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médios de energia elétrica através de técnicas de iluminação e metodologias de eficiência 

energética. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

A eficiência energética virou um tema importante após a década de 70, onde ocorreu 

um grande aumento no preço do petróleo no mercado mundial, devido a isso e a grande 

necessidade do mesmo para geração de energia naquela época, o mundo industrial se viu na 

necessidade de tratar seus processos e nos seus equipamentos de maneira a reduzir suas perdas 

e melhorar o consumo de energia elétrica, para principalmente diminuir seus gastos 

econômicos aumentando assim seu lucro, isso foi feito primordialmente através da melhora dos 

equipamentos e máquinas. 

No Brasil, essas ações voltadas à conservação de energia tiveram início em 1981 com 

o Programa Conserve, que tinha como objetivo a substituição do óleo combustível consumido 

na indústria. O Procel foi criado em 1985 pelo governo visando ser o maior programa de 

conservação de energia alvejando obter melhores resultados. 

 Para cada setor da economia o Procel desenvolveu programas e formas de atuação para 

reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiência energética.  É ele quem estabelece as 

metas de redução de consumo de energia, dimensionando as necessidades de transmissão da 

oferta de energia. O seu fomento à pesquisa cientifica, a capacitação de pessoal e de 

laboratórios visam o desenvolvimento tecnológico; os programas de eficiência energética 

atingem diretamente a eficiência econômica e a segurança energética; e a educação ambiental 

visa incorporar novos parâmetros de cidadania e a redução dos impactos ambientais.  

 O PROCEL criou um selo especial que tem como objetivo orientar o consumidor na 

compra de equipamentos que tem os melhores níveis de eficiência em cada categoria. A figura 

abaixo aponta o nível de eficiência do equipamento a ser adquirido. 

 

Figura 1 - Selo do PROCEL típico de aparelhos eletrônicos. 
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O Procel tendo como um dos pilares a eficiência energética, a consultante se preocupa 

em fazer a sua parte, por isso buscou fazer um projeto que atendesse uma menor demanda 

energética visto que possui uma grande necessidade devido a sua elevada carga, buscando de 

todas as maneiras diminuir o seu impacto. 

 

Possuindo diversas unidades espalhadas pelo Brasil, a consultante escolheu o Rio de 

Janeiro como a primeira localidade a ser implementadas as mudanças, que visam a economia 

energética que além de trazer um grande benefício econômico para empresa, ajuda também o 

meio ambiente visto que menos energia será demandada. 

A escolha pela sede do Rio de Janeiro como ponto inicial nessa nova etapa da empresa 

se deve pelo fato de que além da sede da empresa (Multiplan) ser na cidade, a unidade do 

BarraShopping é a que possui maior área construída, necessitando assim de maior iluminação, 

mas também é a loja que mais vende dentre todas as unidades brasileiras. 

1.1 Panorama da eficiência energética no Brasil 

 

 Como se vê, o governo brasileiro teve a iniciativa de implementar o selo PROCEL, 

visando classificar os equipamentos elétricos conforme sua eficiência energética. 

(MELIANDE, 2017, 3) 

 Além disso, medidas foram tomadas no ambiente público. As edificações pertencentes 

ao governo devem ser agora, por obrigatoriedade, energeticamente eficientes. Isso traz uma 

redução de até 30% do gasto de energia, colaborando assim para a diminuição dos gastos e 

otimização do uso de energia. 

1.2 Objetivo 

 

A consultante por ser uma loja de entretenimento possui uma grande rede de iluminação 

para que possa gerar uma melhor experiência para o seu cliente, visto que os modelos atuais de 

lâmpadas utilizadas possuíam uma vida útil muito baixa além de um excessivo gasto energético 

foi detectada a necessidade da troca destes para modelos mais modernos que poderão melhorar 

o desempenho e ainda sim conseguir uma economia financeira para empresa. 

Foi levado em conta as necessidades do cliente, pesando o fato de que por se tratar de 

uma loja de eletrônicos para o público infanto-juvenil, um local com bastante iluminação e 
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destaque para as principais atrações é um fator importante para dar destaque aos brinquedos 

visando uma maior venda. 

 

1.3 Metodologia  

 

 Buscando atender aos objetivos citados acima os principais pontos de aplicação foram 

os seguintes: 

 Levantando na quantidade de iluminação necessária por área. 

 Busca pela melhor opção no mercado para a substituição. 

 Premissa de aumentar eficiência sem perder qualidade. 

 Verificação da quantidade necessária de lâmpadas. 

 Conclusão sobre o material escolhido e em quanto tempo o projeto seria pago. 

 

1.4 Estrutura dos capítulos 

No Capítulo 1 foi introduzido o PROCEl, programa governamental que visa aumentar 

eficiência energética no país, além de ser destacado o objetivo do projeto e qual foram as 

premissas para a realização do mesmo. No capítulo 2 o programa do PROCEL será apresentado 

visando expor todo o seu objetivo e meios que dispõe para a realização deles. Será descrita a 

norma brasileira para iluminação e todos os quesitos para que precisam ser atendidos. O 

capitulo 3 irá discorrer sobre o local de estudo. O capítulo 4 apresentará o atual cenário da loja, 

como está disposto seu sistema de iluminação e de que forma funciona. O capítulo seguinte irá 

desenvolver a solução para o atual quadro da loja, descrição das premissas e o seu resultado. O 

capítulo 6 contém a conclusão e o 7º e último capítulo contém as referências bibliográficas. 
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CAPÍTULO 2: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

Pode-se definir a eficiência energética como sendo: “Fazer mais com menos energia.”. 

Ela consiste em buscar utilizar de modo eficiente a energia para obtenção de um mesmo 

resultado, ela é a relação entre a quantidade de energia empregada em uma atividade e aquela 

disponibilizada para sua realização. (ABESCO) 

Os equipamentos e sistemas transformam formas de energia. Uma parte dela sempre é 

perdida para o meio ambiente durante esse processo. Por exemplo: uma lâmpada transforma a 

eletricidade em luz e calor. Como o objetivo da lâmpada é iluminar, uma medida da sua 

eficiência é obtida dividindo a energia da luz pela energia elétrica usada pela lâmpada. (INEE) 

Uma lâmpada incandescente comum tem uma eficiência de 8% (ou seja, 8% da energia 

elétrica usada é transformada em luz e o restante aquece o meio ambiente). A eficiência de uma 

lâmpada fluorescente compacta, que produz a mesma iluminação, é da ordem de 32%. 

Como o preço da lâmpada eficiente é entre 10 a 20 vezes mais caro do que a comum, a 

decisão de qual delas comprar dependerá de fatores econômicos que consideram a vida útil de 

cada uma e a economia proporcionada na conta de luz. 

