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RESUMO 

Atualmente no Brasil, com a alteração da resolução que regula a atuação das 

distribuidoras de energia elétrica, as obrigando a transferir os ativos de iluminação 

pública aos municípios e considerando que mais de 80% destes ativos são conjuntos 

baseados na tecnologia do vapor de sódio, este estudo vem mostrar que, embora a 

lâmpada a vapor de sódio exista no mercado desde as primeiras décadas do século 

passado, ainda há bastante a se estudar sobre o assunto, inclusive no que tange aos 

níveis de eficiência e longevidade do material. Obtivemos com este estudo uma 

ferramenta que possibilita o aprimoramento no entendimento do desgaste destes 

materiais, permitindo que outros estudos sobre a vida útil das lâmpadas sejam 

comparadas. 

 

INTRODUÇÃO  

As lâmpadas de vapor de sódio em alta pressão emitem uma boa radiação no espectro 

luminoso visível, embora não favoreça muito na representação das cores, mas sua 

eficiência luminosa pode chegar 130 lm/W. Seu funcionamento acontece com a 

excitação do vapor ionizado, onde inicialmente temos uma alta descarga elétrica entre 

os eletrodos, fazendo com que o gás interno do bulbo se ionize e através do fluxo de 

corrente elétrica por esse gás ionizado acontece a emissão de luz (CONTRIM, 2003). 

Para o estudo proposto foram utilizados reatores eletromagnéticos, que são os mais 

comuns no mercado, considerando que a proposta é viabilizar maior entendimento do 

funcionamento aos usuários diretos das lâmpadas. Os reatores têm como função 

auxiliar na partida e limitar o fluxo da corrente elétrica na lâmpada, estes dispositivos 

são basicamente constituídos por um indutor e um capacitor. 

Um terceiro componente fundamental no funcionamento do conjunto é o ignitor, que 

detecta a subida da forma de onda senoidal e fornece pulsos de alta tensão que 

permitem a ionização da combinação de gases da lâmpada e permitem o fluxo da 

corrente pelo bulbo, proporcionando o acendimento.  

 

OBJETIVOS 

A proposta deste trabalho de pesquisa é o desenvolvimento de uma ferramenta que 

possibilita a medição dos níveis de tensão elétrica no bulbo de uma lâmpada de vapor 



 

de sódio de 150 Watts, possibilitando o enquadramento da peça estudada no gráfico 

que relaciona tensão/potência da norma técnica de lâmpadas de vapor de sódio da 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR IEC 60662:1997. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa aplicada com objetivos exploratórios, baseando-se em 

procedimentos experimentais de natureza qualitativa realizada em laboratório. 

Neste estudo um conjunto de lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão, de níveis 

de degradação diversos foram submetidas aos experimentos em um circuito 

microcontrolado projetado para qualificar os níveis de tensão no tubo de descarga de 

cada peça, submetida a leitura da tensão que aumenta em um tempo de 3 a 15 

minutos, esse é o tempo para que as condições nominais de regime permanente 

sejam alcançadas. Avaliando tais condições registradas encontra-se relações com o 

efeito cíclico de desligamento característico da lâmpada de vapor de sódio de alta 

pressão. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Na aplicação do ensaio microcontrolado para o teste de vida útil das lâmpadas serão 

consideradas as características de funcionamento e construtivas da lâmpada e do 

reator, onde observando a Norma Técnica ABNT NBR IEC 60662:1997 e ensaios 

obtemos a tensão nominal no bulbo de uma lâmpada de 150W na ordem de 100VAC 

60Hz, os reatores são alimentados por uma fonte de tensão de 220VAC 60Hz e sua 

função é limitar a corrente que circula entre o bulbo da lâmpada, ou seja, entre os seus 

eletrodos mantendo os níveis de tensão dentro das limitações construtivas do tubo de 

descarga, é apresentada na figura 1 com os itens construtivos básicos de uma 

lâmpada estudada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 -  Representação da Lâmpada de sódio de alta pressão 

 
Fonte: Revista ‘O Setor Elétrico’ Edição 112 

 

Ao aproximar-se do fim de sua vida útil, as lâmpadas apresentam uma característica 

peculiar de sua categoria, que é o efeito de acendimento cíclico, além da queda no 

rendimento em relação ao seu fluxo luminoso, onde a depreciação de seus 

componentes exige que o reator forneça uma corrente elétrica maior que a nominal 

estabelecida, provocando assim um aumento na tensão fornecida e 

consequentemente um aumento da tensão nos eletrodos da lâmpada até que atinja o 

limite da capacidade do reator suprir a carga fazendo com que a corrente seja 

reduzidas a níveis que rompem a ionização dos materiais condutivos no interior do 

tubo de descarga. É percebido então o chamado efeito cíclico, pois com a lâmpada 

apagada, porém, com a temperatura elevada, os materiais não podem ser ionizados 

novamente até que haja o resfriamento, mesmo que o ignitor auxiliar esteja emitindo 

pulsos da ordem de 4,5kV, reacendo-a novamente apenas após o resfriamento dos 

gases do tubo de descarga na temperatura que suas características permitam a 

ionização (SÁ, 2009).  

