divulgados nos catálogos devem 
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ser analisados com cautela, podendo não ser representativos quando o LED estiver em 

condição normal de trabalho quando a temperatura é bem superior à de referência. 

A Figura 23 mostra um LED montado em um dissipador em forma de estrela. 

 
Figura 23: Dissipador estrela para LED de alta potência, Fonte: Cromatek (2010). 

A Cromatek (2010) informa que a temperatura de junção de seus LEDs deve ser 

mantida rigorosamente abaixo dos 125ºC ou aconselha a manter a temperatura nos contatos 

em 55ºC, e recomenda enfaticamente que o dissipador deve ser anodizado e plano para 

máximo contato com o LED, Figura 24, evitando raios de curvatura. 

 

Figura 24: Cuidado na montagem do LED no dissipador de calor, Fonte: Cromatek (2010). 

O projeto de um dissipador leva em consideração as resistências térmicas desde a 

junção do semicondutor até a temperatura ambiente. A  

Figura 25 mostra as resistências que devem ser calculadas para obter a área mínima 

de um dissipador de calor. 
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Figura 25: Resistências térmicas de contato de um LED, Fonte: Cromatek (2010). 

Onde: 

Rth(J-A) – Resistência térmica desde a junção até o meio ambiente; 

Rth(J-S) – Resistência térmica da junção ao slug do LED; 

Rth(S-G) – Resistência térmica do slug até o grease; 

Rth(G-B) – Resistência térmica desde o grease até a placa PCI; 

Rth(B-A) – Resistência térmica desde a placa até o meio ambiente; 

TA – Temperatura do ambiente; 

Pdissipation – Potência dissipada. 

A potência dissipada por um LED é o produto da tensão direta pela corrente direta 

que circula pelo semicondutor. A temperatura da junção é definida com a soma entre a 

temperatura ambiente e o produto da resistência térmica da junção ao ambiente pela potência 

dissipada, equação (1). 

TJUNÇÃO = TA + (Rth(J-A) X PDISSIPADA)                                                                    ...(1) 

  A resistência térmica entre a junção do LED e o meio ambiente, determina a 

máxima corrente direta. Quanto menor a resistência térmica, maior será a capacidade de 

condução de corrente, podendo a junção trabalhar sob temperaturas maiores mantendo mesma 

vida útil e características ópticas do LED, conforme mostra o Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Desempenho térmico do LED Alta Potência. 

 

Fonte: Cromatek (2010). 

Segundo Novicki et al (2008) os dissipadores devem ser adequados às condições de 

instalação da luminária LED para que haja máximo aproveitamento das características 

luminosas do LED, podendo ser constituídos de cobre ou alumínio dentre outros materiais e 

apresenta também que o cobre é o material com maior condutividade térmica alcançando 400 

W/mK vindo em seguida o alumínio com 170 W/mK. 

Desta forma percebemos que o controle do calor é fundamental para maximizar a 

vida útil e fluxo luminoso do LED. 

3.4.5 Vida útil 

A vida útil do LED de alta potência está relacionada com a corrente de alimentação, 

temperatura de junção e a influência da temperatura ambiente; os fabricantes colocam o LED 

com vida útil capaz de ultrapassa 50.000 horas de funcionamento, isto é, após esse tempo o 

LED ainda mantém seu fluxo de luminoso acima de 70% do valor inicial conforme estabelece 

a norma NBR 5101 para o tempo de vida útil das lâmpadas, Gráfico 13; quando atingir 70% 

do fluxo luminoso inicial o LED estará com aproximadamente 67.000 h de funcionamento. 
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Gráfico 13 – Fluxo luminoso x tempo de utilização do LED Alta Potência. 

 

Fonte: Alfalum (2010). 

O Gráfico 14 mostra o relacionamento da corrente direta com a temperatura de 

junção para diversas correntes; pode-se ver que quando a corrente direta aumenta a 

temperatura de junção aumenta reduzindo a vida útil do LED e que em correntes menores é 

possível alcançar temperaturas de junção maiores mantendo a mesma vida útil, ALFALUM 

(2010). 

Gráfico 14 – Curva de vida x temperatura de junção do LED Alta Potência. 

 

Fonte: Alfalum (2010). 
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3.5 LUMINÁRIAS LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

No Brasil, não existe norma regulamentadora estabelecendo parâmetros básicos 

necessários para a fabricação, qualificação e comercialização das luminárias LED. A norma 

NBR IEC 60598-1 luminárias, Parte 1: Requisitos Gerais e Ensaios estabelece que as 

luminárias tradicionais devem ser ensaiadas em temperaturas ambientes entre 10 ºC e 30 ºC; 

condições essas que segundo Alfalum (2010) as luminárias LED não podem ser ensaiadas por 

a sua estrutura construtiva ser diferente das tradicionais que inclui os LED como parte 

integrante de seu corpo, não possuindo difusor ou vedações como as luminárias tradicionais. 

Como não existe norma para comparar e avaliar as luminárias que já se encontram no 

mercado para aplicação na iluminação pública corre-se o risco de que as luminárias LED 

compradas como o objetivo de economizar energia e custo com mão de obra de manutenção 

tenham vida igual ou até mesmo inferior às tradicionais, elevando o custo da manutenção da 

instalação. 

Segundo Alfalum (2010), as atuais normas para medição da fotometria das 

luminárias com lâmpada tradicional não pode ser aplicada às luminárias a LED pelos 

seguintes motivos: 

1 - O fluxo luminoso do LED é dependente da temperatura da junção e da 

temperatura do ambiente e não há como controlar estes parâmetros nas luminárias; 

2 – Os dados do LED constantes em catálogo são tomados durante curto intervalo de 

tempo evitando o aquecimento da junção que é considerada em temperatura constante a 25º C, 

o que não ocorre na prática; 

3 – O desempenho da luminária depende da sua capacidade de dissipação de calor. 

Como solução, sugere: 

“... No caso de uma luminária LED, a organização CELMA (Federação Européia 

das Associações Nacionais de Fabricantes de iluminação), cujo membro espanhol é 

ANFALUM e cujo membro português é ANIMEE (Associação Portuguesa das Empresas 

do Sector Eléctrico e Electrónico) propõe a apresentação de dados fotométricos da seguinte 

forma:  

• Fotometria referenciada a 1.000 lúmens e realizada num goniofotómetro 

calibrado, de fabricante reconhecido internacionalmente, sendo recomendável medições 

realizadas num Gonio que mantenha a luminária na sua posição normal de funcionamento, 
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com a temperatura estabilizada, sem que existam correntes de ar na sala e a uma 

temperatura ambiente de 25º +/- 1ºC.  

• Obter o fluxo global luminoso emitido pela luminária.  

• Medição do consumo total de energia da luminária em funcionamento.  

• Indicar a eficácia da luminária em lm/W sendo, ambos os valores, os reais 

medidos.  

Ou seja, a potência consumida pela luminária, incluindo o driver e os lúmens 

finais medidos pelo goniofotómetro. 

A apresentação dos dados neste modo significa que a eficácia será um parâmetro 

fundamental para a eleição de qual luminária LED se pretende instalar e dará conta, não só 

da qualidade da óptica, como também da capacidade da mesma dissipar calor...” 

Ainda em seu documento, Alfalum (2010) informa que as normas Européias para 

luminárias LED determinam que seja informada a temperatura crítica - Tc de trabalho e o 

intervalo de temperatura ambiente - Ta onde estas podem funcionar, sem que sejam alterados 

seus parâmetros básicos como tempo de vida útil e rendimento. Como a temperatura crítica é 

a temperatura da junção do semicondutor, sendo difícil realizar está medida, sugere que seja 

marcado um ponto de controle térmico acessível na luminária para realização de medida 

indireta deste valor. 

Outro ponto importante a considerar é sobre a substituição das lâmpadas tradicionais 

por lâmpadas LED mantendo as atuais luminárias; como o ponto crítico do LED é a 

temperatura, e para uma correta operação do mesmo a dissipação de calor é fundamental; é 

importante que na troca simples da lâmpada seja garantida a manutenção da temperatura do 

LED, sem a qual poderá ocorrer redução no fluxo luminoso e da vida útil da lâmpada; com a 

simples troca de lâmpada tradicional por lâmpada LED a luminária pode não atender aos 

requisitos de dissipação de calor vindo a reduzir a vida útil e o fluxo de luminosidade do 

LED. 

3.5.1 Manutenção do fluxo luminoso 

A manutenção do fluxo luminoso de uma luminária LED está relacionada com a 

temperatura de junção - Tj, do LED, com a temperatura ambiente e com a capacidade de 

dissipação de calor da luminária. Para temperaturas ambientes acima de 25ºC a luminária tem 

sua emissão de fluxo luminoso reduzido e à temperatura de junção de 150ºC o LED entra em 
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colapso deixando de emitir luz. Com a temperatura variando entre estes dois extremos o fluxo 

luminoso emitido será uma parcela do fluxo luminoso nominal informado nos catálogos dos 

fabricantes, conforme mostra o Gráfico 11, CROMATEK (2010). 

Como observado anteriormente, na luminária tradicional a influência da temperatura 

no interior da lâmpada, as flutuações de tensão da rede elétrica e a quantidade de partidas por 

hora reduzem o fluxo luminoso emitido. Na luminária LED estes fatores não influem na 

emissão do fluxo luminoso por a fonte de alimentação manter a tensão no LED estável, 

PHILIPS (2010). 

3.5.2 Vida mediana. 

Para a luminária LED este conceito não é aplicável já que não ocorre queima de 

todos os LEDs ao mesmo tempo não ocorrendo interrupção total na emissão de luz; devendo 

ser a referencia para projetos segundo Alfalum (2010) somente a vida útil que é considerada 

no fim quando seu fluxo luminoso chega a 70% do valor inicial; a NBR 5101 coloca esse 

valor como fim da vida útil das luminárias tradicionais. 

3.5.3 Fator de potência - FP e taxa de distorção harmônica - THD 

Segundo Astorga (2009) em seus estudos as luminárias LED têm maior fator de 

potência - FP e menor taxa de distorção harmônica - THD do que as luminárias tradicionais. 

Isso é devido ao projeto da fonte de alimentação eletrônica da luminária LED que inclui 

capacitores para correção o fator de potência e filtros de harmônicas, enquanto que no reator 

das luminárias tradicionais somente são utilizados capacitores para correção de FP, não 

havendo filtro contra harmônicas. 

3.5.4 Depreciação da luminária. 

Nas luminárias a depreciação ocorre por desgaste das vedações por UV 

proporcionando a entrada e acúmulo de água, poeira e insetos dentro do compartimento da 

lâmpada, tendo como conseqüência a redução do seu rendimento. Para a luminária LED a 

depreciação é menor por não emitirem raios UV sendo reduzida a degradação das vedações e 

ataques de insetos, promovendo maior vida útil. 

O acúmulo de poeira nas LEDs de acordo com Alfalum (2010) é resolvido com 

soluções anti-estáticas. 
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A luminária LED, segundo a Bluespan (2009), tem fator de manutenção elevado 

ficando acima de 75%, que proporciona menor manutenção que na luminária tradicional. De 

acordo com Alfalum (2010) este valor é de 80% para a LED contra 45% para a luminária 

tradicional considerando também esse um valor alto, podendo chegar a 33%. 