2.1 Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) 

 

Criado em 1985 pelos Ministérios de Minas e Energia e Indústria e Comércio, foi criado 

para ser o maior programa do governo visando a conservação de energia elétrica, sendo gerido 

pela Eletrobrás. Até dezembro de 2016 foram investidos cerca de R$ 2,87 bilhões em ações de 

eficiência pelo programa, sendo esse montante proveniente de fundos da própria Eletrobrás, 

Reserva Global de Reversão (RGR) e de outros fundos internacionais. O gráfico abaixo 

representa o investimento nos últimos anos feitos pela Eletrobrás: 
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Figura 2 - Investimentos anuais da Eletrobrás em milhões de reais. (PROCEL, 2017, 16) 

 

Para cada setor da economia, o Procel desenvolveu programas e formas de atuação para 

reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiência energética. O Procel tem um papel 

importante dentro do planejamento de metas do setor elétrico brasileiro, pois é ele que 

estabelece as metas de redução de consumo de energia, dimensionando as necessidades de 

transmissão da oferta de energia. O desenvolvimento tecnológico, a segurança energética, a 

eficiência econômica, novos parâmetros de consumo incorporados à cidadania e a redução de 

impactos ambientais, são metas essenciais que também fazem parte dos objetivos do Procel. 

Um dado importante. (VIANNA;RAMOS;PEREIRA, 2010, 3) 

Foi criado em dezembro de 1993 o Selo Procel (figura 1), tendo como objetivo de 

identificar os equipamentos que apresentem níveis ótimos de eficiência energética. O Selo 

orienta o consumidor na compra de equipamentos que tem os melhores níveis de eficiência de 

cada categoria. O processo de acompanhamento é realizado através de amostras anuais dos 

produtos que usam o Selo Procel. A seleção dos produtos é feita pelo Procel e informada aos 

laboratórios para que façam as análises necessárias. 

 

2.2 Dificuldades na ampliação do programa 

 

 Apesar de ser o maior programa brasileiro de eficiência de energia elétrica, ele possui 

alguns pontos de fragilidade que acabam por minar feitos maiores por parte do programa. Os 

pontos fracos serão listados nos próximos subtítulos. 
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2.2.1 Adesão da Indústria e Comércio 

 

 A adesão aos programas do PROCEL é totalmente voluntária, o que acaba dificultando 

a eficiência dos próprios programas, porque, como não existe a obrigação na busca de 

eficiência de produtos, processos e serviços, a eficiência é sempre colocada em segundo plano, 

pois as empresas sempre procuram os meios mais baratos para maximizar os seus lucros e esses 

nem sempre são os mais eficientes energeticamente. (VIANNA;RAMOS;PEREIRA, 2010, 6) 

 

2.2.2 Nacionalização 

 

 O PROCEL Reluz, Sanear e GEM, pela própria natureza dos programas, não incluem 

todas as cidades e municípios do Brasil, assim não pode ser um programa eficiente para o Brasil 

todo. 

2.2.3 PROCEL Edifica e EPP 

 

 Não podem ser considerados projetos eficientes, porque as próprias edificações da 

Administração Pública são grandes exemplos de ineficiência energética e desperdício de 

recursos. 

2.2.4 Burocracia na compra 

 

 Para implementar um projeto de eficiência energética, é necessário que, durante o 

processo de licitação dos equipamentos, exista uma especificação técnica de acordo com o tipo 

de produto que se irá comprar. Em muitos casos, a falta de especificação correta implica na 

compra de um produto de qualidade inferior e que não irá trazer benefícios, com isso, vemos 

que a especificação correta dos aspectos técnicos é importante para a correta compra dos 

equipamentos. 

 

 

 

2.2.5 Verba 
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 Para obter equipamentos mais eficientes é necessário um prévio gasto considerável em 

pesquisa e desenvolvimento, além do maquinário da indústria que, por exemplo, pode se tornar 

mais caro, diminuindo o lucro da empresa. 

2.3 Resultados Procel 

 

 Desde a criação do PROCEL foram economizados cerca de 107 bilhões de kWh entre 

os anos de 1986 e 2016. Abaixo segue o gráfico de economia dos últimos anos. 

 

 

Figura 3 - Economia de energia elétrica em bilhões de kWh. (PROCEL, 2017, 17)  

 

2.4 NBR 5413 – Norma Brasileira para iluminância de interiores 

 

 Definir adequadamente um sistema de iluminação é uma tarefa que requer bastante 

estudo, passando pelos tipos de lâmpadas que serão usadas, luminárias, melhor posição para 

instalação e o estudo de todos os fatores que vão colaborar para uma redução da eficiência 

deste sistema. 

 Com este intuito a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) possui vasto 

acervo de normas que tratam de Luminotécnica. A NBR 5413 – Iluminância de Interiores, trata 

em sua totalidade sobre os valores recomendados para iluminância mínima em serviços de 

iluminação artificial e interiores onde se realizam diversas atividades, sejam elas esporte, 

comércio, indústria e outros. É muito importante, para uma otimização da qualidade de um 

trabalho, que a iluminação esteja adequada, pois é fator preponderante para segurança e 

qualidade (seja de vida ou do trabalho executado). 
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2.5 – Definições 

 

 Para podermos começar os estudos de como ter uma melhor eficiência energética, 

precisa-se, primeiro, compreender os conceitos que a NBR 5413 utiliza para pautar suas regras. 

 

2.5.1 – Fluxo Radiante (P) 

  

 É a quantidade de energia transportada por uma radiação. As unidades que medem o 

fluxo radiante são as unidades de energia: watt-hora (Wh), quilowatt-hora (kWh). (MOREIRA, 

1999, 11) 

 

2.5.2 – Intensidade Luminosa (l) 

 

 O fluxo radiante exprime a potência de uma fonte de luz, porém não indica como ela se 

distribui, em todas as direções, a energia irradiada. Duas fontes luminosas podem ter igual 

potência, no entanto, uma delas, numa dada direção, pode emitir muito mais energia que a 

outra.  Esse fenômeno é a caracterizado pela intensidade luminosa (l), sendo ela o “limite da 

relação entre o fluxo luminoso em um ângulo sólido em torno de uma direção dada e o valor 

desse ângulo sólido, quando esse ângulo sólido tende a zero”, sua unidade em SI é a candela 

(cd). (MOREIRA, 1999, 11) 

𝑙 =  𝑑𝜑 𝑑𝜔⁄   

 As fontes industriais de luz não possuem, em geral, distribuição uniforme de suas 

intensidades luminosas, isto é, a intensidade luminosa não é a mesma em todas as direções. Por 

essa razão, muitas vezes, há necessidade de determinar a intensidade luminosa média. 

 

2.5.3 – Fluxo Luminoso (ϕ) 

 

 “É a grandeza característica de um fluxo energético, exprimindo sua aptidão de produzir 

uma sensação luminosa no ser humano através do estímulo da retina ocular, avaliada segundo 

os valores da eficácia luminosa relativa admitidos pela Comissão Internacional C.I.E.” 

(ABNT). Sua unidade de medida em SI é o lúmen (lm). 
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2.5.4 – Eficiência Luminosa (η)  

 

 É a relação entre o fluxo luminoso total emitido pela fonte e a potência por ela 

absorvida, sua unidade de medida em SI é o lm/W. (MOREIRA, 1999, 17) 

𝜂 =  
𝜙

𝑃
 

2.5.5 – Iluminância (E) 

 

 A iluminância é um termo que descreve a medição da quantidade de luz que cai 

(iluminando e espalhando) sobre uma determinada área de superfície. A iluminância também 

se correlaciona com a forma como os seres humanos percebem o brilho de uma área iluminada. 

