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RESUMO 

MORAIS, Diego Gomes. Iluminação com Led. Itatiba, 2009. no f. Trabalho de Conclusão de 

Curso, Universidade São Francisco, Itatiba, 2009. 

  

 

A iluminação com led pode ser dividida em três setores específicos, residencial, comercial e 

iluminação pública. Este trabalho apresenta a tecnologia da luz em estado sólido mais conhecida 

como led (diodo emissor de luz), abordando as vantagens e desvantagens desta nova tecnologia, 

mostrando como o consumidor pode ter uma iluminação agradável com eficiência luminosa e efeito 

visual consideravelmente perfeito com a substituição da iluminação convencional pela iluminação 

com led, com abordagens de custos aquisitivos e estudo do tempo de retorno do investimento 

aplicado em cada setor. Este trabalho também tem uma grande ênfase no aspecto ambiental, que na 

atualidade tem sido a grande preocupação mundial, onde a nova tecnologia é uma aliada ao meio 

ambiente, pois as lâmpadas led não contêm mercúrio e não realiza a emissão do CO2 na atmosfera, 

o grande causador do aquecimento global. 

 

 

Palavras-chave: Iluminação com Led. Economia.  Meio Ambiente. 

 

 



ABSTRACT 

The LED lighting can be divided into three specific sectors, residential, commercial and 

public lighting. This work features the sound of light known as LED (light emitting diode), 

discussing the advantages and disadvantages of this new technology, showing how a consumer may 

have a pleasant lighting with luminous efficiency and substantially perfect visual effect with the 

replacement of lighting Conventional lighting led, with costs acquisitive approaches and study time 

return on investment in each sector. This work also has a strong emphasis on the environmental 

aspect, which today has been a major concern worldwide, where new technology is an ally to the 

environment because the LED lamps contain no mercury and does not perform the emission of CO2 

in the atmosphere, major cause of global warming. 

 

 

Keywords: Lighting with Led. Economy. Environment. 



1.  INTRODUÇÃO 

A iluminação convencional tem por destaque a agressão ao meio ambiente por dois motivos, 

a grande quantidade de emissão de gás carbono na atmosfera causada principalmente pelas 

lâmpadas incandescentes e o mercúrio que se encontra dentro das lâmpadas de descarga, tais como 

as lâmpadas fluorescentes, mistas, vapor de sódio, vapor metálico e vapor de mercúrio, metal 

nocivo ao meio ambiente que ao ocorrer vazamento de mercúrio das lâmpadas ou até mesmo quebra 

do vidro, podem ocorrer o contato deste metal com o solo, afetando a vegetação a contaminação dos 

lagos, rios, mares e aos seres vivos que através de inalação, contato e também pela cadeia alimentar. 

 

A busca por conforto, economia e principalmente em relação ao apelo ecológico com menor 

impacto ambiental, são fatores importantes para o crescimento mundial de uma nova tecnologia em 

iluminação. Este trabalho busca a conciliação destes fatores para adequação de iluminação 

residencial, comercial, industrial e iluminação pública apresentado aspecto técnico e econômico 

para a substituição de iluminação convencional pela iluminação a LED. 

 

Antigamente a luz emitida pelo led, só era utilizada para controle remoto de televisão, 

videocassete, até os próprios aparelhos domésticos, mas na atualidade esta nova tecnologia, que 

basicamente ao conduzir energia transmite luz, passou a ter suas aplicações tecnológicas 

importantes como na área de iluminação e eletrônicos em geral. Esta tecnologia por ser 

praticamente nova, apresenta um custo elevado no aspecto aquisitivo em comparação à iluminação 

convencional, porém apresenta baixíssimo custo em manutenção com alta qualidade de iluminação 

e economia, isto é, um alto índice de eficiência luminosa e consequentemente maior vida útil, além 

de proporcionar um excelente efeito visual. 