Esse fator de manutenção é entendido como o fator de depreciação de serviço das 

luminárias, conforme coloca Mamede Filho (2002), que mede a relação entre o fluxo 

luminoso inicial e final para um determinado tempo esperado para iniciar a manutenção de 

limpeza, podendo assumir um valor entre 0 e 1 dependendo da construção da luminária, e que 

quanto maior o seu valor, menor será a depreciação sofrida pela luminária. 

 

3.6 VANTAGENS DA LUMINÁRIA LED 

3.6.1 Redução do consumo, da demanda de energia e do custo operacional 

A utilização de luminárias LED tem como conseqüência imediata a redução no 

consumo de energia elétrica com conseqüência direta na redução do custo com iluminação 

pública para as prefeituras; com menor potência requerida pelas LEDs ocorre a liberação da 

demanda nos cabos de distribuição e transmissão de energia e respectiva redução de perda 

nestes. 

A redução do custo operacional nos sistemas de IP esta relacionada com a maior vida 

útil dos LEDs, estimada em no mínimo 50.000 h equivalente a 12 anos de vida útil, estimada 

para 12 h de utilização diária, reduzindo a necessidade de manutenção periódica.  

Segundo Kurahassi (2006) a IP representa grande parcela do consumo de eletricidade 

nos municípios sendo superior a 50% do consumo em todos os municípios estudados e em 

alguns casos alcançando 90% do consumo em energia elétrica. 

A vida útil de um sistema de iluminação pública é de 25 anos, COMPETENCE 

(2010), neste período os custos com a manutenção rondam 45% do custo total do sistema. O 

Gráfico 15 mostra que o investimento inicial corresponde a 15% do custo total do sistema, 

ficando 85% divididos entre a manutenção e o consumo de energia. 
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Gráfico 15- Distribuição dos custos da iluminação pública tradicional. 

 

Fonte: Competence (2010). 

3.6.2 Rendimento luminoso 

No período noturno de utilização da iluminação pública a visão humana encontra-se 

na sua característica mesópica, zona intermediaria entre o padrão fotópico e escotópico do 

olho humano; o fluxo luminoso das lâmpadas de descarga é medido pelo padrão fotópico do 

olho humano; esta diferença se traduz num menor aproveitamento ou maior perda do fluxo 

luminoso das lâmpadas tradicionais para a visão humana; isso não acontece com as lâmpadas 

LED por o espectro luminoso está todo dentro da faixa de luz visível, sendo a resposta da 

visão humana para o LED sempre máxima. 

No Gráfico 16 podemos ver a diferença no rendimento das lâmpadas; à medida que 

reduz a potência luminosa, as lâmpadas VM, MVM e LEDs que emitem luz com MENOR 

comprimento de onda, têm maior rendimento sob condições de luminância menores e as 

lâmpadas VSAP que emitem luz com maior comprimento de onda, têm rendimento mais 

elevado sob condições de luminância maiores, isto por que o olho humano tem maior 

sensibilidade, em condições de luminância menores, para lâmpadas que emitem luz mais fria 

ou azulada. 
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Gráfico 16 - Rendimento das lâmpadas tradicionais x nível de luminância. 

 

Fonte: Bluespan (2009). 

Pelo Gráfico 16 uma lâmpada de iodeto metálico com temperatura de cor de 4.000 K 

em condições próximas a escotópica com luminância de 0,5 cd/m2 tem 25% mais de fluxo 

luminoso do que próximo a condições fotópica com luminância de 1 cd/m2, essa situação 

ocorre igualmente para a LED que tem comprimento de onda de luz similar. Uma lâmpada 

VSAP, com emissão de luz amarela, nas mesmas condições anteriores apresentará entorno de 

8% menos de fluxo luminoso. A diferença de emissão de luz entre as duas lâmpadas será de 

aproximadamente 36% com base na lâmpada VSAP. 

3.6.3 Melhor uniformidade e qualidade da iluminação 

As luminárias tradicionais criam maiores variações de níveis de iluminação, gerando 

pontos “quentes” com muita luz, logo abaixo da luminária, e “frios” com pouca luz na 

periferia da área iluminada, demonstrando que sua distribuição horizontal de luz tem pouca 

homogeneidade, enquanto que as luminárias a LED ofereceram uma melhor distribuição 

horizontal de luz, reduzindo as variações entre os pontos com maior e menor iluminação, 

proporcionando maior uniformidade da iluminação. 

A luminária LED tem índice de reprodução de cor – IRC maior que 70 por emitir luz 

em vários comprimentos de onda com isso ela consegue maior percentual de reprodução de 

cor do que a luminária VSAP com IRC de 25. A melhor reprodução de cor torna a luz mais 

agradável, aumenta a percepção de detalhes e aumenta a sensação de conforto e segurança. A 

Figura 26 mostra que a reprodução de cor da luminária LED é mais agradável reproduzindo 

com maior qualidade as cores dos objetos.  
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Figura 26: Comparação da luz LED x VSAP. Fonte: Technosol. 

3.6.4 Tempo de partida. 

A luminária LED responde com fluxo luminoso máximo imediatamente após ser 

ligada, mantendo sua potência constante na partida, não sobrecarregando o sistema elétrico 

com demanda adicional de energia como acontece com as lâmpadas tradicionais, PHILIPS 

(2010). 

3.6.5 Redução do efeito estufa – CO2 

A menor demanda de potência necessária para iluminar, faz com que a luminária 

LED utilize menor quantidade de energia elétrica emitindo menor quantidade de CO2 para a 

atmosfera, diminuindo a influência no efeito estufa. Segundo Astorga (2009) 1 MWh gerado 

corresponde a 25 Kg de CO2 emitido para a atmosfera. Na cidade de Oakland com o uso de 

luminária LED anualmente seria evitada a emissão para a atmosfera de 161,25 toneladas de 

CO2. Para Curitiba, com a economia de 52,91 GWh, anualmente seriam evitadas a emissão de 

1.322,75 Toneladas de CO2 na atmosfera, considerando apenas o MWh no consumo final. 

Como ocorrem perdas na transmissão e distribuição a quantidade de CO2 emitida para a 

atmosfera é maior. 

3.6.6 Estreita faixa de emissão de luz 

O espectro da luz do LED e limitado à faixa da visão humana, não emitindo radiação 

infravermelha ou radiação ultravioleta. O UV emitido pelas lâmpadas de descarga agride os 

materiais componentes da luminária reduzindo sua vida útil; na luminária LED, sem a 

emissão de UV, a degradação dos materiais das luminárias é menor proporcionando maior 

vida útil. 

A radiação ultravioleta também atrai insetos que proporcionam redução da emissão 

do fluxo luminoso e aumentam a degradação da luminária além de perturbar a vida noturna da 
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fauna. A radiação infravermelha emitida pela lâmpada de descarga é absorvida pelo gás CO2 

presente na atmosfera aquecendo o ambiente. 

3.6.7 Redução da poluição luminosa 

Com geometria otimizada pela emissão de luz em apenas um hemisfério a luminária 

LED não emite luz para a atmosfera diminuindo a poluição luminosa aumentando a qualidade 

de vida da população, as luminárias tradicionais emitem luz em todas as direções tornando 

difícil o controle da luminosidade e aumentando a poluição atmosférica. 

3.6.8 Tempo de vida útil 

A vida mediana da lâmpada de descarga, no caso a VSAP, é de 24.000 a 32.000 h, 

dependo do fabricante. O LED tem expectativa mínima de vida útil de 50.000 h e pode 

ultrapassar 60.000 h dependendo da sua temperatura da junção.  

3.6.9 Segurança 

Têm elevada resistência a impacto proporcionando maior segurança ao operador. 

Funcionam em baixa tensão diminuindo o risco de acidentes com choques elétricos. 

3.6.10 Toxidade 

Os LEDs não utilizam substâncias tóxicas na sua composição enquanto que as 

lâmpadas tradicionais contêm mercúrio com alto poder de poluição e elevado grau de risco 

para o operador. 

A lâmpada VSAP tem em média 0,019 g de mercúrio por lâmpada e a de VM têm 

concentração maior chegando a 0,032 g por lâmpada. No caso da cidade de Oakland com 

36.219 luminárias, considerando todas VSAP com vida mediana de seis anos, durante o 

período de vida útil do LED de 12 anos são utilizadas 2 lâmpadas VSAP. A quantidade de 

mercúrio utilizada pelas lâmpadas VSAP neste período de 12 anos é de 1.376 g. Para Curitiba, 

considerando o intervalo de tempo entre as manutenções das luminárias tradicionais de 4 

anos, durante o período de vida útil do LED de 12 anos são utilizadas 3 lâmpadas VSAP. A 

quantidade de mercúrio utilizada pelas lâmpadas VSAP neste período de 12 anos é de 7.422 g. 

que se não reaproveitado ou devidamente destinado e descartado em lixões pode contaminar o 

meio ambiente. 
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3.6.11 Controle de potência e de cores 

O controle de corrente direta proporciona de forma precisa a quantidade de fluxo 

luminoso emitido pelo LED possibilitando que a iluminância seja controlada de acordo com a 

necessidade do local e do seu uso público e a composição de LEDs com várias cores na 

luminária possibilita o controle de cor da luz emitida. 

3.6.12 Intervalo entre os acendimentos. 

Diferentemente das lâmpadas tradicionais, que têm seu tempo de vida reduzido com 

a redução do tempo entre as partidas, se este for menor que 10 h, a quantidade de partida por 

hora não afeta a vida útil do LED. A redução do tempo de vida da lâmpada causa o aumento 

do custo da manutenção por reduzir o intervalo de tempo entre elas. 

 

3.7 DESVANTAGENS DA LUMINÁRIA LED 

No estado atual de desenvolvimento tecnológico as principais desvantagens da 

luminária a LED são: custo inicial elevado com retorno em até 20 anos, tecnologia em 

desenvolvimento e sem histórico de utilização nos mais diversos ambientes onde são 

utilizadas as luminárias tradicionais, falta de norma e legislação especifica estabelecendo 

padrões de construção e utilização, incerteza quanto ao tempo e condições de manutenção e 

limpeza do LED e da luminária, dificuldade para avaliar a qualidade de uma luminária LED 

pelo consumidor final, os laboratórios atuais não estão preparados para avaliar luminárias 

LED e incerteza quanto à durabilidade da luminária LED. 

As atuais luminárias a lâmpada de descarga utilizam reatores eletromagnéticos para 

seu funcionamento; as luminárias LED necessitam de fonte de energia que são mais 

complexas que os atuais reatores das lâmpadas de descarga, estas fontes devem, 

necessariamente, ter o mesmo tempo de vida útil do LED. 

 

3.8 CONDIÇÕES PARA UM BOM PROJETO 

O desempenho da iluminação a LED é determinada pelo LED e pelo projeto da 

luminária devendo ser observado nos dois casos a procedência do LED e do conjunto óptico 
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para garantir a máxima eficiência e durabilidade da luminária, e do projeto térmico para a 

dissipação de calor e a qualidade da fonte de alimentação. 

A escolha da luminária deve levar em consideração a temperatura ambiente e a 

variação de temperatura ambiente a que pode ficar exposta. 