Como resultado, a maioria das pessoas usam os termos de iluminância e brilho indistintamente 

– o que leva a confusão, uma vez que brilho também pode ser usado para descrever luminância. 

Para esclarecer a diferença; a iluminância refere-se a um tipo específico de medição de luz, 

enquanto que o brilho se refere às percepções visuais e sensações fisiológicas de luz. Brilho 

não é um termo usado para fins quantitativos. A unidade do SI para iluminância é o lux (lx).  

𝐸 =  
𝑑𝜑

𝑑𝑆
 

 

 

Figura 4 - Relação entre intensidade luminosa, fluxo luminoso e iluminância. (EMPALUX, 

LUMINOTÉCNICA) 
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2.5.6 – Temperatura de cor  

 

 É a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz. Sua unidade é o kelvin (K). 

Quanto mais alta é a temperatura de cor, mais branca é a cor da luz. A temperatura de cor de 

aproximadamente 3000 K corresponde a “luz quente” de aparência amarelada. A “luz fria” 

(6000 K ou mais), tem aparência branco violeta. A “luz branca natural” emitida pelo sol em 

céu aberto, ao meio dia, tem temperatura de cor de 5800 K. (MOREIRA, 1999, 21) 

 

Figura 5 - Escala de cores e suas temperaturas 

 É importante sabermos desta informação no momento de definir a temperatura de cor 

que será utilizada em cada ambiente, pois, se considerarmos que a luz com tonalidade de cor 

mais quente torna o ambiente mais aconchegante e relaxante, ela será ideal para salas de estar, 

dormitórios, etc. Já a luz mais clara, torna o ambiente mais estimulante e geralmente são 

utilizadas em ambientes de trabalho, como escritórios. 
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Figura 6 - Escala de cores e sua utilização. (EMPALUX, LUMINOTÉCNICA) 

    

2.6 – NBR 5413 e suas normas 

  

 A norma especifica algumas condições gerais que determinam como devem ser 

implementadas a iluminação artificial em interiores: 

 A iluminância deve ser medida no campo de trabalho e, quando este não for definido, 

entende-se como o nível referente a um plano horizontal a 0,75 m do piso. 

 Se necessário deve-se elevar a iluminância em limitado campo de trabalho utilizando 

iluminação complementar. 

 A iluminância do restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da anotada para o 

campo de trabalho, mesmo que a recomendação seja menor. 

 Recomenda-se que a iluminância, em qualquer ponto do campo de trabalho, não seja 

inferior a 70% da iluminância média determinada segundo a NBR 5382. 
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Tabela 1 Iluminação por classes de tarefas visuais 

 

Fonte: NBR 5413 

 

O uso adequado de iluminância específica é determinado por três fatores, de acordo 

com a tabela a seguir transcrita: 

 

Tabela 2 - Fatores Determinantes da iluminância adequada 

   

Fonte: NBR 5413 
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i. Analisar cada característica para determinar seu peso (-1, 0, 1); 

ii. Somar os três valores encontrados, algebricamente, considerando o sinal; 

iii. Usar a iluminância inferior do grupo quando o valor total for igual a -2 ou -3, a 

iluminância superior quando a soma for +2 ou +3 e a iluminância média nos demais 

casos. 

 

Por se tratar de uma loja de entretenimento eletrônico, no projeto foi utilizado a previsão 

normativa para cinemas e teatros, a qual considera 300 – 500 – 750. O escolhido será 750, pois 

o proprietário gostaria de dar destaque a todos os seus equipamentos e às paredes que possuem 

desenhos especiais para decoração da unidade. 

 

2.7 – Tipos de Lâmpadas 

 As lâmpadas são os componentes mais conhecidos e utilizados para converter energia 

elétrica em luz visível, entretanto, para que essa luz venha a ser reproduzida e distribuída, é 

necessária a utilização de reatores e de luminárias, respectivamente, que são componentes 

auxiliares do sistema de iluminação.  

As principais características de uma lâmpada são: 

•Tempo de vida médio da lâmpada medido em horas. 

•Gama de comprimento de onda em que a lâmpada emite a radiação. 

•Eficácia luminosa. 

•Fluxo luminoso. 

As lâmpadas são diferenciadas pelo seu rendimento e eficiência luminosa. 

Existem três tipos de lâmpadas que possuem seu funcionamento baseado em um fenômeno 

natural e elas são: 

•Incandescentes- que imitam a luz do sol; 

•Fluorescentes- mercúrio, sódio e as multivapores metálicos que imitam a descarga elétrica 

produzida por um relâmpago; 

•Luminescentes -  LEDs que imitam vagalumes 
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2.7.1 – Lâmpadas Incandescentes 

 

 Constam basicamente de um filamento espiralado uma, duas ou três vezes, que é levado 

a incandescência pela passagem da corrente elétrica (efeito Joule). Sua oxidação é evitada pela 

presença de gás inerte ou vácuo dentro do bulbo que contém o filamento. Até pouco tempo 

atrás as lâmpadas mais utilizadas no mundo eram as incandescentes, porém com a difusão da 

informação sobre sua pequena eficiência e a crescente preocupação mundial pelo meio 

ambiente, elas vêm perdendo espaço, pois são as lâmpadas de menor eficiência e duração. Da 

energia que consome, apenas 5% a 10% se transforma em energia luminosa, o restante de 

energia se transforma em calor, por isso consegue uma reprodução de cor de 100%. 

(MOREIRA, 1999, 51) 

  

Figura 7 - Componentes de uma lâmpada incandescente (MOREIRA, 1999, 52) 

  

       

 Na tabela a seguir podemos observar como variam as características de uma lâmpada 

incandescente quando variada sua tensão de alimentação. Vê-se que, quando aplicamos uma 

sobretensão sobre uma lâmpada, sua eficiência, potência absorvida, fluxo luminoso e corrente 

crescem e, ao mesmo tempo, sua vida reduz drasticamente. Isso, aliás, é de se esperar, visto 

que com a sobretensão aumentamos a temperatura de seu filamento. O oposto se dá se 

alimentarmos a mesma lâmpada com uma subtensão. 
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Tabela 3 - Efeito da tensão na linha (MOREIRA, 1999, 56) 

 

 

Para aumentarmos a sua eficiência luminosa deve-se elevar a temperatura de seu filamento, 

mas, assim, se reduz a sua vida. As lâmpadas incandescentes para iluminação geral possuem, 

segundo a ABNT, uma vida média de 1000h e eficiência luminosa de aproximadamente 15 

lm/W. (MOREIRA, 1999, 57) 

 

2.7.2 – Lâmpadas Incandescentes Halógenas 

 

 A diferença desta para a incandescente comum está no fato de que se adiciona, 

internamente ao bulbo, aditivos de iodo ou bromo. Quando ela está em funcionamento, realiza-

se, no interior do bulbo, o chamado “ciclo do iodo” que permite o filamento a trabalhar em 

temperaturas mais elevadas (aproximadamente 3.200 K a 3.400 K), obtendo-se maior 

eficiência luminosa, fluxo luminoso de maior temperatura de cor, ausência de depreciação do 

fluxo luminoso por enegrecimento do bulbo, dimensões reduzidas e maior produção percentual 

de energia ultravioleta. (MOREIRA, 1999, 58) 

  

Figura 8 - Lâmpada incandescente halógenas (MOREIRA, 1999, 59) 
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   2.7.3 – Lâmpadas Fluorescentes  

  

 São lâmpadas de descarga a baixa pressão, podendo ter cátodos quentes ou cátodos 

frios. Enquanto nas lâmpadas de vapor de mercúrio a temperatura e a pressão interna são 

regulados de modo que a descarga elétrica produza diretamente a máxima emissão luminosa, 

nas lâmpadas fluorescentes procura-se obter o máximo de radiações ultravioleta, que serão 

transformadas em luz visível pela camada fluorescente que recobre internamente o bulbo. 