Em relação aos aspectos ambientais, que hoje em dia são uma preocupação em escala 

mundial, a tecnologia LED não emite raios ultravioleta e infravermelho, seus materiais são quase 

todos recicláveis e não utilizam mercúrio em sua fabricação, com menor emissão de carbono à 

atmosfera combatendo assim o efeito estufa com a propagação de menos calor e, 

consequentemente, atraindo menor quantidade de insetos, um incômodo social em ambientes 

abertos e fechados. 

 



 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma nova tecnologia em iluminação que priorize 

os fatores: 

• Preservação do Meio Ambiente; 

• Economia global na área da energia; 

• Qualidade visual. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho focalizam na apresentação de subsídios para 

substituição da iluminação convencional para iluminação com led em residências, comércios, 

indústrias e iluminação pública. 

1.2. METODOLOGIA 
 

Analisar inicialmente o estudo teórico dos conceitos básicos sobre iluminação em diversos 

ambientes, analisando as características do sistema de iluminação em dois tipos: convencional e led, 

depois elaborar uma pesquisa prática nos dois tipos de iluminação, com abordagem ao impacto 

ambiental que uma iluminação inadequada pode ocasionar e apresentação dos respectivos custos, 

benefícios e possíveis soluções para cada caso. 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está disposto em 8 capítulos, introdução, conceitos básicos de iluminação, 

tipos de iluminação convencional, meio ambiente, iluminação com led, projeto de iluminação, 

considerações finais e referências bibliográficas. 

No capítulo 1, é comentado sobre as necessidades que precisam ser atendidas na área da 

iluminação para atingir a satisfação do cliente. 

No capítulo 2, são abordados os conceitos básicos de iluminação, tais como: fluxo luminoso, 

intensidade luminosa, eficiência luminosa, depreciação de uma lâmpada, iluminância, luminância, 



 

temperatura de cor de uma lâmpada e o índice de reprodução de cor de uma lâmpada, definindo a 

capacidade de transmissão da autenticidade das cores do ambiente. 

No capitulo 3, é analisado os tipos de iluminação convencionais, reunindo as características 

das lâmpadas incandescentes e fluorescentes. 

No capítulo 4, é abordado o aspecto ambiental, ressaltando o aquecimento global causado 

pelos gases emitidos na atmosfera, com ênfase no Gás Carbono (CO2) emitido pelas lâmpadas 

convencionais, e abordado o Mercúrio (Hg) que contém no interior das lâmpadas fluorescentes, que 

em contato com o exterior pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente e aos seres vivos. 

No capítulo 5, foi analisado a nova tecnologia de iluminação com led, relatando sua 

construção, cores e componentes. A iluminação foi classificada em residencial, comercial, industrial 

e pública, e subdividida em iluminação de interior e exterior dos ambientes. 

No capitulo 6, é elaborado um projeto de iluminação residencial, abordando o comparativo 

de relação de carga de cada tipo de iluminação, custo de aquisição e cálculo de rentabilidade. 

No capítulo 7, são descritas as considerações finais, relatando os objetivos esperados e as 

consequências adquiridas ao utilizar a iluminação á led em relação as convencionais. 

No capitulo 8, estão descritas as literaturas utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho 

de conclusão de curso. 



2.  CONCEITOS BÁSICOS DE ILUMINAÇÃO 

Na área de iluminação, temos uma grande variedade de lâmpadas, algumas com função de 

promover luz aconchegante, confortável e tranquila para momentos de descanso e descontração, e 

outras para promover uma luminosidade estimulante, eficiente e vibrante, ideal para ocasiões que 

necessitam de atenção. 

2.1. FLUXO LUMINOSO 

Fluxo Luminoso é a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa, perceptível aos 

nossos olhos, no entanto, este fluxo não é a real potência emitida pela lâmpada, pois ocorre perda do 

fluxo pela absorção de luz dos materiais que são construídas as luminárias. Com o fluxo é possível 

definir o tempo de vida de uma lâmpada. 

 A unidade de medida é o lúmen (lm), representada pelo símbolo (   ), em quantidade tem o 

mesmo valor que o watt. 

