
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ESTUDO, ANÁLISE E PROPOSTA DE  MELHORIA DO SISTEMA
LUMINOTÉCNICO EM SALA DE AULA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E TECNOLOGIASÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERPINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CAROLINE TERENGUE DE MATTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ROMUALDO ORLANDELI SANCHESORIENTADOR(ES): 



UNIVERSIDADE ANHANGUERA UNIDERP 
 PIC – PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 
 
 
 
 
 

CAROLINE TERENGUE DE MATTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ESTUDO, ANÁLISE E PROPOSTA DE  
MELHORIA DO SISTEMA LUMINOTÉCNICO EM SALA DE AULA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo Grande  –  2013 



2 

 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA UNIDERP 
 PIC – PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 
 
 
 
 

CAROLINE TERENGUE DE MATTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ESTUDO, ANÁLISE E PROPOSTA DE  
MELHORIA DO SISTEMA LUMINOTÉCNICO EM SALA DE AULA. 

 
 

Projeto de pesquisa  apresentado  ao 
Instituto de Pesquisas Aplicadas e 
Desenvolvimento Educacional  - IPADE  da 
Anhanguera Educacional, sob orientação do 
Professor Romualdo O. Sanches.. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo Grande  –  2013 
 



3 

 

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 4 

OBJETIVOS .......................................................................................................................... 5 

1. DESENVOLVIMENTO ....................................................................................................... 6 

1.1 Intensidade Luminosa .............................................................................................. 6 

1.2 Fluxo  Luminoso ...................................................................................................... 6 

1.3 Quantidade de Luz .................................................................................................. 6 

1.4 Temperatura de Cor ................................................................................................ 6 

1.5 Iluminância .............................................................................................................. 7 

1.6 Luminância .............................................................................................................. 7 

1.7 Cálculo Luminotécnico ............................................................................................. 7 

  2. METODOLOGIA ............................................................................................................. 8 

3. CONCLUSÃO ........................................................................................................11 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a iluminação tem passado por inúmeras transformações, 

surgem novas tecnologias a todo o momento, e a questão do meio ambiente está 

sempre presente em debates direcionando uso eficientes e mais ecológico das 

lâmpadas, sendo assim, o foco passa a ser a iluminação econômica e eficiente, ou seja, 

o uso consciente da luz. 

Iluminação é um fenômeno resultante da exposição de fonte de luz em um 

ambiente que reflete ou absorve a luz tornando-se visível. 

Desde tempos imemoriais, o homem preocupava-se em dotar 

moradias adequadas para suprir falta de luz natural. O primeiro recurso utilizado foi 

o fogo, que produz calor e luz, obtido através da queima carvão, madeiras e outros 

tipos de materiais. Antigamente as lâmpadas eram fabricadas em metal ou cerâmica, 

havia um pavio e utilizavam algum óleo como combustível. No fim do século XIX, 

através de Thomas Alva Edison, surgiram lâmpadas elétricas incandescentes, que, por 

se revelarem mais práticas para produzir luz, começaram  a ser utilizadas em larga 

escala. 

As lâmpadas podem se classificar em: Lâmpadas incandescentes, de descargas, 

fluorescentes, vapor de sódio, mistas e a vapor de mercúrio. 

A luz natural sempre foi a principal fonte de iluminação. Com a descoberta da 

eletricidade e a invenção da lâmpada, a iluminação artificial tornou-se cada vez mais 

inseparável de qualquer edificação. A luz permite que o homem utilize as edificações à 

noite para dar continuidade as suas atividades ou se divertir, indo a bares, cinemas ou 

mesmo lendo um livro.  

É importante salientar que não é muito simples empregar a luz artificial de modo 

eficiente, a iluminação é para pessoas e não para edificação. 

Para um processo de substituição de um sistema de iluminação por outro 

alternativo mais eficiente, deveremos fazer troca de luminárias, lâmpadas, reatores que 

farão parte do novo projeto luminotécnico. Além de agregar maior eficiência energética, 

contemplaremos outros itens como: nível de iluminância adequado, atendendo às 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Habita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
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normas da ABNT; menor carga térmica no ambiente, aliviando por sua vez o consumo 

do sistema de ar condicionado; menor nível de ruído e cintilação do conjunto, devido a 

reatores eletrônicos; menor impacto ambiental.  

Com essas medidas pretende-se alcançar até 45% de economia entre o novo 

sistema em relação ao existente. Segundo Pierre Rodrigues (1ª EDIÇÃO 2002), 

“[....] Conhecer a luz, as alternativas disponíveis  e saber controlar a quantidade 

e qualidade, são ferramentas  preciosas para o sucesso de qualquer instalação [....]” 

Hoje em dia, o que queremos é ter um ambiente com conforto luminoso, 

qualidade e menor custo possível. Para desempenhar atividades com maior detalhe, 

necessita-se de mais luz, mas a quantia de luz não é o único requisito necessário pois 

se tivermos uma condição propicia, menor deverá ser o esforço do olho para adaptar-se 

às condições ambientes. 