 Geram uma economia de mais ou menos 80% quando comparadas ás lâmpadas 

incandescentes e chegam a ter 20 mil horas de vida útil. 

 

  

Figura 9 - Lâmpada fluorescente 

   

 

2.7.4 – Lâmpadas de vapor de mercúrio 

 

 Consta de um tubo de descarga feito de quartzo, para suportar elevadas temperaturas, 

tendo em cada extremidade um eletrodo principal, constituído por uma espiral de tungstênio 

recoberta com material emissor de elétrons. 

 Com o aquecimento do meio interno, lentamente, a pressão dos vapores vai crescendo 

com o consequente aumento do fluxo luminoso produzido. A operação eficiente da lâmpada 

requer a manutenção de uma alta temperatura no tubo de descarga e uma composição pobre de 

espectro do fluxo luminoso (luz branca azulada com emissão na região visível nos 

comprimentos de onda de amarelo, verde e azul, faltando o vermelho), porém, o tubo de 

descarga emite uma quantidade considerável de energia ultravioleta, então é necessário realizar 

uma correção de cor para aumentar a cor vermelha. (MOREIRA, 1999, 76) 
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 A lâmpada ora em destaque tem vida útil de aproximadamente 15.000 horas e sua 

principal utilização é nos prédios públicos, instalações industriais, interna e externa e fachadas 

de prédios. 

 

 

Figura 10 - Lâmpada de vapor de mercúrio (MOREIRA, 1999, 76) 

    

 

2.7.5 – Lâmpadas de iodeto metálico 

 

 São semelhantes às de vapor de mercúrio, nas quais se introduzem, além de argônio e 

mercúrio, outros elementos, de forma que o arco elétrico se realize numa atmosfera mista de 

vários gases e vapores. Obtendo-se, assim, maiores eficiências luminosas (aproximadamente 

95 lm/W) e melhor composição espectral do que nas lâmpadas tradicionais de vapor de 

mercúrio. Sua luz extremamente branca ilumina com intensidade, valorizando as cores dos 

ambientes onde é aplicada. (MOREIRA, 1999, 78) 

Assim como as lâmpadas a vapor de mercúrio de alta pressão, possuem vida útil de 

15.000 horas, porém, as de iodeto demoram de 5 a 10 minutos para aquecer. 

 

2.7.6 – Lâmpadas de luz mista 

 

 Constam de um tubo de arco de vapor de mercúrio em série com um filamento 

incandescente de tungstênio que, além de produzir fluxo luminoso, funciona como elemento 

de estabilização da lâmpada. O fluxo luminoso produzido é composto de radiações azuladas 

provindas do arco elétrico, de radiações amareladas do filamento incandescente e de radiações 

vermelhas da eventual camada de correção de cor. (MOREIRA, 1999, 79) 
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 A vida mediana desse tipo de lâmpada está em torno de 6.000 horas, apresentam boa 

reprodução de cores e são utilizadas em vias públicas, jardins, praças e estacionamentos. 

  

Figura 11 - Lâmpada de vapor de mercúrio (MOREIRA, 1999, 79) 

    

 

2.7.7 – Lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão 

 

 Consta de um tubo de descarga interno, dobrado em forma de U, que contém gás neônio 

e 0,5% de argônio em baixa pressão, para facilitar a partida da lâmpada, e uma certa quantidade 

de sódio metálico, que será vaporizada durante o funcionamento.  

 A eficiência luminosa desse tipo é da ordem de 100 lm/W e sua vida é de 6.000 h. Estas 

foram fabricadas na Europa com modelos de maior eficiência luminosa (180 lm/W para uma 

lâmpada de 180 W) e vida mais alongada, em torno de 18.000 h. Isso foi alcançado revestindo 

a face interior da camisa de vácuo com uma camada refletora infravermelha de oxido de índio 

a qual permite que sua temperatura ideal seja mantida com menores intensidade de corrente no 

arco elétrico. (MOREIRA, 1999, 97) 

 

 

Figura 12 - Lâmpada de vapor de sódio de baixa pressão (MOREIRA, 1999, 80) 
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2.7.8 – Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão 

 

 Nesse caso, o tubo de arco trabalha em pressão mais elevada, isso causa diminuição na 

eficiência luminosa, porém atinge uma cor mais agradável e uma melhor reprodução das cores. 

A luz produzida tem cor branca dourada, com índice de reprodução de cor 20 e sua temperatura 

de cor é de 2.300 K, o que permite a utilização nos ambientes exteriores e  interiores em que a 

fidelidade de cores não seja primordial. (MOREIRA, 1999, 81) 

2.7.9 – Diodos Emissores de Luz (LED) 

 

 O LED é um componente eletrônico semicondutor, ou seja, um diodo emissor de luz 

(L.E.D = Light Emitter Diode), mesma tecnologia utilizada nos chips dos computadores, que 

tem a propriedade de transformar energia elétrica em luz. Tal transformação é diferente da 

encontrada nas lâmpadas convencionais que utilizam filamentos metálicos, radiação 

ultravioleta e descarga de gases, dentre outras. Nos LEDs, a transformação de energia elétrica 

em luz é feita na matéria, sendo, por isso, chamada de estado sólido. 

 A luz emitida é monocromática, sendo a cor, portanto, dependente do cristal e da 

impureza de dopagem com que o componente é fabricado. Com o barateamento do preço, seu 

alto rendimento e sua grande durabilidade, tornam os LEDs ótimos substitutos para as 

lâmpadas comuns e devem substituí-las a médio ou longo prazo. Existem, também, os LEDs 

brancos chamados RGB (mais caros) que são formados por três "chips", um vermelho (R de 

red), um verde (G de Green) e um azul (B de blue). Uma variação dos LEDs RGB são LEDs 

com um micro controlador integrado, o qual permite que se obtenha um verdadeiro show de 

luzes utilizando apenas um LED. 

 Os LEDs podem ser de baixa (0,1W), média (0,2W à 0,5W) e de alta potência (acima 

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

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

Alguns dos benefícios do uso do LEDs são os seguintes: 

 Longa durabilidade (pode obter até 100.000 horas de funcionamento); 

 Econômico uma vez que toda energia consumida se converte em luz, não gerando calor; 

 Não emite raios UV/R; 

 Dimensões reduzidas; 
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 Alta resistência a choques e vibrações; 

 Como sua vida útil é maior evita gastos com manutenção; 

 

Apresentados os principais tipos de lâmpadas utilizados no mundo, pode-se compará-

los quanto a sua eficiência luminosa e, também, sua vida útil (observar gráficos abaixo), o que 

irá ajudar no momento em que forem feitos os cálculos para buscar a melhor eficiência 

energética possível no projeto. 