 

3.9 CONCLUSÃO 

Este capítulo mostrou que o LED é uma pastilha semicondutora bipolar, diodo, que 

converte corrente elétrica em luz; inicialmente foram fabricados em baixa potência sendo 

utilizados como sinalizadores e indicadores, mas com aumento da área e controle do material 

componente do semicondutor a produção de fluxo luminoso é intensa fazendo o LED emitir 

luz capaz de substituir as lâmpadas tradicionais e em ampla variedade de cor inclusive na cor 

branca. O espectro da luz emitida é todo dentro do campo de visão humana o que torna a 

resposta da visão mais eficiente no período noturno do que com as lâmpadas tradicionais.  

Foi mostrada que a eficiência luminosa atual dos LED é de 160 lm/W superando as 

lâmpadas VSAP, sendo seu rendimento de 23,4% ficando acima das lâmpadas tradicionais e, 

para máximo rendimento a temperatura de junção do LED deve ser mantida em 25ºC; o 

aumento de temperatura de junção provoca a queda do fluxo luminoso reduzindo a eficiência. 

A depreciação do fluxo luminoso é estimada em 10% para 100.000 h de funcionamento. 

Foi visto que o ângulo de abertura da luz do LED é de 120º sendo necessária lente ou 

colimador para direcionar a luz reduzindo o ângulo de abertura, no entanto ocorre perde de 

5% a 15% do fluxo luminoso. Foi mostrado que a luz do LED é fria, mas produz elevado 

calor por efeito Joule, necessitando de dissipador de calor eficiente para manter a temperatura 

de junção próxima de 25ºC, a temperatura de junção de 150ºC causa a queima do LED.  

A vida útil estimada do LED é de 50.000 h, tempo em que ainda emite no mínimo 

70% de fluxo luminoso inicial, e está relacionada com a corrente de alimentação, temperatura 

de junção e a influência da temperatura ambiente. Tem alta resistência mecânica, não tem 

produtos tóxicos em seus componentes e não emite raios IV e UV. Foi mostrado que as 

luminárias LED têm seu desempenho relacionado com a capacidade de dissipação de calor, 

sendo que para instalar uma luminária LED é importante considerar a máxima temperatura de 

trabalho e a variação de temperatura ambiente.  
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Foi mostrado que o fator de manutenção das luminárias LED é acima de 75% contra 

no máximo 45% das luminárias tradicionais, isto é para luminárias tradicionais o valor 

calculado da potência inicial necessária para iluminação de uma área deve ser divido por 45%, 

o que eleva a potência inicial do sistema de iluminação para que no fim da sua vida mediana 

ainda esteja com o fluxo luminoso mínimo necessário para atender a exigência das normas. 

Também foi visto que para efetuar um bom projeto com qualidade e durabilidade os 

fatores mais importantes são a procedência dos LEDs e das luminárias, a eficiência luminosa 

do LED e térmica da luminária e a qualidade da fonte de alimentação. Por fim foi exposto que 

as luminárias devem ser utilizadas conforme a temperatura de trabalho a ser suportada e 

variação de temperatura do ambiente onde irá trabalhar. 

 



 

66 

CAPÍTULO IV - APLICAÇÕES DE LUMINÁRIA LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A utilização de luminárias LEDs na iluminação pública iniciou em 2003 nos EUA 

onde foram instaladas 30 luminárias, atualmente muitos países estão substituindo suas 

luminárias públicas tradicionais por LEDs; sendo que na Europa, em 2010, foi inaugurada a 

primeira auto-estrada totalmente iluminada a LED.  

Nos EUA os projetos para uso do LED na IP visando à redução de consumo de 

energia elétrica, redução da manutenção dos sistemas de iluminação pública e conseqüente 

redução de custos somam milhões de dólares, no Brasil algumas concessionárias como a 

Companhia paranaense de energia elétrica - Copel e a Companhia de energia elétrica de 

Minas Gerais - Cemig e alguns órgãos públicos como o Departamento de estrada rodoviária - 

DER de São Paulo e a SMOP (2010) de Curitiba estão instalando luminárias LEDs em 

projetos pilotos para avaliar seu rendimento, economia de energia e viabilidade econômica.  

Como parâmetros para avaliação são apresentados dois estudos de viabilidade 

técnica e econômica destas luminárias em cidades americanas que servirão como modelo para 

avaliação da utilização de luminárias LEDs na cidade de Curitiba. 

 

4.1 CASO 1 – AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE LEDS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

NA CIDADE DE OAKLAND – CA – EUA 

LOCAL E DATA - Cidade de Oakland – Califórnia, Janeiro 2008 

ELABORAÇÃO - Pacific Gás and Electric Company - PG&E 

4.1.1 Objetivo e delimitação do projeto 

O projeto avaliou a utilização de luminárias LEDs na iluminação pública, consistindo 

na medição de energia, custos econômicos, quantidade e qualidade de luz e satisfação dos 

moradores. 

Foi realizada a substituição de luminárias vapor de sódio de alta pressão por 

luminárias a LED fornecidas pela empresa Beta LED utilizando para isso ruas em um bairro 

da cidade. Foram feitas medições de consumo de energia e iluminação bem com a satisfação 

dos moradores das ruas. As luminárias utilizadas foram luminárias LEDs de 78 W e 
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luminárias VSAP 121 W, já inclusa a fonte da LED e o reator da VSAP. Três ruas foram 

selecionadas para instalação e testes das luminárias, Figura 27. 

a-) Rua Sextus, que recebeu metade de luminárias LEDs e metade de luminárias 

VSAP novas; 

b-) Rua Tunes, que recebeu 100% de luminárias LED e, 

c-) Rua Cairo, onde todas as luminárias foram trocas por luminárias VSAP novas. 

Todas as luminárias foram instaladas em postes existentes de 8,66 m de altura do 

nível da rua. Os dados coletados foram utilizados em cálculo de consumo e custo de energia 

para uma expectativa de utilização de 4.100 h, correspondendo a um período anual. 

 

Figura 27: Rua: Sextus, Tunis e Cairo – Oakland, Fonte: PACIFIC GÁS AND ELECTRIC COMPANY. 

4.1.2 Potencial de energia economizada e retorno financeiro 

O consumo anual estimado das luminárias é apresentado na Tabela 14, sendo que a 

luminária VSAP consumiu 496 kWh e a luminária LED consumiu 319 kWh. 

Tabela 14 – Demanda de energia por tipo de luminária – Oakland. 

 

Fonte: PACIFIC GÁS AND ELECTRIC COMPANY. 
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Pode-se observar que a demanda de energia das luminárias LED foi 35,78% menor 

que nas luminárias VSAP, correspondendo 43,3 W a menos de potência demandada por 

unidade LED, Tabela 15. 

 
Tabela 15 – Estimativa de demanda e economia de energia – Oakland. 

 

Fonte: PACIFIC GÁS AND ELECTRIC COMPANY. 

Durante um ano a estimativa de energia economizada é de 178 kWh, ou US$ 22,31 

por luminária LED com valor do kWh em US$ 0,12533. A cidade de Oakland tem 36.219 

postes de iluminação pública, Tabela 16, com sua grande maioria utilizando lâmpadas VSAP 

de 121 W; se todas fossem substituídas por luminárias LED a redução no consumo de energia 

elétrica seria de 6,45 GWh e economizaria US$ 808 mil anualmente, reduzindo o custo com 

consumo de energia elétrica em 27,39% para valores de hoje. 

Tabela 16 – Dados da cidade de Oakland – CA 

 

Fonte: Oakland. 

O tempo médio de operação diária estimada foi de 11,23 h, sendo que na prática 

existe uma variação podendo ser maior ou menor dependendo de diversos fatores climáticos e 

sazonais com nebulosidade, chuva, período do ano. 

O potencial anual de economia de energia em toda a área de atuação da PG&E é 

estimado em 307,7 GWh equivalente a uma usina de energia de 75 MW que poderia deixar de 

ser construída. É importante considerar que o estudo não levou em consideração as perdas de 

energia na transmissão e distribuição e o respectivo custo de manutenção. 

O retorno financeiro foi avaliado pelo retorno simples da substituição da luminária 

VSAP pela luminária LED, sendo inclusos os custos de manutenção e do consumo da energia 

elétrica. Foram realizados dois estudos um considerando o atual sistema de manutenção e o 
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segundo considerando a vida útil de sete anos para as lâmpadas, sendo a substituição realizada 

quando da sua queima. 

Na situação atual de manutenção, a cidade de Oakland paga por luminária VSAP de 

100 W (121 W com reator) o valor de US$ 5,329 por mês, sendo que US$ 0,12533 por kWh 

consumido e US$ 0,1904 por luminária referente à manutenção; para as luminárias LEDs 

foram considerados os mesmos valores. A periodicidade da manutenção da iluminação 

pública é estipulada em seis anos; completado este período todo o conjunto de equipamentos 

que compõe a luminária é substituído por equipamentos novos. O valor do custo inclui 

também as ferramentas utilizadas, veículos e mão de obra especializada, considerando que um 

eletricista substitui 25 luminárias por dia. 

Em um segundo cenário, o custo leva em conta que a manutenção é feita quando da 

queima da lâmpada ou de outro componente; sendo que neste caso a lâmpada também é 

substituída. 

Para as luminárias LED o custo de manutenção anual foi considerado zero por ter 

longa vida útil, robustez, pouca chance de apagar completamente e grande tendência de 

redução de custo. Para as luminárias VSAP a manutenção representa para o primeiro cenário, 

situação atual, 15% do custo anual e para o segundo cenário 25% do custo anual, Tabela 17. 

Tabela 17 – Custo anual de manutenção e consumo das luminárias VSAP – Oakland. 

 

Fonte: PACIFIC GÁS AND ELECTRIC COMPANY. 

Pela Tabela 17 observa-se que são economizados anualmente, com redução de 

consumo de energia e redução de custo de manutenção, para a condição de substituição do 

conjunto da luminária US$ 32,71 e para a condição de troca simples da lâmpada queimada 

US$ 42,13 por luminária utilizando tecnologia LED. O cenário 2 mostra que o custo da 

manutenção para simples troca de lâmpada é mais elevado que a da manutenção programada 

para troca do conjunto. 
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Foram realizadas duas análises econômicas das luminárias LED x VSAP, a primeira 

com instalação nova somente com LEDs e a segunda realizando substituição de luminárias 

VSAP existentes por LEDs. 

Na primeira análise, em instalação nova, estão envolvidos o custo da luminária e o 

custo da instalação do ponto de iluminação, como esse custo é igual para luminária VSAP ou 

LED, o acréscimo de custo fica somente sobre a diferença de custo entre as duas luminárias 

conforme se pode observar na Tabela 18. 

Tabela 18 – Custo de uma instalação nova em US$– Oakland. 

 

Fonte: PACIFIC GÁS AND ELECTRIC COMPANY. 

A Tabela 18 mostra a diferença de custo entre as luminárias sendo que o custo da 

LED é US$ 833,00, superior à VSAP em US$ 487,00. Para o primeiro cenário, troca do 

conjunto, como a economia anual é de US$ 32,71, o retorno do investimento se faz em 14,9 

anos; no segundo cenário, troca da lâmpada queimada, a economia anual é maior, US$ 42,13, 

sendo o retorno do investimento mais rápido 11,6 anos. 

Na segunda análise, substituição da luminária VSAP por LED, não ocorre o 

investimento em luminárias VSAP, ficando o custo total da luminária LED para ser 

amortizado pela economia anual, tornando o tempo de retorno maior, Tabela 19. 