Percebido estas características e considerando que, na prática, essas lâmpadas são 

utilizadas em grande volume na iluminação pública das cidades, foi projetado um 

circuito microcontrolado que permite o teste de lâmpadas e impede que o efeito cíclico 

aconteça, ou seja, quando houver alguma lâmpada submetida ao teste que 

apresentar-se com sua vida útil comprometida ficará apagada até o final do teste para 

que não passe desapercebida pelo técnico aplicador. Foi implementado ao circuito, 

também, um voltímetro para a medição da tensão nos eletrodos a fim de obtermos 

alguma relação entre o tempo de utilização das lâmpadas e a tensão, de modo que 

futuramente uma simples medição desta tensão possa proporcionar uma equivalência 



 

com o tempo de vida da lâmpada medida. Essa medição só é possível com a retirada 

do ignitor do circuito após a partida da lâmpada, pois corremos o risco de o efeito 

cíclico ocorrer e pulsos de 4,5kV seriam injetados no circuito, levando o 

microcontrolador e demais componentes aos efeitos da sobretensão (ANDREOLI, 

2011), assim, após a partida, considerando que para a medição da tensão estamos 

analisando o regime permanente, o microcontrolador retira o ignitor para garantir a 

segurança e aplicabilidade do teste. 

Foi constituído então, uma placa de circuito impresso afim de realizar a ignição em 

todas as lâmpadas submetidas no teste, um máximo de 15 unidades por teste, 

conforme figura 2, e permite que seja atribuído um tempo de espera para a ionização 

dos gases das lâmpadas antes que abra os contatos auxiliares que energizam os 

ignitores. Esta retirada dos ignitores do circuito mantendo o reator energizado é 

importante pois, além de permitir que se observe os efeitos do efeito cíclico, evita que 

os picos de alta tensão cheguem ao voltímetro, danificando o equipamento. Outro 

problema ocasionado pelo ignitor é a depreciação da isolação das bobinas do reator. 

 

Figura 2 – Painel de teste de lâmpadas 

 
Fonte:” do autor” 

Para a montagem do circuito de comando elétrico foram utilizados componentes 

básicos utilizados em comandos elétricos, o que revela a simplicidade de sua 

confecção, conforme figura 4 e 5. 



 

 

Figura 4 – Circuito de comando 

 

Fonte:” do autor” 

 

Figura 5 – Projeto do circuito individual de ligação para tensão alternada por lâmpada 

 

 
Fonte:” do autor” 



 

 

Com o circuito de comando da principal operação realizado, foi alterado o 

funcionamento para que os controles passem a ser processados pelo 

microcontrolador como apresentado na figura 6. 

 

 

Figura 6 - Circuito TTL  microcontrolador principal. 

 

 
Fonte: “ do autor” 

 

Após a implementação do circuito microcontrolado, figura 7 e 8, foi possível inserir 

uma melhor precisão das respostas.  

 

Figura 7 – Placa de circuito impresso, controlador e drivers                                            Figura 8 – Controle e medição 

                               

                         Fonte: “ do autor”                                                                                                 Fonte: “ do autor” 



 

 

Garantida a ausência dos pulsos do ignitor, foi possível inserir um voltímetro para a 

realização da medição da tensão no tubo de descarga e comparar o ponto de 

permanência da lâmpada submetida ao teste com o gráfico produzido pela ABNT, 

conforme figura 9. 

 

 

 

 

Figura 9 - Representação da relação potência e tensão  

 

Fonte: Norma Técnica ABNT NBR IEC 60662:1997 

 

 

RESULTADOS 

 

De acordo com os resultados obtidos das medições de tensão é possível qualificar a 

lâmpada quanto a sua degradação, avaliando a tensão que foi medida nos terminais 

do tubo de descarga e com base em dados de ensaios de lâmpadas de degradações 

conhecidas, será possível aproximar a vida útil estimada daquelas submetidas ao 

teste. 

Na tabela 1 temos as medições realizadas durante os ensaios, classificando as 

lâmpadas pelo ano de fabricação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Resultados obtidos pela medição de tensão 

Ano de fabricação Marca Tensão 

2010 OSRAM 136 

2010 OSRAM 122 

2010 GE 140 

2010 J&B LIGHT 160 

2010 PHILIPS 120 

2011 OSRAM 109 

2011 OSRAM 130 

2011 GE 125 

2011 GE 110 

2011 PHILIPS 97 

2012 OSRAM 104 

2012 OSRAM 128 

2012 PHILIPS 143 

2012 PHILIPS 96 

2013 OSRAM 102 

2013 OSRAM 134 

2014 PHILIPS 101 

2014 PHILIPS 106 

2014 OSRAM 111 
 

Fonte: “ do autor” 

 

Desta forma, podemos comprovar que a ferramenta realiza as medições propostas no 

seu objetivo e também permite que sejam detectadas as lâmpadas que apresentam o 

efeito cíclico, evitando assim que sejam retornadas para utilização, ou que lâmpadas 

que apresentam a curva de relação tensão/potência próxima do fim de sua vida útil. 

Deixamos como sugestão para outro artigo de estudo o levantamento pleno da relação 

efetiva de horas de utilização das lâmpadas submetidas ao teste e a tensão medida, 

assim, comparando com a vida mediana apresentada pelo fornecedor, a tensão 



 

nominal e a tensão de descarte da peça, obteremos dados mais eficazes quanto a sua 

vida útil, pois é possível verificar que não temos um funcionamento linear das 

grandezas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho permitiu que fossem estudados minuciosamente os conceitos elétricos que 

permitem o funcionamento do reator para lâmpada de descarga e os conceitos 

elétricos e físicos da lâmpada propriamente dita, para que fosse desenvolvida a 

ferramenta como planejado, onde a seleção das lâmpadas entre categorias que 

apresentaram efeito cíclico ou não já permite ao usuário determinar qual peça deve 

ser descartada e qual poderá ser analisada em relação a sua vida útil. A análise de 

vida útil pode ser adicionada com outras analises para que seja considerada a 

viabilidade econômica do retorno da lâmpada aos pontos de iluminação, como por 

exemplo as questões ambientais de descarte, o fluxo luminoso e o valor de mercado 

de uma peça nova. 
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