 

 

Figura 13 - Gráfico de eficiência luminosa por tipo de lâmpada (EMPALUX, LUMINOTÉCNICA) 

 

 

 

Figura 14 - Gráfico de vida útil por tipo de lâmpada (EMPALUX, LUMINOTÉCNICA) 
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CAPÍTULO 3: LOCAL DE ESTUDO 

 

 A loja consultante é uma loja de entretenimento que possui jogos eletrônicos, alguns 

simuladores e máquinas de grande porte que possuem elevada carga. O entretenimento é 

voltado para o público jovem, principalmente crianças, possuindo um ambiente muito colorido 

e paredes com diversas pinturas temáticas, fazendo-se primordial uma iluminação que destaque 

não apenas as atrações como também o seu ambiente, buscando um maior conforto para todos 

os clientes. 

 Possuindo 11 unidades espalhadas pelo Brasil, a sede do Rio de Janeiro será a primeira 

a passar pela troca do sistema de iluminação por se tratar da maior filial. Essa mudança se faz 

necessária pela grande demanda de energia da loja, por possuir uma imensidade de jogos 

eletrônicos, sistema de ar condicionado e a própria iluminação geral. Uma forma de economizar 

é trocar o atual sistema de iluminação por um novo, mais eficiente e econômico. 

 

  

Figura 15 - Foto da entrada da loja 
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3.1 – Espaço físico 

 

 Fica situada no BarraShopping, possuindo 2.800 metros quadrados, com 250 atrações, 

sua refrigeração possui o sistema de ar-condicionado conhecido como fan coil (ventilador-

serpentina), sendo a água necessária fornecida pelo shopping, e mais 4 Splits de 24.000 BTU´S, 

tudo isso para manter a temperatura padrão exigida pelo shopping de 23º C. 

 A energia é fornecida pelo shopping, possuindo uma potência instalada total de 125 

kVA, sendo que o preço cobrado pelo kW/h o mesmo para todas as lojas, e a tensão média 

recebida em 14,2 kV, o que torna necessário o uso de transformadores. No total a loja possui 3 

deles, i) para montanha russa, ii) para os equipamentos eletrônicos e iluminação e iii) para os 

equipamentos que possuem motor. 

 

 

Figura 16 - Planta baixa da loja 
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CAPÍTULO 4: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATUAL 

 

 O atual sistema de iluminação conta com três tipos de lâmpadas, buscando focalizar 

todos as atrações, dar destaque às pinturas nas paredes e dar maior conforto aos clientes que 

estão visitando as lojas. 

 

4.1 – Tipos de lâmpadas 

 

4.1.1 – HCI PAR 38 (OSRAM) 

  

 É lâmpada de multivapor metálico com particularidade dos produtos PAR (Parabolic 

Aluminized Reflector), o funcionamento é a partir da concentração e da reflexão da luz na parte 

central do parabólico de alumínio. 

     

Tabela 4 - Especificações HCI PAR 38  

  

  

 Elas são atualmente utilizadas na área aonde está a montanha russa pois as estruturas 

aonde são instaladas as lâmpadas está na altura de 12 m, necessitando, portanto, de maior 

potência, e também são utilizadas para a iluminação das pinturas nas paredes para dar um maior 

destaque as mesmas. A HCI PAR possui valor unitário de R$ 150,00 e a loja detêm 240 

unidades instaladas, as quais ficam ligadas de 9:45 até 21:45 nos 7 dias da semana. 

 

Figura 17 - Lâmpada HCI PAR 38     

Potência (W) Fluxo Luminoso (lm) Temperatura de cor (K) Ângulo de abertura Vida útil (h)

150 28000 3000 30° 12000
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4.1.2 – 145516-RI PAR 38 (SYLVANIA) 

 

 Lâmpada do tipo halógena, também do tipo PAR. 

 

Tabela 5 - Especificações 145516-RI 

 

  

 

 Estas são utilizadas no restante da loja em que a estrutura está a 8 m, por estar mais 

baixo não é necessária tanta potência. Possuindo o valor unitário de R$ 47,00, a loja detém 478 

unidades instaladas na loja, as quais ficam ligadas de 9:45 até 21:45 nos 7 dias da semana. 

 

 

Figura 18 - Lâmpada 145516-RI 

 

4.1.2 – Powerstar HQI – E (OSRAM) 

  

 São lâmpadas de multivapor metálico consistindo de um tubo de descarga em quartzo, 

oferecem uma combinação de aparência branca natural e alta eficiência luminosa ao longo de 

sua vida, sendo uma escolha ideal para muitas aplicações. Sua alta capacidade luminosa reduz 

o número de luminárias necessárias, minimizando os custos de instalação e de energia, 

enquanto que a manutenção do fluxo luminoso e a vida da lâmpada asseguram um alto nível 

de iluminação e um custo mínimo de manutenção. 

Potência (W) Fluxo Luminoso (lm) Temperatura de cor (K) Ângulo de abertura Vida útil (h)

100 5306 3000 30° 2000
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Tabela 6 - Especificações Powerstar HQI – E 

 

   

 

 É a lâmpada de serviço da loja, ela é acesa das 9h às 9h45min (a loja abre às 10h) para 

que os funcionários possam fazer a correta manutenção da loja e é religada às 21h45min até 

22h30min para que seja feito o fechamento da loja. Esta possui valor unitário de R$ 86,00. 

 

 

Figura 19 - Powerstar HQI – E 

 

 

4.2 – Economia 

 

 Visando maior eficiência e maior economia, são utilizados Dimmers que são 

dispositivos utilizados para variar a intensidade de uma corrente elétrica média em uma carga. 

Eles consistem de graduadores que, através da diminuição ou aumento da tensão valor eficaz 

e, portanto, um aumento da potência média de uma lâmpada, controlam a intensidade da luz 

produzida pela mesma. Um dimmer tem como objetivo fazer com que aumente ou diminua a 

intensidade luminosa através de um potenciômetro que auxilia nessa operação. 

 

 

 Os dimmers mais modernos não desviam a carga por um material resistivo para limita-

la, eles ligam e desligam (chaveamento) do circuito a fim de reduzir a quantidade total de fluxo 

Potência (W) Fluxo Luminoso (lm) Temperatura de cor (K) Ângulo de abertura Vida útil (h)

400 34000 3300 30° 12000
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de energia. O dimmer desliga o circuito cada vez que a corrente muda de direção, ou seja, cada 

vez que a voltagem desce à zero na escala de onda senoidal de acordo com a posição do contato 

ou botão. Com a tensão baixa passando pela lâmpada ocasiona-se um abaixa luminosidade. 

  

Figura 20 - Forma de onda no funcionamento de um dimmer moderno 

                     

 

 Os dimmers utilizados são programados para ligar na curva exponencial de até 80% da 

tensão das lâmpadas, desta maneira consegue-se atingir até o dobro de vida de cada lâmpada 

utilizada, e assim, logicamente, uma maior economia  alcançada. 