Tabela 19 – Custo de substituição de luminária VSAP x LED – Oakland. 

 

Fonte: PACIFIC GÁS AND ELECTRIC COMPANY. 

Para os dois cenários o custo de acréscimo é o valor total da luminária LED, US$ 

833,00, sendo que o retorno mais rápido é obtido no segundo cenário, troca da lâmpada 

queimada, que tem um custo de manutenção da luminária VSAP maior, resultando em um 

tempo de retorno do investimento menor, 19,8 anos, Tabela 19. 
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Para retornar o investimento feito, a vida útil da luminária LED deve ser maior que o 

tempo de retorno simples do investimento; para viabilizar o caso em estudo no primeiro 

cenário, troca do conjunto, a luminária LED deve ter vida útil superior a 15 anos para 

instalação nova e de 26 anos para a condição de substituição de luminária VSAP; no segundo 

cenário, troca da lâmpada, a vida útil deve ficar acima de 12 anos e 20 anos para instalação 

nova e substituição de luminária VSAP respectivamente. 

Segundo os fabricantes a vida útil estimada para as luminárias LED é de no mínimo 

50.000 h e máxima de 100.000 h, correspondendo de 12,2 a 24,4 anos de vida útil 

respectivamente para 11,23 h por dia de funcionamento. Desta forma para a situação analisada 

o retorno do investimento somente acontece no fim da vida útil da luminária LED. 

No Gráfico 17 a PG&E apresenta uma curva de incremento de custo x retorno 

simples em anos considerando a redução de custo de manutenção anual variando de US$ 0,00 

a 30,00. Na primeira análise, para instalação nova o incremento de custo da luminária LED é 

de US$ 487,00, considerando a redução do custo de manutenção anual de US$ 20,40 o tempo 

de retorno do investimento é de 11,6 anos; mantendo o mesmo investimento e sendo a 

redução do custo de manutenção anual de US$ 10,40 o tempo do retorno estimado aumenta 

para 14,9 anos. Assim, Pode-se observar que quanto maior a redução do custo de manutenção 

menor será o tempo de retorno do investimento. 

Gráfico 17 – Incremento de custo estimado para luminárias LED. 

 

Fonte: PG&E. 
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Na segunda análise, para a substituição de luminária tradicional por luminária LED o 

incremento de custo é de US$ 833,00 e o retorno ocorre em 19,8 anos para uma redução do 

custo de manutenção de US$ 20,40. 

4.1.3 Redução de custo das luminárias LED 

O custo de uma luminária LED é em sua maior parte composto pelo custo do LED. 

Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América - EUA a eficiência do 

LED aumenta em 35% e o custo diminui 20% ao ano. Este estudo mostra, no item 4.3, que 

essa redução já tornou as luminárias LED competitivas com as luminárias tradicionais. 

4.1.4 Uniformidade da iluminação e manutenção do fluxo luminoso 

A uniformidade da iluminação de uma luminária é medida pelo fator de 

uniformidade que indica a distribuição harmoniosa da iluminância emitida na área delimitada; 

no estudo da PG&E a luminária LED apresentou maior nível de uniformidade que a luminária 

tradicional e manteve o nível de iluminação igual ou superior ao mínimo de luz necessária em 

toda a área iluminada. 

A Figura 28 e Figura 29 demonstram a iluminância fotópica e escotópica de cada 

uma das luminárias. Na condição fotópica as luminárias VSAP apresentam, no nadir, elevados 

pontos quentes que indicam níveis excessivos de iluminância e na condição escotópica 

apresentam nível abaixo de iluminância; a luminária LED apresentou menor diferença entre 

os níveis de iluminância fotópica e escotópica, sendo mais uniforme sua distribuição de luz. 

 

Figura 28: Iluminância fotópica VSAP x LED. Fonte: PACIFIC GÁS AND ELECTRIC COMPANY. 
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Figura 29: Iluminância escotópica VSAP x LED. Fonte: PACIFIC GÁS AND ELECTRIC COMPANY. 

O Gráfico 18 mostra a influência da temperatura ambiente na emissão do fluxo 

luminoso do LED em relação ao tempo de funcionamento determinando seu tempo de vida 

útil; pode-se observar que com 50.000 h de utilização sob temperatura de 45 ºC a emissão do 

fluxo luminoso reduz a 70% do valor inicial caracterizando final de vida útil do LED; o 

funcionamento do LED sob temperatura ambiente de 25 ºC eleva a vida útil do LED para 

acima de 100.000 h. 

Gráfico 18 – Curva de emissão do fluxo luminoso do LED de alta potência. 

 

Fonte: PACIFIC GÁS AND ELECTRIC COMPANY. 

4.1.5 Amarelecimento da resina do LED 

A emissão do fluxo luminoso do LED é afetada pelo envelhecimento da resina 

acrílica que cobre o semicondutor. A resina do LED segundo a PG&E é projetada para perder 

no máximo 2% da transmitância em dez anos de uso, Gráfico 19. 
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Gráfico 19 – Amarelecimento do acrílico do LED de alta potência. 

 

Fonte: PACIFIC GÁS AND ELECTRIC COMPANY. 

4.1.6 Comparação de cor LED x VSAP 

O estudo realizou comparação de cor da luz emitida pela luminária tradicional e pela 

luminária LED através de fotografia; a luminária VSAP emitiu luz na temperatura de 1.900 K 

de cor amarela, e a LED emitiu luz na temperatura de 6.500 K de cor branco fria.  A Figura 30 

mostra fotografias da iluminação das duas lâmpadas, pode-se observar que a luminária LED 

reproduz com maior qualidade a cor dos objetos. 

 

Figura 30: Temperatura de cor LED X VSAP. Fonte: PACIFIC GÁS AND ELECTRIC COMPANY. 

4.1.7 Pesquisa de satisfação e conclusão da PG&E 

Conforme pode ser observado a pesquisa realizada pela PG&E encontrou grande 

satisfação com a instalação de luminárias LED, mostrando que os moradores consideraram 

que a luminária LED melhorou a aparência, a segurança e a visibilidade noturna, e que 

segundo a PG&E a luminária LED têm condições para substituir as luminárias VSAP de 121 

W atendendo às exigências das normas técnicas da cidade. No entanto o uso estaria limitado 

somente para a condição de instalação nova que retornam o investimento em 14,9 anos, para 
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condição de substituição das luminárias VSAP em uso a luminária LED não é viável por ser 

longo o tempo de retorno do investimento. 

 

4.2 CASO 2 – AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE LEDS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

NA CIDADE DE PORTLAND, OREGON - EUA 

LOCAL E DATA - Portland - Oregon, Novembro de 2009 

ELABORAÇÃO - Pacific Northwest National Laboratory – PNNL 

4.2.1 Objetivo e delimitação do projeto 

O projeto teve o objetivo de demonstrar a viabilidade técnica e econômica da 

utilização de luminárias LED para iluminação pública. Foram realizadas a instalação de oito 

luminárias LED fornecidas pela empresa Leotek na rua NE Lija Loop, cidade de Portland no 

estado de Oregon nos EUA, conforme pode ser observado na Figura 31. 

A luminária LED utilizada foi o modelo SL-150W1M3-FX de 53 W substituindo a 

luminária VSAP 120 W existentes no local conhecidas como cabeça de cobra, já inclusa a 

fonte da LED e o reator da VSAP. Todas as luminárias foram instaladas em postes existentes 

de 9,12 m de altura do nível da rua, o espaçamento entre os postes variava de 38 a 45,6 m. Os 

dados coletados foram utilizados em cálculo de consumo e custo de energia para uma 

expectativa de utilização de 12 h por dia, correspondendo a um período anual de 4.380 h. 

 

Figura 31: NE Lija loop, Portland no Oregon – EUA. Fonte: Pacific Northwest National Laboratory 
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4.2.2 Características das luminárias VSAP e LED. 

A Tabela 20 apresenta as características elétricas das luminárias LED e VSAP 

utilizadas no projeto. 

Tabela 20 – Características elétricas LED x VSAP – Portland. 

 

Fonte: PACIFIC NORTHWEST NATIONAL LABORATORY 

A luminária LED apresentou uma área de cobertura retangular de iluminação maior 

que a VSAP, Figura 32. A luminária VSAP apresentou iluminância de até 4,5 vezes superior à 

luminária LED, confirmando que o fator de uniformidade é reduzido nas luminárias VSAP.  

A cidade de Portland exige que a iluminância média seja igual ou superior a 2,15 

lux, medida de intensidade luminosa correspondendo a um lúmen por metro quadrado. A 

luminária LED segundo os cálculos realizados pela PNNL alcançou 2,15 lux. 

 

Figura 32: Área de cobertura LED X VSAP. Fonte: PACIFIC NORTHWEST NATIONAL LABORATORY 

4.2.3 Potencial de energia economizada e retorno financeiro 

Inicialmente foi feita manutenção de oito luminárias existentes no local sendo limpas 

e instaladas lâmpadas VSAP novas; a coleta de dados foi realizada após duas semanas para as 

lâmpadas VSAP, em seguida foram trocadas as luminárias tradicionais por luminárias LED 

sendo repetida a coleta de dados. A Tabela 21 apresenta as medições de energia para os dois 

tipos de luminárias, pode-se observar a estimativa de consumo para 4.380 h correspondendo a 

um ano de uso e a redução percentual de consumo de energia da luminária LED. A potência 

demanda pelas luminárias LED é 55,6% menor que a potência demandada pelas luminárias 

VSAP, correspondendo a 2.339 kWh por ano a menos de energia consumida pelas oito 

luminárias ou 292,38 kWh por ano para cada luminária. 
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Tabela 21 – Medições e cálculo de energia consumida por ano – Portland. 

 

Fonte: PACIFIC NORTHWEST NATIONAL LABORATORY 

Na Tabela 22 estão distribuídos os custos unitários referentes à manutenção e 

consumo de energia da iluminação pública da cidade de Portland; na opção B o consumo e 

manutenção são pagos a uma empresa terceirizada, e na opção C a prefeitura realiza sua 

própria manutenção, mas considera o custo de manutenção igual ao pago à terceirizada. Para 

as luminárias VSAP de 100 W (120 W com reator) é pago mensalmente pela manutenção da 

luminária US$ 2,70 e pelo consumo de energia US$ 3,80.  

Tabela 22 – Custo anual por luminária VSAP – Portland. 

 

Fonte: PACIFIC NORTHWEST NATIONAL LABORATORY 

O valor da tarifa aplicada à energia consumida por uma luminária VSAP de 100W 

pode ser calculada dividindo o valor mensal pago pelo custo com  energia elétrica, US$ 3,80, 

pelo seu consumo mensal de energia elétrica, 43,20 kW, resultando no valor de US$ 0,0879 

por kWh; como a redução anual de consumo de energia de uma luminária LED é 292,38 kWh 

a economia anual, para a tarifa calculada, é de US$ 25,72 por luminária. 