 Podemos exemplificar o fluxo luminoso da seguinte forma: 

 Imagine a quantidade de água que passa por segundo em um determinado ponto. Com o 
fluxo luminoso acontece o mesmo, só que com a luz.[1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Fluxo Luminoso.[2] 

 



 

2.2. INTENSIDADE LUMINOSA 

Intensidade Luminosa é a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa em uma 

determinada direção. 

A unidade de medida é a candela (cd), representada pelo símbolo ( I ), expresso por: 

                   (1) 

 Para melhor entendimento pode-se comparar a intensidade luminosa (cd) com a intensidade 

de um jato de água a uma certa direção.[1] 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Intensidade Luminosa.[2] 

 
 

2.3. EFICIÊNCIA LUMINOSA 

Eficiência Luminosa depende da forma que a lâmpada consome energia. Desta maneira, 

para se obter um índice correto de eficiência luminosa, a lâmpada deve fornecer ao cliente a fonte 

de luz com economia e sem afetar a qualidade do fluxo luminoso. 

A unidade de medida é lúmen por watt (lm/w), representada pelo símbolo ( EL ), expresso 

por: 

                       (2) 

  

 



 

2.4. DEPRECIAÇÃO DE UMA LÂMPADA 

Quando uma comparação é feita entre uma lâmpada nova e uma lâmpada ao longo de sua 

vida útil, verificamos que o fluxo luminoso e a intensidade luminosa desta lâmpada são afetados por 

vários fatores externos, tais como, poeira na própria lâmpada, sujeira nas paredes e tetos. 

Essas depreciações podem ser atenuadas com manutenções periódicas realizadas nos 

equipamentos de iluminação e nos ambientes iluminados, podemos assim, seguir esta tabela abaixo 

admitindo os seguintes fatores de depreciação: 

Representada pelo símbolo ( Fd ), adotamos um valor bem conservador de 0,80 em 7500 hs: 

                    

  

 

 

 

Tabela 1. Fator de depreciação.[3] 

2.5. NÍVEL DE ILUMINAÇÃO OU ILUMINÂNCIA 

Nível de iluminação ou iluminância é a quantidade de fluxo luminoso incidente em uma 

determinada superfície. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Iluminância de uma área.[2] 



 

A unidade de medida é o lux (lm/m2), representada pelo símbolo ( E ), expresso por: 

 

                   (3) 

No Brasil, existem vários valores de iluminância necessária para cada tipo de trabalho visual 

realizado, há um valor tabelado pela NBR 5413 – Iluminância de Interiores. 

 ILUMINÂNCIA (lux) TIPO DE AMBIENTE / ATIVIDADE 

CLASSE A (áreas de uso 
contínuo e/ou execução de 
tarefas simples) 

20 - 30 - 50 - ruas públicas e estacionamentos 
50 - 75 - 100 - ambientes de pouca permanência 

100 - 150 - 200 - depósitos 
200 - 300 - 500 - trabalhos brutos e auditórios 

CLASSE B (áreas de 
trabalho em geral) 

500 - 750 - 1.000 - trabalhos normais: escritórios e fábricas 

1.000 - 1.500 - 2.000 - trabalhos especiais: gravação, inspeção, 
indústrias de tecidos 

CLASSE C (áreas com 
tarefas visuais minuciosas) 

2.000 - 3.000 - 5.000 - trabalho contínuo e exato: eletrônica 

5.000 - 7.500 - 10.000 - trabalho que exige muita exatidão: placas 
eletro-eletrônicas 

10.000 - 15.000 - 20.000 - trabalho minucioso especial: cirurgia 

    Tabela 2. Iluminâncias por classe de tarefas visuais.[6] 

 

2.6. LUMINÂNCIA 

Luminância é a quantidade de sensação de claridade de uma superfície iluminada produz ou 

reflete para os nossos olhos. 

A unidade de medida é candela/m2 (cd/m2), representada pelo símbolo ( L ), expresso por: 

 

             (4) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diferença entre Iluminância e Luminância.[1] 

2.7. TEMPERATURA DE COR 

A temperatura de cor de uma lâmpada define a tonalidade de cor que a fonte de luz apresenta 

ao ambiente. Quanto maior for à temperatura da lâmpada mais fria será a cor da lâmpada. A 

unidade de medida é em graus, representada pelo símbolo Kelvin (K). 