 

OBJETIVO 

 

Apresentar proposta que vai realizar uma implementação prática de conceitos 

teóricos explorados no meio acadêmico. Além de incentivar o desenvolvimento de 

soluções de engenharia para problemas e dificuldades inerentes a uma implementação 

prática. E especificamente, este projeto objetiva realizar uma análise do consumo de 

energia elétrica do Bloco III, localizado no interior do Campus Matriz, pertencente às 

instalações da Universidade Anhanguera-Uniderp, no município de Campo Grande, 

Estado de Mato Grosso do Sul, e propor soluções energeticamente eficientes para uma 

edificação privada de ensino superior. 

Comparação entre sistemas de iluminação que se utiliza lâmpadas do tipo 

fluorescente trifósforo HO 110W, luminária fechada de acrílico, com um sistema que 

utiliza com lâmpadas de  multivapor metálico 400W com luminária fechada de acrílico. 
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1. DESENVOLVIMENTO 
 
 

1.1  Intensidade Luminosa  
 

Intensidade luminosa é o limite entre o fluxo luminoso irradiado em um ponto, é 

o fluxo luminoso irradiado na direção de um ponto.  De forma geral as fontes de luz não 

emitem igualmente em todas as direções, com isso é necessário conhecer a 

intensidade luminosa em cada direção. Para tal representação esquemática no espaço 

envolvente da fonte luminosa denomina-se diagrama fotométrico e é fornecido pelo 

fabricante. Unidade de medida: candela (cd), símbolo (I). 

 
1.2  Fluxo Luminoso 

 
É a grandeza característica de um fluxo energético, exprimindo a capacidade de 

produzir no ser humano uma sensação luminosa através do estimulo da retina ocular. 

É também, a quantidade de luz emitida em todas as direções por uma fonte 

luminosa. A unidade de medida de fluxo é o lúmen (lm) e seu símbolo (Ф). A figura 02 

representa a distribuição do fluxo luminoso. 

 
1.3  Quantidade de Luz  

 
Quantidade de luz (Q) é a quantidade de energia radiante, avaliada de acordo 

com sua capacidade de produzir sensação visual. A unidade correspondente é o lúmen-

segundo (lm.s), que é a “quantidade de luz, durante 1 segundo, de um fluxo luminoso 

uniforme e igual a 1 lm.” 

 
 

1.4  Temperatura de Cor 
 

É grandeza que expressa à aparência de cor de uma luz. Sua unidade é o 

Kelvin(K). Quanto mais alta a temperatura de cor, mais branca é a cor da luz.  A 

temperatura de cor de aproximadamente 3000K corresponde à luz quente de aparência 

amarelada. A luz fria (6000K ou mais) tem aparência branca violeta. Já a luz natural 

emitida pelo sol em céu aberto, tem temperatura de cor de 5800k.  
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1.5  Iluminância 
 

É definida como fluxo luminoso incidente por unidade de área iluminada, ou 

ainda, em um ponto de uma superfície, a densidade superficial de fluxo luminoso 

recebido. A unidade de iluminância é o lux (lx): iluminância de uma superfície plana, de 

área igual a 1m², que recebe, na direção perpendicular, um fluxo igual a 1 lm, 

uniformemente distribuído.  

A norma NBR 5413-ILUMINÂNCIA DE INTERIORES estabelece os valores 

mínimos de iluminância para cada tipo de atividade a ser desenvolvida no ambiente 

iluminado.  

 

1.6  Luminância 
 

É a medida de intensidade de luminosa por unidade de área. Sua unidade de 

medida é candela por metro quadrado (cd/m²). Quando parte da luz em uma superfície 

é refletida, o olho observa esta superfície como uma fonte de luz. A luminância pode ser 

considerada como a media do brilho de uma superfície. 

 
1.7 Cálculo Luminotécnico 

 
O método dos lumens6 é um utilizado para calcular o número de lâmpadas e 

luminárias, levando em conta as dimensões e o tipo do ambiente. Para tanto se sugere 

o seguinte roteiro:  Escolha do nível de iluminamento; Determinação do fator do local 

(k); Escolha das lâmpadas e das luminárias; Determinação do fator de utilização (ƞ); 

Determinação do fluxo total (ɸT); Calculo do número de luminárias; Distribuição das 

luminárias. 

 

1.7.1 Escolha do nível de iluminamento 
 

São utilizadas as tabelas que constam na NBR – 5413 ILUMINÂNCIA DE 

INTERIORES, levando em conta tipo de atividade visual  desenvolvida no local. 

_____________________ 
6
Fonte:http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/interiores/projeto_de_iluminacao_de_ambi

entes_internos_especiais.pdf 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/interiores/projeto_de_iluminacao_de_ambientes_internos_especiais.pdf
http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/interiores/projeto_de_iluminacao_de_ambientes_internos_especiais.pdf
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1.7.2 Determinação do fator do local (k) 
 

A determinação do fator do local (k) é dada pela equação 3.1 abaixo: 

A
LC

LC
K *)

*
(


                 (3.1) 

Onde: 

C – comprimento total do local 

L – largura total do local 

A – altura da luminária ao plano de trabalho 

 

1.7.3 Distribuição das luminárias 
 
 

Geralmente o espaçamento entre as luminárias situa-se entre 1 e 1,5 vezes o 

valor da altura útil da luminária. O espaçamento até as paredes deve ser metade desse 

valor. Caso o número de luminárias calculadas seja desproporcional, o mesmo deverá 

ser ajustado para uniformizar a distribuição do fluxo luminoso no ambiente. 