A cidade de Portland tem 505 mil habitantes, sendo 26% mais populosa que 

Oakland; assim pode-se calcular por estimativa que tenha 26% a mais de postes de 

iluminação pública que Oakland totalizando 45.635 luminárias; considerando que todas sejam 

de 120 W se substituídas por luminárias LED resultariam em uma redução anual de consumo 

de energia de 13,34 GWh sendo a economia anual de US$ 1.173 mil. É importante observar 

que o estudo não levou em consideração a economia da energia perdida na transmissão e 

distribuição e o respectivo custo de manutenção. 
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Pode-se perceber também na tabela 22 que o custo da manutenção representa de 16% 

a 42% do custo anual do sistema dependendo da potência da lâmpada, sendo maior para as 

lâmpadas de menor potência. Percebe-se ainda que o consumo de energia é o maior custo do 

sistema de IP da Portland. 

Para avaliação do retorno financeiro foi feita uma primeira análise considerando a 

substituição das luminárias VSAP por LEDs e em uma segunda análise considerando a 

instalação nova. Nos dois casos foi reduzido do custo de manutenção mensal US$ 1,20 por ser 

necessário somente limpeza das luminárias LED a cada 5 anos, reduzindo a manutenção do 

atual sistema de IP. O custo de instalação de postes novos foi avaliado e estimado em US$ 

213,00, mas como é igual para as duas luminárias, não foi considerado nos cálculos. 

Para a condição de substituição de VSAP por LEDs, foi considerado o custo da 

aquisição da luminária LED de US$ 449,00 e o custo da remoção da luminária VSAP 

estimado em US$ 346,00. O tempo de retorno foi calculado pela relação entre a soma do 

custo de aquisição da luminária LED e o custo de substituição da luminária VSAP, dividido 

pela soma da economia anual de energia da luminária LED com o desconto anual do valor da 

manutenção da luminária, equação (2). Desta forma o retorno simples do investimento para 

esta condição alcança 19,95 anos. 

 

                                                                                                                    ...(2) 

 

Onde: 

Tr = tempo de retorno simples do investimento; 

CuLED = custo de aquisição da luminária LED; 

CsVSAP = custo da substituição da luminária VSAP; 

EcLED = economia anual de energia da luminária LED; 

Dm = desconto anual no valor da manutenção das luminárias. 

Para a condição de instalação nova, o tempo de retorno foi calculado pela relação 

entre a diferença de custo da luminária VSAP de US$ 150,00 e da luminária LED de US$ 
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449,00, dividido pela soma da economia anual de energia da luminária LED com o desconto 

anual do valor da manutenção da luminária, equação (3). Desta forma o retorno simples do 

investimento alcança 7,5 anos, menor que para a condição de substituição por o custo com a 

luminária tradicional abater o custo do investimento LED reduzindo o tempo de retorno do 

investimento. 

 

...(3) 

 

Onde: 

CuVSAP = custo de aquisição da luminária VSAP. 

O retorno do investimento feito, somente ocorre se a vida útil da luminária LED for 

maior que o tempo de retorno simples do investimento. Para viabilizar o caso em estudo na 

primeira condição, substituição da luminária VSAP por LEDs, a luminária LED deve ter vida 

útil superior a 20 anos e para a condição de instalação nova, a vida útil deve ficar acima de 8 

anos. 

Segundo os fabricantes a vida útil estimada para as luminárias LED é de no mínimo 

50.000 h e no máximo de 100.000 h correspondendo de 11,41 a 22,83 anos de vida útil 

respectivamente para 12 h por dia de funcionamento. Desta forma para a situação analisada o 

retorno do investimento, para a condição de substituição da luminária VSAP por LEDs, 

somente acontece no fim da vida útil da luminária LED tornando o investimento inviável; 

para a condição de instalação nova, o tempo de retorno do investimento é de 7,5 anos, menor 

que o tempo de vida útil da luminária LED de 12 anos tornando o investimento viável. 

4.2.4 Pesquisa de satisfação e conclusão da PNNL 

Os moradores responderam a uma pesquisa sobre a qualidade da iluminação LED 

considerando positiva a nova iluminação. Houve comentários de que a cobertura da 

iluminação aumentou e melhorou a visibilidade, sendo sugerido que fossem adotadas 

luminárias LED em outros lugares. 

A PNNL concluiu que as luminárias LED testadas estão equivalentes às luminárias 

VSAP cabeça de cobra sendo que estão no limite da exigência do nível mínimo de iluminação 
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estabelecido pelas normas da cidade de Portland, e que por garantia a adoção de uma 

luminária LED com maior fluxo luminoso seria a escolha mais adequada. As luminárias LED 

até o presente relatório estavam operando sem incidentes, sendo os níveis de iluminação 

periodicamente medidos para comparações futuras. 

 

4.3 ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CURITIBA 

No Brasil as instalações de IP a LED estão iniciando primeiramente em instalações 

isoladas, buscando obter maiores dados sobre o consumo, a vida útil e a manutenção das 

luminárias LED. O Departamento de Estrada de Rodagem – DER de São Paulo instalou 

luminárias LED em 15 postos de pesagem, Figura 33. 

 

Figura 33: Luminária LED em posto de pesagem, Piracicaba – SP. Fonte:Technosol. 

Em Curitiba a SMOP (2010) realizou instalações de luminárias LED fotovoltaicas no 

parque Bariguí em locais onde não tem rede de energia elétrica. Segundo declaração do 

diretor do Departamento de iluminação pública da cidade “... para áreas onde já existe a rede 

de iluminação pública próxima, no entanto, o investimento não compensa.” ainda em suas 

avaliações considera que “... para projetos específicos, como praças e iluminação decorativa 

de prédios, eles (os LEDs) são aplicáveis, mas para a iluminação de vias em geral ainda são 

muitos caros para o benefício que oferecem...”, MENEZES (2010). 

No atual estágio de desenvolvimento e custo das luminárias LED, qualquer 

instalação nova ou substituição de luminárias tradicionais por luminária LED deve ser 

precedida de um estudo detalhado comparando as condições de instalação e manutenção do 
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novo sistema LED com o atual sistema de luminárias tradicionais. A utilização de luminárias 

LED proporciona, em primeiro instante, economia de energia elétrica por reduzir o consumo e 

a demanda de energia elétrica e, em segundo instante, economia referente à redução da mão 

de obra de manutenção do sistema LED por ter menor depreciação que o sistema de 

iluminação tradicional. Nos casos relatados das cidades de Oakland e Portland visto nos itens 

4.1 e 4.2 a PG&E (2008) e a PNNL (2009) consideraram em suas análises essas economias.  

A análise de viabilidade econômica da IP a LED para Curitiba é feita para economia 

de energia elétrica e redução de mão de obra da manutenção. A seguir são apresentados os 

cálculos demonstrando a viabilidade das luminárias LED no sistema de iluminação pública de 

Curitiba. 

4.3.1 Tipos e custos das luminárias LED 

As luminárias LED utilizadas no estudo são apresentadas na  

Tabela 23 com suas principais características. A lâmpada modelo VL-P90 não foi 

utilizada na simulação da IP de Curitiba, servindo somente como modelo para construção de 

um protótipo de lâmpada LED. Na Figura 34 pode-se ver a luminária protótipo montada. 

 

Figura 34: Lâmpada VL-P90 e protótipo. Fonte: Vialuz e Autor. 

Tabela 23 – Tipos e características das luminárias LED – Curitiba. 

 

Fonte: Dados coletados de Technosol e Vialuz. 
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Todas as luminárias LED são para instalação nova ou substituição de luminárias 

tradicionais, a altura de montagem em relação ao solo é de 6 a 12 m. A lâmpada modelo VL-

P90 tem como característica substituir diretamente as lâmpadas de descarga VSAP, VM ou 

MVM nas luminárias tradicionais. 

Para este estudo foi realizada pesquisa de preço das luminárias LEDs nos anos de 

2009 e 2010, a tabela 24 mostra o valor de custo das luminárias. Pode-se observar uma 

redução de no mínimo 20% no preço das luminárias neste período, sendo que a luminária VL-

P90 sofreu redução acima de 43%, confirmando a previsão de queda de preço visto no item 

4.1.3. Também se pode observar a previsão do preço das luminárias para os próximos anos de 

2011 e 2012, considerando uma redução de 15% ao ano.  

Como as luminárias LED e seus componentes são importados é importante 

considerar a variação cambial do dólar neste período. Segundo o Banco Central do Brasil 

(2011) nas datas de coleta de preço em 04/12/2009 1 dólar valia R$ 1,7123 e em 11/11/2010  

1 dólar valia R$ 1,7178. Observa-se que a valorização do dólar neste período foi de 0,32%. 

Como conclusão vê-se que não houve desvalorização do dólar, sendo a redução de preço das 

luminárias devido a real redução de custo do produto. 

Tabela 24 – Preço e projeção de redução de preço das luminárias LED – Curitiba. 

 

Fonte: Dados coletados de cotação de preços 2009 e 2010, Anexos A e B. 

A Tabela 25 apresenta o custo R$/W, para as luminárias LED, pode-se observar que 

a redução tem aproximado o custo R$/W atual no Brasil ao custo R$/W das cidades de 

Oakland e Portland, que são respectivamente R$ 18,16 e R$ 14,4 por watt, referentes ao ano 

de 2008. A tabela 25 mostra ainda uma projeção de redução de preço para as luminárias LED 

para os anos de 2011 e 2012 considerando uma redução de 15%, valor abaixo da redução 

ocorrida no biênio 2009-2010. 



 

83 

Tabela 25 – Custo R$/W e projeção de redução de custo R$/W das luminárias LEDs – Curitiba. 

 

Fonte: Dados coletados de cotação de preços 2009 e 2010, Anexos A e B. 

A projeção para 2011 e 2012 mostra que o valor do R$/W deve alcançar reduções 

significativas tornando as luminárias LED competitivas com as luminárias VSAP; no entanto 

para utilização de LED é necessário realizar estudo do retorno do investimento para avaliar 

seu tempo de amortização. 

4.3.2 Simulação de luminárias LED na iluminação pública de Curitiba 

Considerando os atuais valores de custo das luminárias LED, Tabela 24, é possível 

avaliar a utilização destas luminárias na IP da cidade de Curitiba, sua viabilidade e tempo de 

retorno financeiro. 

A cidade de Curitiba tem, de acordo com o censo de 2010 do Instituto brasileiro de 

geografia e estatística – IBGE, 1.679 mil habitantes. Sua infra-estrutura de iluminação pública 

é composta de 131.206 luminárias distribuídas entre várias tecnologias que são: VSAP, MVM 

e VM, as potências e quantidades destas luminárias são mostradas na Tabela 26.  

Tabela 26 – Potência, quantidade, consumo e custo das luminárias tradicionais - Curitiba. 

 

Fonte: SMOP. 
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Neste estudo todas as luminárias serão consideradas como VSAP que têm maior 

eficiência luminosa, menor consumo de energia e maior vida útil que as outras lâmpadas 

tradicionais utilizadas na IP. Desta forma a análise realizada por este estudo simula a IP 

tradicional de Curitiba na sua maior eficiência energética e compara com as atuais luminárias 

LED oferecidas pelo mercado nacional; qualquer outro tipo luminária tradicional utilizada 

seria menos eficiente e teria maior custo. 

De acordo com a SMOP (2010) o consumo mensal do sistema de IP é de 7.794 mil 

kWh sendo que as luminárias ficam ligadas diariamente em média 11,59 h totalizando 

anualmente 4.230 h de uso. A participação das luminárias no consumo anual em kWh e 

respectiva percentagem é mostrada na Tabela 26. As luminárias de 70 W (84 W com reator) 

têm maior participação com 46,07% no total de luminárias, no entanto somente atingem 

22,65% do consumo anual. As luminárias de 400 W (440 W com reator) têm a segunda menor 

participação unitária com 12,33%, mas maior peso no consumo anual com 31,75%. 