 

4.3 – Filtros de cor 

 

 As gelatinas de correção (color correction gel) são filtros flexíveis utilizados para 

alterar a temperatura de cor de determinada fonte de luz. Fabricadas em poliéster e com a 

impregnação profunda do pigmento, que se mistura definitivamente com a base plástica num 

sistema de alta tecnologia, colocando o pigmento entre duas camadas de filme de poliéster, 

torna o material resistente ao calor e às ranhuras externas. 
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 Por fins estéticos foram utilizados na loja as seguintes cores: 

 

4.3.1 – Azul #85 

 É utilizado para enfatizar os tons azuis além de trazer um aveludado às paredes. Pela 

sua tonalidade ele permite que apenas 3% do fluxo luminoso que passa pelo filtro incida nos 

objetos, reduzindo, desta forma, a quantidade de lumens.     

4.3.2 –Vermelho #22 

Deixa as cores mais vivas, além de dar destaque aos tons avermelhados. Sua tonalidade 

permite que 26% do fluxo luminoso que passa pelo filtro incida nos objetos, reduzindo, também 

com essa cor, a quantidade de lumens.      

4.3.3 – Vermelho #24 

 Possui a mesma função do vermelho acima, porém permite menos incidência do fluxo 

luminoso em 22%. 

4.3.4 – Amarelo #10 

 O amarelo possui alta transigência, então 92% do fluxo luminoso incidente passa por 

ele e tem função similar aos anteriores, a de enfatizar as cores amarelas. 

4.3.5 - Amarelo #312 

 Função parecida com o anterior, porém com tonalidade mais escura, permitindo 85% 

do fluxo luminoso ser incidente. 

4.3.6 – Violeta #57 

 Com tonalidade parecida com o azul, também faz um tom aveludado nas paredes e 

permite apenas 24% do fluxo luminoso incidir. 

4.3.7 – Verde #89 

 Também com a função de enfatizar as cores com tons verdes, permite que 40% do fluxo 

incidente passe pelo filtro. 
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 Por fins estéticos são utilizados 25 pares de cada filtro por toda a loja, sendo 15 pares 

para as lâmpadas de 150W e os outros 10 pares para as de 100W. 

 

4.3 – Cálculos financeiros 

 

 Antes de analisar as melhores possibilidades de substituição, é necessário fazer uma 

análise de como se comportou a despesa financeira da loja apenas com a iluminação. 

  

Tabela 7 - Quantidade total de carga 

 

 

 Na tabela acima observa-se que, após o dimer, há redução da potência das lâmpadas de 

uso contínuo na loja em 20%, com o fim de reduzir qualquer variação na tensão que pode 

produzir falhas nos filamentos das lâmpadas, portanto, aumenta-se, também, a vida útil da 

lâmpada. 

  

 

Tabela 8 - Quantidade de horas utilizadas mensalmente 

 

 

 

 As lâmpadas utilizadas para iluminação da loja (145516-RI e HCI PAR 38) durante a 

semana são ligadas às 13 horas e desligadas às 22 horas, sendo 9 horas diárias. Aos sábados 

são ligadas de 12 horas até 22 horas e aos domingos são ligadas das 14 horas até 21 horas, 

ressaltando que elas são ligadas quando a loja está aberta ao público e desligadas quando a loja 

fecha para o público. 

Potencia (W) Após Dimer (W) Quantidade Potencia Total(W)

145516-RI 100 80 478 38240

HCI PAR 38 150 120 240 28800

Powerstar HQI – E 400 400 20 8000

Total 650 600 738 75040

Dias úteis (h) Sábados (h) Domingos (h) Tempo mensal (h)

145516-RI 198 40 28 266

HCI PAR 38 198 40 28 266

Powerstar HQI – E 88 16 16 120

Total 484 96 72 652
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 As lâmpadas Powerstar HQI – E, por sua vez, são as utilizadas para que os funcionários 

possam trabalhar antes da loja abrir, o que acontece sempre 3 horas antes da abertura da loja e 

1 hora após seu fechamento. Os serviços feitos são a manutenção de equipamentos e a limpeza 

da loja.  

Tabela 9 - Valor gasto mensalmente 

 

 

 Sabendo a potência total e a quantidade de horas que são utilizadas, pode-se facilmente 

chegar ao valor total de 21.609 KW/h por mês de consumo. Com esse valor e utilizando uma 

tarifa de R$ 0,32 por KW/h, encontra-se a conta mensal de R$ 6.914,76 que a loja precisa 

desembolsar por mês somente com relação à luz. 

 

Tabela 10 - Valor gasto anualmente 

 

 

 Além dos gastos com a utilização do sistema de iluminação, tem-se que levar em 

consideração o valor gasto com a manutenção, mostrados abaixo: 

 

Tabela 11 - Valor gasto anualmente com a compra de novas lâmpadas 

 

 

 

 Foi levada em consideração a vida útil nominal das lâmpadas para os cálculos de 

quantas trocas seriam necessárias durante um ano e para isso foram utilizados fatores distintos 

para cada tipo de lâmpada, levando em conta seu tempo de uso e, também, o fator de falha.  

Potencia Total(W) Tempo mensal (h) Consumo mensal (KW/h) Valor mensal (R$)

145516-RI 38240 266 10172 3.254,99                  

HCI PAR 38 28800 266 7661 2.451,46                  

Powerstar HQI – E 8000 120 960 307,20                      

Total 75040 652 18793 6.013,64                  

Potencia Total(W) Tempo anual Consumo anual (KW/h) Valor Anual (R$)

145516-RI 38240 3192 122.062                               39.059,87                

HCI PAR 38 28800 3192 91.930                                  29.417,47                

Powerstar HQI – E 8000 1440 11.520                                  3.686,40                  

Total 75040 7824 225.512                               72.163,74                

Vida útil (h) Anual (h) Custo unitario (R$) Total

145516-RI 2000 3192 12,00 9154,656

HCI PAR 38 12000 3192 120,00 7660,8

Powerstar HQI – E 12000 1440 86,00 206,4
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 Para as 145516-RI foi utilizado 1,6, para HCI PAR 38 foi utilizado 0,3 e para a 

Powerstar HQI – E foi utilizado 0,1. 

 Somando o fator de manutenção e o gasto com conta de luz, o saldo chega ao valor 

anual de R$  89.185,59. 

4.4 – Cálculos técnicos 

 

 Deve-se considera quanto é a atual incidência de fluxo luminoso para que 

posteriormente se possa comparar o melhor tipo de lâmpada para ser utilizado e não haver 

perda na qualidade da iluminação da loja. 

