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1. RESUMO 

Atualmente, a energia elétrica é um dos principais temas em discussão no 

Brasil e no mundo, principalmente pela escassez de água. Tal fato fez com que as 

autoridades buscassem uma alternativa para a redução do consumo de energia, afim 

de melhorar a eficiência energética dos sistemas. Pensando em reduzir o consumo 

de energia e melhor aproveitá-la, buscou-se um projeto para otimizar o consumo de 

energia elétrica na iluminação externa. Sendo, o objetivo principal a substituição das 

lâmpadas de vapor de sódio por LED. A fase inicial do projeto foi o planejamento das 

atividades de pesquisa, após definido estas etapas foram estabelecidos os requisitos 

mínimos da iluminação [1] – [3], das diferentes características dos equipamentos 

atualmente instalados no local, com base em normas e padrões técnicos. Logo após, 

foram realizados os levantamentos em campo, a fim de verificar, listar e nomear as 

luminárias instaladas. Finalizando os levantamentos, iniciou-se as pesquisas de 

fornecedores de luminárias a LED, no qual foi escolhido alguns fornecedores para 

realizar testes de seus produtos, em laboratório e in loco. Após os testes, foram 

realizadas as simulações no software Dialux (Projetos de Iluminação) e Autocad, para 

melhor visualizar os resultados do estudo e que até o momento é possível observar 

uma redução de aproximadamente 300% no consumo de energia elétrica destinado a 

iluminação. 

2. INTRODUÇÃO 

No local existem 106 luminárias externas de vapor de sódio com potência de 

250 W, a Figura 2.1 mostra o local onde estão instaladas estas luminárias. 

Figura 2.1 – Layout Local.   

O principal motivo para a realização do projeto, foi o 

alto consumo de energia elétrica com a iluminação externa, 

visto que são consumidos aproximadamente 3000 kW/h 

por mês no local, outro ponto abordado, foi a deficiência na 

iluminação, devido a falta de uniformidade da iluminação 

[3]. 

 

 

3. OBJETIVOS 

O Objetivo principal do trabalho é substituir a iluminação externa atual do local 

por iluminação a LED, a fim de reduzir o consumo e a uniformidade da iluminação. 

Fonte: Próprio autor. 



4. METODOLOGIA 

 Os métodos utilizados para a estruturação do projeto foram baseados nas 

normas vigentes, sendo que no primeiro passo foi realizado a comparação das 

características das lâmpadas vapor de sódio com os modelos da de LED de 90 W, a 

Figura 4.1 mostra os resultados obtidos na comparação das lâmpadas. Nota-se que a 

potência da de LED, a corrente e a potência reativa são menores que na lâmpada 

vapor de sódio de 250 W, além dos valores superiores de fator de potência e 

eficiência. 

Figura 4.1 – Comparativo das lâmpadas de vapor sódio com a de LED 90 W. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Figura 4.2 - Comparativo entre as luminárias. 

A Figura 4.2 mostra a diferença na 

iluminação da lâmpada vapor de sódio de 250 W 

em comparação com a de LED de 90 W. A 

luminária de LED se mostra superior neste teste in 

loco, com as luminárias instaladas no mesmo local 

e nas mesmas condições de ambiente. 

Fonte: Próprio autor. 

Outras luminárias de LEDs foram testadas em laboratório, a fim de verificar se 

suas características atendiam os níveis estabelecidos de aceitação, a Tabela 4.1 

mostra os dados obtidos de um outro modelo testado de luminária a LED de 120 W. 

Tabela 4.1 – Características da luminária a LED de 120 W. 

 

Fonte: Próprio autor. 



5. DESENVOLVIMENTO 

Após os testes de laboratório das luminárias a LED, foi realizado a instalação 

no local com o objetivo de iniciar os testes in loco, como mostra a Figura 5.1. 

Figura 5.1 – Instalação do LED no local. 

Finalizando a instalação para teste, foi 

iniciado a simulação no software Dialux, onde foi 

possível verificar uma melhora significativa na 

uniformidade da iluminação externa, conforme 

mostra os detalhes na Figura 5.2. Entre os pontos de iluminação, a luminária vapor 

sódio (a) tem aproximadamente 3,75 lux e a de LED (b) com 7,5 lux [3]. 

Figura 5.2 – Detalhe da iluminação da luminária vapor sódio com a luminária de LED. 

 

(a) (b) 

 
Fonte: Próprio Autor. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A Figura 6.1 mostra os resultados 

esperados com a substituição completa da 

iluminação externa, é possível verificar na Figura 

6.1 que houve mais de 300% de redução  

 

7. FONTES CONSULTADAS 

[1] MAMEDE FILHO, João. Automação industrial. 

Instalações Elétricas Industriais, 6ª ed. Rio de Janeiro, RJ, p.587-625. 

[2] CREDER, Hélio. Conceitos Básicos necessários aos projetos e à execução das 

instalações elétricas. Instalações Elétricas, 15ª ed. Rio de Janeiro, RJ, p.14-57. 

[3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRAS DE NORMAS TÉCNICAS. COMITÊ BRASILEIRO 

DE ELETRICIDADE. NBR 5101: Iluminação Pública – Procedimento. Rio de Janeiro, 

RJ, ABNT, 2012. 35p. 

 

Figura 6.1 – Comparação entre 
vapor sódio x LED (kWh/mês)  

Fonte: Próprio Autor. 