Basicamente, a temperatura de cor se divide em três categorias, conforme a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Classificação da temperatura de cor.[1] 



 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ambientes de uma residência.[1] 

 

2.8. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 

Índice de reprodução de cor é um índice que quantifica a fidelidade com que as cores são 

reproduzidas sob uma determinada fonte de luz, pois o que enxergamos é o reflexo da luz que 

ilumina os objetos, já que no escuro não vemos as cores. Representada pelo símbolo IRC ou RA. 

Quanto mais próximo esse índice for de 100%, mais fielmente as cores serão reproduzidas 

na decoração do ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Índice de reprodução de cor e exemplos de aplicação.[18] 



 

3.  TIPOS DE ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL 

Antigamente, a iluminação era fornecida por métodos primitivos como iluminação por 

chamas e a gás, nesta época para se obter luz, era preciso queimar alguma coisa, seja madeira, óleo, 

gás ou cera. 

Com a evolução da tecnologia durante séculos, houve o surgimento da invenção da lâmpada 

elétrica com uma utilidade extremamente importante e necessária até os dias de hoje, trazendo 

comodidade social, segurança avanço na área da medicina com a invenção do Raio-X, além de ser 

bem menos poluente ao meio ambiente, por este motivo se tornou um marco na história. Esta nova 

etapa da tecnologia se tornou à base da eletrônica, com essa invenção foi possível um enorme 

avanço tecnológico até os dias de hoje. 

A lâmpada elétrica, nada mais é do que um dispositivo elétrico que transforma a energia 

elétrica em energia luminosa e térmica, refletindo as cores e formas dos objetos em nossa volta. O 

fogo deixou de se tornar à necessidade absoluta, pois a eletricidade nesta nova fase, podia aquecer, 

transformar e principalmente iluminar. 

3.1. LÂMPADA INCANDESCENTE 

3.1.1.  Incandescente Comum 

 A lâmpada incandescente foi criada por Thomas Alva Edison em 1879, que pôde ser 

construída em alta escala industrial. Sua construção é basicamente constituída por uma base 

metálica rosqueável, que garante a condutividade do bocal da lâmpada até o filamento. Este 

filamento por sua vez, é uma fibra de carbono extremamente fina que, ao ocorrer à passagem de 

corrente elétrica pelo filamento e pela alta resistência elétrica o carbono se aquece até o ponto que 

começa a transmitir energia em forma de calor e luz, neste processo de aquecimento o filamento é 

evaporado e suas moléculas grudam na parede do bulbo, causando escurecimento do vidro durante 

sua vida útil. 

 Com o decorrer do tempo, Thomas notou que o carbono tinha pouca durabilidade, então 

começou a fazer experimentos com ligas metálicas, entre elas se destaca o metal tungstênio pelo 

qual o carbono foi substituído, pelo motivo do material ser mais fino, chegando a ter largura de       

0,1 mm e também por ser um material que suporta altíssimas temperaturas de até 2700 K. 



 

O filamento de tungstênio só consegue suportar temperaturas elevadas, porque no interior da 

lâmpada entre o bulbo de vidro e o filamento não pode ter ar, pois o filamento não agüentaria tal 

temperatura e se queimaria, por este motivo o ar foi substituído por outros gases inertes, em geral o 

nitrogênio e argônio ou criptônio. 

 A lâmpada incandescente tem uma reprodução de cor de 100%, porém possui uma baixa 

eficiência luminosa, pelo motivo que gera mais calor do que luz, apenas 5% da energia consumida 

pela lâmpada é convertida em luz, 95% da energia é irradiada termicamente em forma de raios 

ultravioleta e infravermelho, ou seja, calor. 

 São mais utilizadas em ambientes residenciais, por ser considerado lixo comum e por ter um 

baixo custo, com conseqüência de uma eficiência luminosa não muito boa chegando em torno de  

20 lm/W e uma vida útil curta de 1000 horas. 