 

Tabela 12 - Valor de fluxo luminoso do atual sistema 

 

 

Na tabela estão os valores nominais, porém, como descrito em 4.3, a utilização dos 

filtros de cor faz com que esse valor tenha redução da seguinte maneira: 

 

Tabela 13 - Valor de fluxo luminoso com filtros 

 

 

 

Tabela 14 - Valor de fluxo luminoso sem filtros 

 

Quantidade Fluxo Luminoso (lm) Total

145516-RI 478                                  5.306                              2.536.268            

HCI PAR 38 240                                  28.000                            6.720.000            

Powerstar HQI – E 20                                    34.000                            680.000                

Total 738                                  67.306                            9.936.268            

Cores Incidência Fluxo Luminoso (lm) - 145516-RI Fluxo Luminoso (lm) - HCI PAR 38

Azul #85 3% 9.551                                                      4.775                                                         

Vermelho #22 26% 82.774                                                    41.387                                                      

Vermelho #24 22% 70.039                                                    35.020                                                      

Amarelo #10 92% 292.891                                                  146.446                                                    

Amarelo #312 85% 270.606                                                  135.303                                                    

Violeta #57 24% 76.406                                                    38.203                                                      

Verde #89 40% 127.344                                                  63.672                                                      

Quantidade Fluxo Luminoso (lm) Total

145516-RI 58                  5.306                                                      307.748                                                    

HCI PAR 38 30                  28.000                                                    840.000                                                    

Powerstar HQI – E 20                  34.000                                                    680.000                                                    

Total 108               67.306                                                    1.827.748                                                
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4.5 – Mão de obra 

 

 Um dos questionamentos do proprietário da loja foi o fato de pelas lâmpadas estarem 

suspensas em plataformas altas, a norma de segurança no trabalho brasileira determina a 

necessidade de sempre serem dois funcionários realizando o trabalho, um deles apenas servindo 

como apoio de segurança, gerando, por isso, um maior custo operacional. 

Como a lâmpada 145516-RI é a de maior presença, contando com 478 unidades e, 

também, por ser a que possui menor vida útil (2 mil horas), estima-se em duas trocas por ano, 

totalizando 956 trocas por ano, sendo 80 por mês, 20 por semana e 4 por dia (contando apenas 

dias úteis). 

 Para subir na plataforma, conectar os cabos de segurança e realizar a troca, o 

funcionário leva em média 20 minutos, sendo 4 vezes por dia, atinge-se o tempo de 1,3 horas 

as quais os dois funcionários poderiam estar realizando tarefas mais importantes, disse o 

proprietário. 

 

Tabela 15 - Custo mensal com mão de obra para troca de lâmpadas 

 

 

 

 Portanto, há acréscimo de R$ 31.920,00 no custo anual apenas com mão de obra e esse 

elevado custo poderia ser evitado caso não fossem necessárias tantas trocas devido ao célere 

fim da vida útil das lâmpadas. 

 

 O valor total do custo anual que considera conta de luz, troca de lâmpadas e mão de 

obra, resta no valor de R$ 121.105,59. 

 

 

 

Salário Salário/hora Total gasto no Mês

Funcionário 2.000,00R$                   12,50R$                         1.330,00R$               

Total 4.000,00R$                   25,00R$                         2.660,00R$               
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5 – ESTUDO DE CASO 

 

 Após a análise do atual sistema de iluminação e os seus gastos financeiros conhecidos, 

começa-se a analisar qual seria a melhor opção para que a loja tenha maior economia financeira 

e maior eficiência energética sem perder a qualidade na iluminação. Para isso, serão utilizados 

os critérios que seguem. 

5.1 – Ponderações do Projeto de Eficiência Energética 

 

 Um projeto de eficiência energética tem que passar por duas etapas. A 1ª consiste na 

avaliação técnica proposta para o melhor aproveitamento da energia elétrica, que, no caso deste 

trabalho, foi fazer a escolha adequada de quais tipos lâmpadas se encaixariam melhor e a 2ª 

etapa consiste na avaliação econômica da proposta.(MELIANDE, 2017, 37) 

5.1.1 – Avaliação Financeira e Econômica 

 

 As decisões de investimento em alternativas e projetos de economia e uso eficiente da 

energia passam, necessariamente, por uma análise de viabilidade econômica. Tais questões 

podem se apresentar de duas distintas formas. Deseja-se decidir sobre a escolha entre duas 

alternativas mutuamente excludentes ou deseja-se conhecer a economicidade de uma dada 

alternativa. 

Estas análises, em geral, utilizam índices econômicos que permitem traduzir a atratividade de 

um investimento. Dentre estes índices pode-se destacar o valor presente líquido e o tempo de 

retorno de capital (Pay Back) (PROCEL, 2006). 

5.1.1.1-  Valor Presente Líquido 

 

 O método do valor presente líquido é bastante interessante quando se deseja comparar 

alternativas mutuamente excludentes, de modo que todos os benefícios e custos em seus 

diversos instantes no tempo sejam trazidos para o presente. A alternativa que oferecer o maior 

valor presente líquido será, dentro deste critério, a mais atraente. 

É importante observar que, ao se fazer comparações entre alternativas, deve-se sempre 

levar em consideração somente os aspectos que as diferenciam. Por exemplo, sejam duas 
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alternativas que ofereçam a mesma produção, porém uma energeticamente mais eficiente do 

que a outra. (PROCEL, 2006). 

Neste caso os benefícios auferidos com a produção não deverão ser considerados, posto 

que é o mesmo para as duas alternativas e, em um momento ou outro, serão cancelados entre 

si. Somente a redução no custo, pela eficiência energética, deve ser considerada (PROCEL, 

2006). 

O Valor Presente Líquido pode ser definido como a diferença entre o Valor Presente e 

o Investimento realizado no projeto. 

Nesse momento três definições são importantes: 

 Projeto Financeiro: Aplicação, estudada racionalmente, de recursos poupados em uma 

atividade durante um determinado tempo, ao final do qual se espera um retorno; 

 

 Investimento: Capital aplicado em um projeto financeiro; 

 

 

 Taxa de atratividade: Representa uma rentabilidade mínima aceitável de um 

investimento. Não deve se prender apenas ao valor da taxa de juros, embora seja esta sua mais 

forte determinante. Pode-se dizer, assim, que é a expectativa de rentabilidade, em termos de 

taxa de juros, que se espera em um investimento.  

Na prática, esta pode ser definida através de dois enfoques: toma-se a taxa de juros 

equivalente à maior rentabilidade das aplicações correntes de pouco risco ou adota- se o custo 

do capital mais o risco do investimento. 

 

A fórmula utilizada para a correção de valores no tempo é: 

𝑉𝑃 =  
𝑉𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

Onde: 

VP – Valor Presente (R$); 

VF – Valor Futuro (R$); 

i – Taxa de juros; 

n – Período de vida útil do equipamento. 
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5.1.1.2-  Tempo de Retorno de Capital 

 

 O critério do tempo de retorno de capital, ou payback, é, sem dúvida, o mais difundido 

no meio técnico para análises de viabilidade econômica, principalmente devido à sua facilidade 

de aplicação. Nestes termos fala-se do chamado payback não descontado, isto é, um 

procedimento de cálculo onde não se leva em consideração o custo de capital, ou seja, a taxa 

de juros.  

Esta análise é feita apenas dividindo-se o custo da implantação do empreendimento pelo 

benefício auferido. Em outras palavras, este critério mostra quanto tempo é necessário para que 

os benefícios se igualem ao investimento. 