A tarifa de energia em vigor é a B4a de R$ 0,22074 por kWh para a IP. Na Tabela 26 

pode-se ver o custo anual com consumo de energia elétrica para cada luminária. A luminária 

de 400 W é a que tem maior consumo de energia e maior custo anual. O custo anual total é de 

R$ 20,93 milhões segundo a SMOP (2010). 

SMOP (2010) informa que a prefeitura de Curitiba utiliza mão de obra própria para 

efetuar a manutenção da iluminação pública, para isso dispõe do orçamento anual de R$ 12,63 

milhões. O valor total do custo anual do sistema de iluminação pública, é a soma do custo 

com consumo de energia, R$ 20,93 milhões, com o custo da mão de obra para realizar a 

manutenção, R$ 12,63 milhões, alcançando o valor de R$ 33,56 milhões, correspondendo a 

62,37% e 37,63% respectivamente para cada um dos custos. Pode-se observar que no sistema 

de iluminação pública tradicional de Curitiba o custo com consumo de energia é maior que o 

custo com manutenção. 

Neste estudo é simulada a substituição das luminárias tradicionais cujas potências 

são de 70 W, 100 W, 150 W, 250 W e 400 W por luminárias LED de acordo com informações 

dos catálogos dos fabricantes, sendo que para a luminária tradicional de 70 W, por não haver 

esta informação no catálogo, foi utilizada equiparação do fluxo luminoso da luminária para 

realizar a substituição considerando o rendimento da luminária VSAP em 45% conforme 

orienta ALFALUM (2009). A Tabela 27 mostra o fluxo luminoso das luminárias tradicionais 

e das luminárias LED utilizadas em substituição às tradicionais e a redução de potência em 
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watts. A maior redução de potência é atingida substituindo a luminária de 150 W VSAP por 

LED de 56 W chegando a 68%, e a menor é da substituição da luminária VSAP de 70 W por 

LED de 50 W, atingido 40,48%. Em média a redução de potência é de 56%. 

Tabela 27 – Equivalência adotada de luminárias VSAP x LED e redução de potência – Curitiba. 

 

Fonte: Vialuz e Technosol. 

A redução anual de consumo em kWh por luminária é apresentada na  Tabela 27, a 

luminária LED de 168 W apresenta a maior redução com 1.150,56 kWh/ano; com LEDs a 

redução anual acumulada chega a 52,91 GWh por ano, alcançando 55,80% do consumo anual, 

correspondendo a R$ 11,68 milhões que poderiam ser economizados em consumo de energia. 

Isso equivale a uma usina de 12,5 MW que deixaria de ser construída e o valor economizado 

investido em obras em benefício da população. 

O retorno financeiro foi avaliado pelo retorno simples do investimento, sendo 

inclusos os custos de manutenção e do consumo da energia elétrica, similar aos estudos 

realizados nas cidades de Oakland e Portland vistos acima. 

Na situação atual a manutenção da IP de Curitiba é feita por equipe própria da 

prefeitura, sendo o orçamento anual para custeio deste serviço de R$ 12,63 milhões, SMOP 

(2010), e para o consumo de energia de R$ 20,93 milhões, totalizando o custo em R$ 33,56 

milhões. 

De acordo com a SMOP (2010) o setor de manutenção recebe em média 32 mil 

chamados por ano para atender a luminárias queimadas ou danificadas, correspondendo a 

manutenção mensal de 2.667 luminárias para troca de lâmpadas, equipamentos auxiliares ou 

da própria luminária por outra nova. Sendo o parque de iluminação de Curitiba composto por 

131.206 luminárias, a cada quatro anos todas passam por manutenção. Um cálculo simples 



 

86 

mostra que o custo unitário da manutenção da iluminação pública equivale ao valor do 

orçamento anual, R$ 12,63 milhões, dividido pelo número de atendimentos realizados neste 

período, 32.000 manutenções, sendo de R$ 394,69 por luminária. A Tabela 28 mostra a 

participação unitária de cada tipo de luminária tradicional no custo anual total. 

Tabela 28 – Participação unitária no custo da manutenção e energia – VSAP (R$) – Curitiba. 

 

Fonte: Autor. 

Pode-se observar que o custo de manutenção tem maior participação quanto menor a 

potência da lâmpada; de maneira inversa a participação da energia no custo anual total é 

menor para a luminária de menor potência. Isso ocorre por o custo de manutenção das 

luminárias ter valor fixo, não levando em consideração a potência da luminária. 

Como o custo unitário de manutenção para as luminárias LED não pode ter o mesmo 

valor do custo das luminárias tradicionais por a expectativa de vida útil das LEDs ser bem 

superior à das VSAP, torna-se necessário encontrar novo valor para o custo de manutenção 

unitário do sistema LED sugerido. 

Não existem dados práticos sobre o tempo de manutenção e vida útil da luminária 

LED. Alguns estudos consideram que a manutenção só deve ocorrer no fim da vida útil do 

LED estimada acima de 50.000 h, podendo chegar a 100.000 h; no entanto muitos fatores 

podem influenciar no tempo de manutenção e na vida útil da luminária LED como condições 

atmosféricas, grau de poeira sais e umidade presentes no ar, pássaros e insetos podem se 

abrigar nas luminárias. Neste estudo foi considerado, para um cenário, o tempo de 

manutenção para as luminárias LED de 12 anos sendo igual ao tempo de vida útil das 

luminárias tradicionais segundo LOPES (2002) e, em outro cenário mais conservador esse 

tempo será adotado como de 6 anos, 50% acima do tempo atual de manutenção e metade do 

tempo de vida útil para uma luminária tradicional. 

O aumento no intervalo de tempo entre as manutenções para as luminárias LEDs tem 

impacto direto no valor atual do custo da manutenção anual, fazendo com que a manutenção 
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tenha seu custo reduzido de acordo com o cenário proposto. A Tabela 29 mostra os novos 

valores do custo de manutenção anual por luminária para os intervalos de tempo entre as 

manutenções de 6 anos e 12 anos. Neste estudo os tempos de manutenção acima foram 

nomeados de cenários A – sem manutenção, B – 12 anos e C – 6 anos. 

Tabela 29 – Custo estimado para manutenção sistema LED – Curitiba. 

 

Fonte: Autor. 

Podemos observar que na condição A não existe manutenção, por isso não fará parte 

deste estudo, restando de forma mais coerente as condições B onde o custo da manutenção 

anual é de R$ 4,31 milhões, correspondendo a 34,17% do custo atual, sendo o valor por 

luminária reduzida a R$ 134,86 e a condição C, mais conservadora, onde o custo da 

manutenção anual atinge 68,34% do custo atual, sendo seu valor de R$ 8,63 milhões, neste 

caso o valor por luminária é reduzido a R$ 269,72. 

A Tabela 30 mostra o custo anual total, referente à soma do custo da manutenção 

com o custo da energia, para todas as luminárias VSAP e LED nos cenários B e C e a 

economia anual obtida com a utilização das luminárias LED no lugar das luminárias 

tradicionais. 

Observa-se que a maior economia anual é alcançada pela luminária LED de 168 W, 

nos dois cenários de manutenção, e a maior redução percentual foi alcançado pela luminária 

LED de 56 W substituindo a luminária VSAP de 150 W no cenário B e pela luminária LED 

168 W no cenário C. Pode-se observar que a economia anual é maior para todas as luminárias 

do cenário B por ser menor valor do custo anual com manutenção LED neste cenário. 
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Tabela 30 – Custos anuais com manutenção e energia, VSAP e LED (R$) – Curitiba. 

 

Fonte: Autor. 

Foram adotadas duas condições para análise econômica das luminárias LED x 

VSAP, a primeira condição com instalação nova somente com LEDs e a segunda condição 

realizando a substituição completa de luminárias VSAP existentes por LEDs. 

Na primeira condição o custo para instalação nova envolve o custo de investimento 

inicial da luminária e o custo da instalação do ponto de iluminação; como esse custo é igual 

para luminária VSAP ou LED, o acréscimo de custo fica somente sobre a diferença de custo 

de investimento inicial entre as duas luminárias, Tabela 31. 

Para instalação nova o “acréscimo de custo” é amortizado pela “economia anual”, 

Tabela 31. Nesta condição, para as diversas luminárias apresentadas, o tempo de retorno mais 

rápido ocorre com a luminária LED de 50 W sendo 2,99 anos e 5,07 anos para os cenários B e 

C respectivamente, e o maior tempo de retorno, 8,5 anos, ocorre com a luminária LED de 56 

W substituindo a VSAP de 150 W. 
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Tabela 31 – Retorno anos x acréscimo de custo LED – nova instalação – Curitiba. 

 

Fonte: Autor. 

A viabilidade das luminárias LED ocorre se seu retorno financeiro acontece antes do 

fim de sua vida útil. Utilizando como referência o tempo de vida útil para as luminárias 

tradicionais de 12 anos como tempo máximo de retorno do investimento é possível verificar 

que todas as luminárias têm seus tempos de retorno abaixo de 12 anos, sendo viáveis 

economicamente para instalação nova. 

A Tabela 32 relaciona o custo da manutenção do sistema LED com o tempo de 

retorno em anos do investimento. Tomando como tempo máximo de retorno do investimento 

12 anos, igual ao tempo de vida útil da luminária VSAP, o custo máximo da manutenção para 

a luminária LED de 50 W deve ser de R$ 353,00. Se for adotado custo de manutenção maior 

o tempo de retorno fica acima de 12 anos inviabilizando o investimento. Também é 

apresentado para as outras luminárias o custo máximo da manutenção para que o tempo de 

retorno do investimento seja de 12 anos. 
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Tabela 32 – Custo de manutenção LED x Tempo de retorno – nova instalação – Curitiba. 

 

Fonte: Autor. 

Na condição de substituição da luminária VSAP por LED, não ocorre o investimento 

em luminárias VSAP, não havendo como deduzir esse valor do custo da luminária LED; por 

outro lado surge o custo de substituição da luminária VSAP por LED que deve ser acrescido 

ao custo do investimento inicial para aquisição da luminária LED. 

Considerando que a equipe de manutenção atual realiza a substituição de luminárias 

danificadas, o custo de substituição da luminária VSAP por LED é assumido como o mesmo 

valor do custo efetivo pago por luminária, sendo seu valor de R$ 394,69; esse então é o valor 

a ser acrescido ao custo da aquisição da luminária LED. O custo referente à substituição de 

luminárias ocorre somente durante o primeiro ciclo de manutenção, deixando de existir 

quando todas as luminárias VSAP houverem sido substituídas por luminárias LED e 

decorrido o tempo da manutenção. A Tabela 33 mostra o “acréscimo total custo”, a 

“economia anual” e o respectivo retorno em anos do investimento. 
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Para o cenário de manutenção B, na condição de substituição, o retorno mais rápido 

acontece com a luminária LED de 50 W com o tempo de 5,13 anos e para o cenário C o 

retorno mais rápido é o da luminária de 112 W com 9,52 anos. Como o retorno acontece antes 

do fim da vida útil para uma luminária tradicional, o investimento se torna viável. 