 As lâmpadas incandescentes, por terem uma baixa intensidade luminosa, não são 

aconselháveis para iluminação de ambientes que necessitam de atenção, por exemplo, bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Elementos de uma lâmpada incandescente comum.[3] 

 



 

3.1.2.  Incandescente Halógena 

 As lâmpadas halógenas também são consideradas incandescentes, porém foram alterados os 

gases inertes da lâmpada comum por gases halógenos, tais como iodo ou bromo. 

 Com o halogênio, no processo de aquecimento do filamento para a geração da luz, o 

tungstênio também é evaporado, mas o halogênio reage com o gás liberado pelo tungstênio, fazendo 

a regeneração do filamento, com esta solução o filamento consegue suportar temperaturas mais 

elevadas até 3400 K. 

 Assim, com a temperatura mais elevada do tungstênio, consegue um IRC de 100% e se 

obtém uma fonte de luz uniforme durante sua vida útil de 2000 a 4000 horas, apresentando assim, 

maior fluxo luminoso e eficiência luminosa de 20 lm/W, ou seja, produz maior luminosidade com a 

potência menor ou igual que as lâmpadas incandescentes comum, pois o bulbo escurece com uma 

velocidade mais reduzida durante a vida útil da lâmpada. 

 Porém, devido às altas temperaturas, o material do bulbo teve que ser substituído pelo 

quartzo, o que acarreta no encarecimento no custo das lâmpadas incandescentes halógenas. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Lâmpada incandescente halógena.[3] 

3.2. LÂMPADA FLUORESCENTE 

Atualmente existem vários tipos de lâmpadas fluorescentes disponíveis para o cliente utilizar 

em suas obras residenciais, comerciais ou industriais. Em uma obra de iluminação, o cliente tem 

que saber os principais tipos de efeitos luminosos que deseja obter, para poder se adequar a 

eficiência luminosa do ambiente conforme as características das lâmpadas fluorescentes. 



 

As lâmpadas fluorescentes necessitam de reatores para o seu funcionamento, vamos citar os 

tipos mais utilizados em iluminação, a fluorescente tubular e fluorescente compacta. 

3.2.1.  Fluorescente Tubular 

 As lâmpadas fluorescentes foram criadas por Nikola Tesla, iniciando sua comercialização 

em 1938. Sua construção é constituída por um tubo de vidro, revestido internamente por um pó de 

fósforo, em cada extremidade do tubo tem um eletrodo em formato de filamento, o tubo é 

preenchido por mercúrio e gás argônio, que são excitados pela intensidade da corrente elétrica e é 

radiada a luz ultravioleta (UV) e transformada em luz visível pelo revestimento em fósforo. 

 Estas lâmpadas têm um índice alto de eficiência luminosa chegando á 53 lm/W, pois com a 

evolução conseguimos diminuir o tamanho das lâmpadas, tornando-as mais econômicas, 

consumindo até cinco vezes menos que as lâmpadas incandescentes comum e com uma maior vida 

útil perante as lâmpadas incandescentes, pois sua vida útil é em média de 7500 horas. Mas sua 

reprodução de cor não é tão boa igual as incandescentes, pois seu IRC é de 85%, sua temperatura de 

cor é cerca de 3000 K e seu fator de potência é baixo. 

 A manutenção durante a vida útil e após o descarte desta lâmpada, tem que ser feita com 

bastante atenção, pois se quebrada, o gás de mercúrio presente dentro do tubo é extremamente 

prejudicial à vida humana, meio ambiente e a nossa atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Interior de uma lâmpada fluorescente.[18] 



 

3.2.2.  Fluorescente Compacta 

As lâmpadas fluorescentes compactas têm a mesma tecnologia das lâmpadas fluorescentes 

tubular, porém a diferença já diz no próprio nome “compacta”, fabricadas também em potências 

menores, mas com uma eficiência luminosa de até 53 lm/W, IRC de 85%, temperatura de cor em 

torno de 2700 K com uma vida útil de até 8000 horas. 