O tempo de retorno descontado é o número de períodos que zera o valor líquido 

presente, ou anual, do empreendimento. Neste caso, a taxa de juros adotada é o próprio custo 

de capital. (MELIANDE, 2017,39) 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 =  
𝐼

𝐴
 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =  
log (

𝐼𝑣

𝐸𝑐
𝑥 𝑖 + 1)

log(𝑖 + 1)
 

 

Onde: 

Iv – Investimento (R$); 

A – Economia obtida com o investimento realizado; 

i – Taxa de juros   

5.1.1.3-  Relação Benefício Custo – RBC 

 

 A Relação Beneficio Custo (RBC) tem grande importância na análise econômica de um 

projeto e pode ser calculada de uma maneira simples e objetiva como pode ser vista na seguinte 

fórmula: 

𝑅𝐵𝐶 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
=  

𝐵

𝐶𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

O investimento anualizado é o total do investimento com equipamentos. O custo 

anualizado de cada equipamento depende da sua vida útil e da taxa de juros. Já o benefício 

anualizado pode ser calculado da seguinte forma: 
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𝐵 = (𝐸𝐸 𝑥 𝐶𝐸𝐸) + (𝑅𝐷𝑃 𝑥 𝐶𝐸𝐷) 

 

Onde: 

EE – Energia Economizada (MWh/ano); 

CEE – Custo Evitado de Energia (R$/MWh); 

RDP – Redução de Demanda na Ponta (kw); 

CED – Custo Evitado de Demanda (R$/kW). 

 

Todo projeto deve ter sua relação benefício custo (RBC) calculada sob a ótica da 

sociedade, ou seja, o cálculo do benefício é baseado na metodologia dos “custos unitários 

evitados” que possui como base estudos de expansão do sistema eletro-energético brasileiro. 

Se um projeto tiver mais de um uso final (iluminação e climatização) cada um desses 

usos finais deverá ter sua RBC calculada, devendo, também, ser apresentada a RBC global do 

projeto por meio da média ponderada das RBCs individuais. Os pesos serão definidos pela 

participação percentual da energia economizada em cada uso final. (MELIANDE, 2017, 40) 

5.2-  Análise de opções 

 

 Após analisar os gráficos das figuras 11 e 12, vê-se que as que possuem maiores 

eficiência e vida útil são as lâmpadas de LED e as de vapor de sódio. As de LED ganham 

destaque, pois uma das preocupações do proprietário era a utilização da mão de obra e os 

fornecedores de LED ofereceram 3 anos de garantia. 

 Importante considerar que serão trocadas apenas as lâmpadas de 100W e 150W. As 

lâmpadas de serviço, por serem utilizadas por pouco tempo anualmente, não têm a necessidade 

de ser realizada a troca. 

5.2.1-  LED 

 

 Feita análise sobre o refletor em LED da marca OSRAM, porque foi o que o fornecedor 

ofereceu melhor preço unitário. Assim restou a análise: 

 

Tabela 16 - Especificações do refletor de LED 50W 

 

 

Potência (W) Fluxo Luminoso (lm) Temperatura de cor (K) Ângulo de abertura Vida útil (h)

50 7500 3000 120° 25000
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Tabela 17 - Especificações do refletor de LED 100W 

 

 

 Pela angulação de abertura desse refletor, o projeto irá considerar a troca de três 

Lâmpadas antigas para um do novo refletor, sem perder qualidade na iluminação. 

 

Tabela 18 - Tabela com valores projetados de consumo 

 

 

 

 Pode-se perceber claramente uma queda no valor anual bastante considerável quando 

comparado com as antigas que gastavam R$ 68.477,34. 

 

Tabela 19 - Tabela com o custo de compra 

 

 

 O fornecedor passou esses custos unitários acima, assim teria que ter um investimento 

inicial de R$ 65.280,00. 

 

Tabela 20 - Tabela com o cálculo do tempo médio 

 

 

 Pode-se ver que com a grande vida útil das lâmpadas, as trocas seriam fatores apenas 

para o futuro, sendo certo que todos os refletores possuem 3 anos de garantia do fabricante, 

então exclui-se do custo anual o valor de mão de obra, porque não seriam necessárias as trocas 

constantes. 

 

Potência (W) Fluxo Luminoso (lm) Temperatura de cor (K) Ângulo de abertura Vida útil (h)

100 15000 3000 120° 25000

Potencia (W) Quantidade Potencia Total(W) Tempo anual Consumo anual (KW/h)Valor Anual (R$)

LED 50 160 8000 3192 25.536                8.171,52                              

LED 100 80 8000 3192 25.536                8.171,52                              

Total 150 240 16000 6384 51.072                16.343,04R$                       

Quantidade Custo unitario (R$) Total

LED 160 200,00 32000

LED 80 416,00 33280

Vida útil (h) tempo mensal Anual (h) Tempo médio (anos)

LED 25000 266 3192 7,8

LED 25000 266 3192 7,8
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Tabela 21 - Tabela com cálculo do fluxo luminoso 

 

 

 Agora, sem a utilização dos filtros de cor tem-se uma quantidade equivalente, 

considerando a angulação da luz incidente com menos lâmpadas e, também, pelo fato de que 

os filtros não serão mais utilizados, dessa forma, o fluxo incidente é condizente com projeto 

anterior. 

 

 Considerando todos os gastos chega-se a uma economia anual em R$ 101.762,55, a 

qual já pagaria o investimento inicial e ainda geraria economia grande dentro do próprio ano. 

 

 

Figura 21 - Gráfico com retorno do investimento 

 

 Como se vê na figura 17 o retorno do investimento aconteceria no 9º mês, a partir deste 

momento, a economia mensal seria R$ 8.405,81 quando comparado aos modelos antigos. 

 

 

 

 

 

Quantidade Fluxo Luminoso (lm) Total

145516-RI 160                                  7.500                              1.200.000                  

HCI PAR 38 80                                    15.000                            1.200.000                  
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6 -  CONCLUSÃO 

 

 Esta dissertação teve como objetivo identificar e caracterizar todo o sistema de 

iluminação da loja consultante situada no Barrashopping, foi feito todo o levantamento de sua 

carga, consumo, seu fluxo luminoso, o valor que seria necessário de investimento para a troca 

da iluminação e, também, o seu tempo de retorno, encontrando o projeto mais eficiente 

possível.  

 Após conversas com o diretor da loja e analisados todo o seu desejo pelo tipo de 

iluminação concluiu-se que o melhor caminho seria pelo uso de LED e pela diminuição da 

quantidade necessária de refletores, posto que foi suspenso o uso de filtros de cor, desta forma, 

o fluxo luminoso teve um incremento com menos refletores necessários. 

 O sistema de iluminação é essencial para a consultante, já que é uma loja de 

entretenimento e é preciso dar destaque a todas as atrações, não se esquecendo da sua 

diferenciada decoração, pois seu serviço é voltado para o público infantil, fazendo-se 

necessário que os jovens se sintam atraídos a jogar. 

 Esse projeto de eficiência buscou reduzir em R$ 8.405,81 mensais na utilização de 

energia no sistema de iluminação através da troca no tipo de lâmpadas utilizadas nos projetores, 

tornando, por fim, menor o consumo. Ante o exposto, pode-se afirmar que se trata de um 

projeto eficiente energeticamente. 

 Esse projeto pode servir como base teórica para futuros projetos que visam a melhoria 

de iluminações de ambientes internos visando a qualidade mas também para projetos que 

tenham como objetivo serem mais eficientes energeticamente e economicamente. 
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