Tabela 33 – Retorno anos x acréscimo de custo LED – substituição VSAP x LED – Curitiba. 

 

Fonte: Autor. 

A viabilidade das luminárias LED ocorre se seu retorno financeiro acontece antes do 

fim de sua vida útil. Utilizando como referência o tempo de vida útil para as luminárias 

tradicionais de 12 anos como tempo máximo de retorno do investimento é possível verificar 

que todas as luminárias têm seus tempos de retorno abaixo de 12 anos, sendo viáveis 

economicamente para substituição de luminárias tradicionais. 

A Tabela 34 relaciona o custo da manutenção do sistema LED com o tempo de 

retorno em anos do investimento. Tomando como tempo máximo de retorno do investimento 

12 anos, igual ao tempo de vida útil da luminária VSAP, o custo máximo da manutenção da 

luminária LED de 50 W deve ser de R$ 301,00, Se for adotado custo de manutenção maior o 

tempo de retorno fica acima de 12 anos inviabilizando o investimento. Também é apresentado 

para as outras luminárias o custo máximo da manutenção para que o tempo de retorno do 

investimento seja de 12 anos. 
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Tabela 34 – Custo de manutenção LED x Tempo de retorno – substituição VSAP x LED – Curitiba. 

 

Fonte: Autor. 

O Gráfico 20 mostra os valores máximos para o incremento de custo da luminária 

LED para o tempo de retorno de 12 anos em relação aos custos de manutenção adotados nos 

cenários B e C referentes à luminária LED de 50 W. Com o custo de manutenção de R$ 

134,86 o valor máximo de incremento de custo da luminária LED deve ser de R$ 3.475,00. 

Sendo o custo de manutenção de R$ 269,72 o valor máximo de incremento de custo da 

luminária LED deve ser de R$ 1.835,00. Caso não haja custo com manutenção, R$ 0,00, o 

valor máximo de incremento de custo da luminária LED deve ser de R$ 5.120,00. 
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Gráfico 20 – Incremento custo luminária LED 50 W x retorno anos 

 

Fonte: Autor. 

Por outro lado, mantendo o incremento de custo da luminária LED constante o tempo 

de retorno aumenta na medida em que aumenta o custo de manutenção. Para um valor de 

incremento de custo da luminária LED de R$ 1.000,00 sendo o custo de manutenção de R$ 

136,73 o tempo de retorno é de 3,45 anos. Para o custo de manutenção de R$ 269,72 o tempo 

de retorno será de 6,54 anos.  

Como conclusão para as duas condições, instalação nova ou substituição de 

luminária VSAP por luminária LED, a viabilidade do sistema LED está diretamente 

relacionada ao custo de manutenção assumido, quanto menor o custo de manutenção mais 

rápido é o retorno do investimento e maior o incremento de custo que se pode adotar para a 

luminária LED. 

 

4.4 CONCLUSÃO 

Neste capítulo foram apresentados dois estudos de utilização de luminárias LED na 

iluminação pública nos EUA, os locais escolhidos foram ruas de bairros residenciais. Os 

estudos objetivaram observar em campo o comportamento das luminárias LED sob condições 

ambientais naturais, sua economia de energia, qualidade e quantidade de luz e seu impacto 

nos moradores, pedestres e motoristas. Demonstraram também que as luminárias LED são 

mais eficientes e proporcionaram economia de energia de 35,78% a 55% em relação às 

luminárias VSAP. Foram apresentados dois cenários de análise, para instalação nova e 

substituição de luminárias VSAP por LED, para retorno de investimento. Nos dois estudos o 
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retorno financeiro mais rápido foi para a condição de utilização de luminárias LED em 

instalação nova, o tempo de retorno na condição de substituição de luminárias VSAP 

existentes por LED chega a ser quase 100% da primeira condição. 

Os moradores de Oakland e Portland das ruas sob nova iluminação LED ficaram 

satisfeitos e consideraram que houve grande melhora na iluminação, chegando a sugerir 

outros locais para que fossem feitas instalações com luminárias LED. 

As conclusões dos estudos foram similares, as luminárias LEDs são equivalentes às 

VSAP e estão no limite da viabilidade econômica podendo, no entanto, ser utilizadas em toda 

a cidade onde foram feitos os estudos. 

No Brasil as instalações existentes são recentes não havendo estudos disponíveis para 

análise. O DER de São Paulo instalou luminárias LED em 15 postos de pesagem e a 

Prefeitura de Curitiba instalou luminárias no parque Barigui, nas duas instalações as 

luminárias LED são fotovoltaicas. 

Foi realizada uma simulação de utilização de luminárias LEDs para a cidade de 

Curitiba e apresentadas alguns modelos de luminárias que estão sendo vendidas no Brasil com 

seus preços. Foi demonstrado que o custo das luminárias em R$/W tem reduzida a cada ano, 

sendo em 2009 e 2010 de R$ 29,16 por watt e R$ 21,08 por watt respectivamente; a projeção 

deste custo para 2011 e 2012 é de R$ 17,92 por watt e R$ 15,23 por watt, tornando a 

luminária LED mais competitiva com a luminária VSAP. 

Com a utilização de luminárias LED no sistema de iluminação pública de Curitiba 

são economizados anualmente 52,91 GWh de consumo de energia correspondendo a 55,80% 

do consumo atual equivalente a uma usina de 12,5 MW que deixaria de ser construída, sendo 

economizados anualmente R$ 11,68 milhões. 

Dois cenários de manutenção foram propostos visando à redução de custo com 

manutenção da iluminação pública utilizando luminárias LEDs, o cenário B com custo de 

manutenção de R$ 134,86 e o cenário C com custo de manutenção de R$ 269,72.  

Foi demonstrado que para o cenário B o custo total da manutenção anual fica em R$ 

4,31 milhões, correspondendo a 34,17% do custo atual da manutenção anual, e para o cenário 

C, o custo da manutenção anual atinge 68,34% do valor da atual manutenção anual, chegando 

a R$ 8,63 milhões. 
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Duas condições de utilização foram estudadas a primeira para instalação nova e a 

segunda condição para substituição de luminárias tradicionais existentes por luminárias LED. 

Nas duas condições a luminária LED mostrou-se viável, dependendo basicamente do custo 

anual de manutenção do sistema de iluminação pública, que deve assumir um valor abaixo do 

atual para que ocorra o retorno do investimento. 

Através da análise das Tabela 31 e Tabela 33 observa-se que, para diversos valores 

de custo de manutenção da iluminação pública, o tempo de retorno sofre alteração. Para a 

condição de instalação nova, a luminária LED de 50 W apresentou o retorno mais rápido nos 

dois cenários de manutenção, B e C, sendo respectivamente 2,99 anos e 5,13 anos; as 

luminárias LEDs com tempo de retorno mais longo foram a de 168 W com 5,84 anos e a de 

56 W substituindo a luminária VSAP de 150 W com 8,50 anos para os cenários de 

manutenção B e C respectivamente. Para a condição de substituição de VSAP por LED, os 

retornos mais rápidos foram das luminárias LEDs de 50 W e de 112 W, com os tempos de 

5,13 e 9,52 anos, respectivamente para os cenários de manutenção B e C. Os tempos de 

retorno mais longos ocorreram com a luminária LED de 56 W substituindo a luminária VSAP 

de 150 W sendo de 7,16 e 11,25 anos os cenários de manutenção B e C respectivamente. 
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CAPÍTULO V - CONSTRUÇÃO DE UMA LÂMPADA LED 

Como protótipo simples foi construída uma lâmpada composta de 28 LEDs de 1 W, 

disponíveis no mercado brasileiro, com objetivo de verificar suas características quanto ao 

fluxo luminoso emitido, eficiência luminosa e temperatura de junção sob condições 

ambientes.  

Também foi realizada comparação com lâmpada LED similar modelo VL-P90 de 

28 W, utilizada para substituição direta da lâmpada tradicional não necessitando a troca da 

luminária, ver anexo C. 

Os LEDs utilizados são do modelo lpel04x-b da Cromatek na cores branca fria na 

quantidade de 50% e branca neutra com os outros 50%, com rendimento entre 60 e 90 lm/W 

dependendo da cor da luz conforme Tabela 35. Os LEDs foram adquiridos já pré-montados 

em dissipador estrela, Figura 23. 

Tabela 35 - Fluxo luminoso a 350 mA e Tj 25 ⁰C. 

 

Fonte: Cromatek 

A Tabela 36 mostra as características elétricas principais dos LEDs sendo a corrente 

direta de 350 mA, para a qual é emitido 100% do fluxo luminoso sob temperatura de junção 

de 25 ⁰C. 

Tabela 36 - Características elétricas principais. 

 

Fonte: Cromatek 
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5.1 Montagem da lâmpada 

Como base de suporte dos LEDs foi utilizada uma placa de alumínio com dimensões 

de 188,0 x 105,0 mm e espessura de 3,0 mm com aba para fixação da lâmpada; são utilizados 

2 dissipadores de calor, dimensões 183,0 x 67,0 mm, e um pequeno ventilador de computador 

que estavam a disposição, para tornar a troca de calor mais eficiente. 

Os LEDs foram fixados à placa de alumínio com cola térmica a base de araldite e 

pasta térmica eletroquímica da Implastec na proporção de 50% para cada componente, 

proporcionando assim aderência e transmissão de calor do LED para a placa suporte. A 

mesma cola foi utilizada para fixar os dissipadores de calor à placa suporte. 

A montagem dos LEDs foi realizada em 4 ramais cada um com 7 LEDs em série 

conforme mostra a Figura 35. A alimentação da luminária foi feita através dos resistores R1 a 

R4 de 10 ohms e 5 W para controle da corrente direta e de um resistor de 200 ohms, 5 W para 

alimentar o ventilador dissipador de calor. A luminária montada é mostrada na Figura 36. 

 

Figura 35: Circuito elétrico do protótipo da lâmpada LED. 

5.2 Resultados experimentais 

Os resultados experimentais foram medidos no laboratório do Instituto de Tecnologia 

para o Desenvolvimento – Lactec. A fonte de alimentação foi regulada para que cada um dos 

ramais de LED seja percorrido pela corrente nominal de 350 mA desta forma a corrente total 

do circuito da lâmpada é de 1.500 mA. O fluxo luminoso emitido e a temperatura de cor 

foram medidos em esfera integradora normalmente utilizada para medir lâmpadas 

tradicionais, os dados da leitura são apresentados na  Tabela 37. Pode-se observar que o fluxo 

luminoso total alcançou 2.070 lm sendo a potência total consumida pelo circuito de 41 W. 
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Descontando a potência de 9,18 W consumida pelos resistores e ventilador do dissipador, a 

potência consumida foi de 31,82 W. A eficiência luminosa do protótipo alcançou 65,05 lm/W 

sob temperatura de 31 ºC medida no dissipador estrela, pelo método de Cardoso (2002, apud 

Costa, 1998) o rendimento alcançou 9,52%. A temperatura da cor da luz foi 5.091 K 

proporcionando luz branca fria suave. 

 

Figura 36: Protótipo da lâmpada LED. 

Tabela 37 - Dados dos ensaios lâmpada LED. 