 
 
 

2.  METODOLOGIA 
 

 
Será utilizada como estudo de caso o Bloco III, localizado no interior do 

Campus Matriz, pertencente às instalações da Universidade Anhanguera-Uniderp, no 

município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Os procedimentos para 

execução do projeto são os seguintes: 

 Levantamento e análise das características do sistema de iluminação e 

ambiente externo; 

 Levantamento e análise das características de uso do sistema de 

iluminação; 

 Levantamento e analise dos custos dos equipamentos envolvidos; 

 Levantamento e analise de custos dos investimentos; 

 Levantamento e analise de custos operacionais; 
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 Comparativo de consumo da instalação; 

Com base no levantamento feito in loco das características do sistema de 

iluminação existente, verificou-se alguns elementos de ineficiência energética no 

sistema de iluminação da indústria em questão os quais passaremos a apresentar. 

Como por exemplo, o efeito da fadiga visual, um distúrbio causado por exposição do 

usuário a dois sistemas de iluminação (natural e artificial). Nesse ambiente, há 

predominância de má iluminação e conforto ambiental térmico inadequado.                                                                   

Foi detectado que em muitas lâmpadas das instalações desse bloco, as 

mesmas se encontram fixadas sem luminária adequada ou em calha aberta o que faz 

com se tenha perda da capacidade de iluminação do sistema.  

  Realizou-se o estudo para certificar qual será o melhor sistema a ser proposto 

para implantação nessa planta fabril. Baseado nas informações da NBR-5413 

Iluminância de interiores da ABNT, para locais fechados, os valores de iluminância 

exigidos variam entre 150-200-300 lux.  

Para salas, os valores de iluminância exigidos variam entre 150-200-300, sendo 

valores mínimos, médios e máximos respectivamente. 

 

2.3. Levantamento de Cargas do Bloco III 
 
TÉRREO 
 

Local Lâmpadas de 32 W Lâmpadas de 40W Potência do Ar 

Corredor 20 - - 

Secretaria 8 10 18000btu 

Sala 302 9 4 12000 btus 

Sala 303 9 9 42000 btus 

Sala 304 11 5 21000 btus 

Sala 305 16 - 21000 btus 

Sala 306 17 7 42000 btus 

Banheiros 12 - - 

 
 
1º ANDAR 
 

Local Lâmpadas de 32 W Lâmpadas de 40W Potência do Ar 

Sacada - 4 - 

Corredor 19 1 - 
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Sala 311 3 11 42000 btus 

Sala 312 5 16 42000 btus 

Sala 313 15 5 24000 btus 

Sala 314 15 1 21000 btus 

Sala 315 10 16 24000 btus 

Sala 316 16 8 42000 btus 

Sala 317 19 6 42000 btus 

Escada 2 - - 

Banheiros 12 - - 

 
 
 
 
2º ANDAR 
 

Local Lâmpadas de 32 W Lâmpadas de 40W Potência do Ar 

Sacada - 4 - 

Corredor 15 5 - 

Sala 322 10 2 24000 btus 

Sala 323 22 - 22000 btus 

Sala 324 e 25 21 3 24000 btus 

Sala 326 12 12 24000 btus 

Sala 327 21 3 42000 btus 

Escada 1 1 - 

Banheiros 12 - - 

 
 
3º ANDAR 
 

Local Lâmpadas de 32 W Lâmpadas de 40W Potência do Ar 

Sacada - 6 - 

Corredor 19 1 - 

Sala 331 2 12 42000 btus 

Sala 332 5 7 36000 btus 

Sala 333 7 11 42000 btus 

Sala 334 e 335 22 10 30000 btus 

Sala 336 15 7 42000 btus 

Sala 337 22 2 24000 btus 

Escada - 2 - 

Banheiros 12 - - 
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3. CONCLUSÃO 
 

 

Até o momento, podemos concluir a viabilidade de redução de consumo 

com a substituição dos aparelhos de AC por outros de menor consumo tendo a 

mesma potência e também a substituição de lâmpadas de 40W por lâmpadas de 

32W; 

 

 

 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

As referências devem ser consultadas pela lista no endereço: 

 

1)http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/interiores/projeto_de_iluminacao_de_
ambientes_internos_especiais.pdf 
 
2) http://amigonerd.net/exatas/engenharia/lampadas-incandescentes 
 
3)http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/interiores/projeto_de_iluminacao_de_
ambientes_internos_especiais.pdf 
 
 

 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/interiores/projeto_de_iluminacao_de_ambientes_internos_especiais.pdf
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