 

Fonte: Lactec 

A Cromatek informa que mantendo os terminais do LED à temperatura de 55 ºC a 

temperatura de junção do LED estará no seu limite, no caso 125 ºC. A temperatura medida 

nos terminais do LED alcançou 31 ºC sendo estimada a temperatura na junção dos LEDs de 

70,5 ºC. Pelo Gráfico 21pode-se observar que a essa temperatura de junção o percentual de 

fluxo luminoso emitido é de 92% do valor nominal. O fluxo luminoso da lâmpada protótipo é 

de 2.070 lm correspondendo a 98,57% do fluxo luminoso da similar com 2.100 lm nominais e 



 

99 

a eficiência luminosa de 65,05 lm/W atingiu 86,66% da eficiência da similar com 75 lm/W, 

anexo C. 

Gráfico 21 - Eficiência x temperatura de junção (⁰C). 

 

Fonte: Cromatek 

A área iluminada pela lâmpada similar é de forma retangular medindo 20 x 8 m, 

montada a 6 m de altura alcança 13 lux de iluminância. A lâmpada protótipo foi montada em 

campo a 6 metros de altura apresentando a distribuição de iluminância circular conforme 

mostra a Figura 37.  

Observou-se que no nadir a iluminância alcançou 13 lux, no entanto ocorre grande 

perda de intensidade luminosa na medida em que o ângulo com o nadir aumenta. A 

iluminância ficou abaixo de 1 lux na direção frontal à distância de 9 m e para as laterais aos 8 

m, essa redução de iluminância é por o LED emitir luz em ângulo de 130º que, para uma 

superfície à distância de 6 m, abrange uma área circular com raio de 17,15 m.  

Como a lâmpada não dispõe de lentes para direcionar o fluxo luminoso para uma 

área específica a luz é dispersa no ambiente. A lâmpada similar dispõe de lentes próprias que 

proporcionam o direcionamento do fluxo luminoso para uma área específica aumentando o 

iluminância e a eficiência para IP. Neste ponto observou-se a necessidade de lentes para 

direcionar a luz maximizando a eficiência luminosa da lâmpada. 
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Figura 37: Iluminância do protótipo da lâmpada LED (lux). 

Durante os testes a temperatura no dissipador estrela do LED alcançou 60 ºC sob 

temperatura ambiente de 26 ºC não estabilizando neste valor. Para manter os LEDs abaixo da 

temperatura crítica foi necessário o uso de pequeno ventilador acoplado ao dissipador para 

retirar o calor do LED. Com ventilador a temperatura estabilizou em 31 ºC. 

Neste item não é possível comparar as características térmicas da lâmpada protótipo 

com a lâmpada similar por o catálogo do fabricante não informa seus dados térmicos. Nos 

testes realizados pôde-se observar que a produção de calor é intensa demonstrando que a 

dissipação de calor é fundamental no projeto de lâmpada ou de luminária a LED para que seja 

preservada a eficiência luminosa e a vida útil dos LEDs. 

5.3 Comparação com lâmpadas tradicionais 

As lâmpadas tradicionais para iluminação pública estão com sua tecnologia 

consolidada alcançando atualmente máxima eficiência luminosa, enquanto que as lâmpadas 

LEDs estão no início de seu desenvolvimento tecnológico, no entanto já apresentam 

rendimento e fluxo luminoso comparáveis às lâmpadas de descarga tradicionais. Na tabela 

abaixo se pode observar o rendimento e fluxo luminoso das lâmpadas com tecnologia 

tradicional e o protótipo de lâmpada LED. A lâmpada protótipo é superior em fluxo luminoso 

e rendimento à lâmpada VM, e similar às lâmpadas MVM sendo inferior à lâmpada VSAP, 

Tabela 38. 
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Tabela 38 – Comparação lâmpada LED protótipo x lâmpadas tradicionais . 

 

Fonte: Autor 

5.4 Conclusão 

Neste capítulo foi apresentada a construção de uma lâmpada composta por 28 LEDs 

de 1 W com objetivo de avaliar suas características quanto ao fluxo luminoso, eficiência 

luminosa e temperatura de junção sob condições ambientes comparando com modelo similar 

oferecido no mercado. 

Os LEDs utilizados, na cor branca fria e branca neutra, têm rendimento entre 60 e 90 

lm/W com corrente direta de 350 mA. A lâmpada foi construída em placa de alumínio de 

3,0 mm de espessura onde foram fixados com cola térmica os LEDs e dissipadores e a estes 

foi preso um pequeno ventilador de computador para maximizar a troca de calor. Para o 

controle da corrente direta foram utilizados resistores de 10 ohms com 5 W de potência. 

Os resultados experimentais da lâmpada LED protótipo foram medidos em esfera 

integradora normalmente utilizada para medir o fluxo luminoso de lâmpadas tradicionais. O 

fluxo luminoso e a eficiência luminosa alcançaram 98,57% do fluxo luminoso e a 86,66% da 

eficiência luminosa da lâmpada similar. A temperatura no dissipador do LED com ventilador 

alcançou 31 ºC e a temperatura da cor da luz foi 5.091 K proporcionando luz branca fria 

suave.  

A lâmpada foi montada em campo a 6 m de altura; a distribuição de iluminância 

apresentou grande perda de intensidade luminosa na medida em que o ângulo com o nadir 

aumenta demonstrando necessidade de lentes para direcionar e maximizar a eficiência 

luminosa da lâmpada para a área a ser iluminada. 

Como resultado pode-se observar que os LEDs utilizados estão dentro das 

características informadas no catálogo, no entanto para sua utilização como lâmpadas ou em 

luminárias torna-se necessário que sejam utilizadas lentes para direcionar a luz para a área a 

ser iluminada e dissipador de calor para manter a temperatura da junção do semicondutor 
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baixa. Quanto mais próxima de 25 ºC maior o rendimento, a eficiência luminosa e o tempo de 

vida útil. 
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CAPÍTULO VI - CONCLUSÃO GERAL 

Não resta dúvida que a IP tem elevada importância para a população e causa alto 

impacto na sua qualidade de vida. Desde sua adoção, no ano de 1807, a vida da população 

modificou trazendo possibilidade de lazer noturno, aumento da segurança nos deslocamento e 

aumento da oferta de trabalho. 

Na medida em que crescia a participação da população na vida noturna maiores eram 

as exigências por melhorias na IP feitas às autoridades e novas tecnologias surgiam para 

satisfazer a população. Desta forma passamos do gás de carvão para a eletricidade com a 

lâmpada incandescente de Thomas Edison e destas para as lâmpadas de descarga que 

vigoraram absolutas até os dias de hoje. Atualmente surge uma nova tecnologia a luz de 

estado sólido ou simplesmente LED já conhecida desde a década de 70, mas utilizada somente 

em equipamentos eletroeletrônicos como sinalização e indicação de estado. 

Com melhorias no tamanho da área e nos materiais componentes do semicondutor o 

LED ganhou eficiência luminosa e qualidade na produção de luz, sendo utilizado em 

luminárias públicas superando em eficiência, qualidade e longevidade todas as luminárias 

com lâmpadas de descarga tradicionais. Este trabalho teve como objetivo demonstrar que o 

LED e as luminárias LED já estão amadurecidos para que sejam utilizadas com muitas 

vantagens no lugar das lâmpadas de descarga tradicionais. 

Foi demonstrado que apesar do alto custo inicial ainda em vigor, mas com tendência 

de queda, oferece grande economia de energia elétrica quando comparadas às atuais 

luminárias com lâmpadas de descarga utilizadas nos sistemas de IP. Para isso a sua utilização 

deve ser precedida de um estudo adequado, com metas de retorno estabelecidas, modificando 

também a tradicional maneira de oferecer o serviço de iluminação pública à população e de 

realizar a manutenção. Para está tecnologia o tempo de manutenção atinge com facilidade três 

vezes o tempo da manutenção das lâmpadas tradicionais. No fim da sua vida útil tem como 

enorme vantagem não deixar áreas completamente escuras possibilitando que seja substituída 

antes da sua completa queima evitando assim redução da segurança pública e queda na 

qualidade da iluminação para a população. 

Foi mostrado que a economia com o custo da energia elétrica alcança 56% podendo 

o recurso financeiro economizado ser utilizado em importantes obras para a população ou 

podendo reduzir o valor do imposto referente à iluminação pública recolhido através da 
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Contribuição sobre serviço de iluminação pública - COSIP, de maneira compulsória, nas 

contas e energia elétrica. 

Ficou evidente que além do ganho com redução do consumo de energia elétrica e 

custo com manutenção do sistema de IP, a qualidade de iluminação é elevada através da 

melhor distribuição da luz e maior reprodução de cor, aumentando o conforto e detalhes 

visuais. A utilização de luminárias LED traz também redução da poluição luminosa da cidade, 

redução do impacto ambiental e interfere menos na vida da fauna noturna por a não emitir 

UV. 

As desvantagens atuais dos LEDs são custo alto exigindo investimento inicial 

elevado com retorno a médio e longo prazo dependendo das luminárias e condições de 

utilização. Falta de norma e legislação especifica estabelecendo padrões de construção, 

utilização e ensaio para as luminárias oferecidas aos clientes e incerteza quanto ao tempo, 

condições de manutenção e limpeza do LED e da luminária. 

Foi visto que para a realização de um projeto de instalação nova ou substituição de 

luminárias tradicionais por luminárias LEDs os fatores mais importantes que devem ser 

observados são para o LED a qualidade e a eficiência, e para a luminária o conjunto ótico e 

um bom projeto de dissipação térmico que evite a sobre elevação da temperatura de junção do 

semicondutor possibilitando maior vida útil e maior fluxo luminoso do LED. Além disso, é de 

fundamental importância a qualidade da fonte de alimentação que deve durar no mínimo o 

mesmo tempo que a luminária e a adequação da luminária à temperatura do ambiente onde 

será utilizada, observando se a variação de temperatura ao longo do ano não é superior à 

suportada pela luminária. 

Como é difícil para o consumidor final verificar estes parâmetros é necessário 

estabelecer normas e leis visando à padronização e garantia de qualidade das luminárias LED 

oferecidas no comércio, possibilitando aos órgãos responsáveis meios para fiscalizar e exigir 

que somente sejam comercializadas luminárias que estejam dentro dos parâmetros mínimos 

necessários para atender estas exigências. 

Em resumo, as luminárias tradicionais para iluminação pública estão no limite 

tecnológico do desenvolvimento, não sendo possível maior eficiência e qualidade de 

iluminação. Diferentes das luminárias LEDs cuja tecnologia é nova e já superam com muitas 

vantagens as luminárias tradicionais. 
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É necessário que este tema seja amplamente divulgado e debatido com a sociedade 

para que as luminárias LED sejam adotadas na IP pelas prefeituras das cidades brasileiras de 

maneira correta reduzindo o custo com consumo, mão de obra com manutenção que em 

muitos casos absorve grande fatia da receita do município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

1- A redução de potência da iluminação pública LED no sistema elétrico de 

potência; 

2- A iluminação pública LED e a gestão de energia dos municípios; 

3- Fontes de energia para iluminação pública LED; 

4- Sistema de comando e controle sem fio para a iluminação pública LED; 

5- Controle de qualidade para luminárias públicas LED; 

6- Tecnologias de controle de calor para luminárias públicas LED; 
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ANEXO A – Cotação de preço da luminária Tairis 36 da Technosol. 
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ANEXO B - Cotação de preço das luminárias LED – Vialuz – 2009/2010 
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ANEXO C – Lâmpada LED VL-P90 
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