Como podem ter a temperatura de cor e tamanhos semelhantes ás lâmpadas incandescentes, 

elas são substitutas naturais delas, especialmente no que diz respeito à economia de energia que 

proporciona até 80% mais econômica. 

As potências fabricadas das lâmpadas fluorescentes compactas são de 5 á 32 Watts, enquanto 

as tubulares são fabricadas entre 15 á 110 Watts. 

 

 

 

 

Figura 11. Lâmpada fluorescente compacta integrada.[23] 

 Vejamos um comparativo de quantidade de calor emitido pela incandescente em relação 

com a fluorescente: 

  

 

Figura 12. Calor emitido pelas lâmpadas.[3] 

Incandescente  X  Fluorescente 



 

4.  MEIO AMBIENTE 

 Antigamente, o nosso ecossistema era normalizado, mas com as constantes evoluções da 

sociedade no setor industrial o planeta começou a sofrer conseqüências drásticas, como o aumento 

de temperaturas nos centros urbanos, descongelamento das geleiras causando assim o aumento do 

nível do mar, trazendo conseqüências graves ao planeta e à sociedade. 

 São vários fatores dessa alteração climática no planeta, tais como o efeito estufa, o buraco da 

camada de ozônio, poluição atmosférica e o aumento de emissão do gás carbono na atmosfera. 

4.1. EFEITO ESTUFA E O AQUECIMENTO GLOBAL 

 A emissão de gases na atmosfera, em principal o CO2, tem a função de capturar e armazenar 

calor, causando o efeito estufa, uma manta térmica no planeta que dificulta o esfriamento do 

planeta, causando assim um aquecimento global, que na atualidade, é uma preocupação de escala 

mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Efeito estufa.[24] 



 

 Os principais gases emitidos na atmosfera são Dióxido de Carbono, Clorofluorcarbono, 

Metano, Ácido Nítrico e Ozono, esses gases são prejudiciais ao meio ambiente, em destaque o 

dióxido de carbono, pois é o responsável por 64% do efeito estufa, pelo motivo que a vegetação não 

consegue compensar esta quantidade de emissão de CO2. 

Gases de estufa Principais causas 

Dióxido de Carbono(CO2) 

Combustão de combustíveis fósseis: petróleo, gás natural, carvão, 
desflorestação (libertam CO2 quando queimadas ou cortadas).  
O CO2 é responsável por cerca de 64% do efeito estufa. Diariamente 
são enviados cerca de 6 mil milhões de toneladas de CO2 para a 
atmosfera.  
Tem um tempo de duração de 50 a 200 anos. 

Clorofluorcarbono (CFC) 

São usados em sprays, motores de aviões, plásticos e solventes 
utilizados na indústria eletrônica. Responsável pela destruição da 
camada de ozono. Também é responsável por cerca de 10% do 
efeito estufa.  
O tempo de duração é de 50 a 1700 anos. 

Metano (CH4) 
Produzido por campos de arroz, pelo gado e pelas lixeiras. É 
responsável por cerca de 19 % do efeito estufa.  
Tem um tempo de duração de 15 anos. 

Ácido nítrico (HNO3) 
Produzido pela combustão da madeira e de combustíveis fósseis, 
pela decomposição de fertilizantes químicos e por micróbios. É 
responsável por cerca de 6% do efeito estufa. 

Ozono (O3) 
Produzido através da poluição dos solos provocada pelas fábricas, 
refinarias de petróleo e veículos automóveis. 

Tabela 3. Principais gases poluentes.[12] 

4.2. LÂMPADAS X MEIO AMBIENTE 

Durante décadas, a iluminação em geral tornou-se parte de nossa vida, utilizando lâmpadas 

incandescentes comum e halógenas, fluorescentes tubulares e compactas, mistas, vapor de 

mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico. A praticidade de ligarmos uma lâmpada no interruptor 

nos trouxe muita facilidade e comodidade social, porém estas facilidades estão na verdade se 

tornando uma grande vilã no impacto ambiental. 

A utilização dessas lâmpadas está fortalecendo o efeito estufa com a emissão do gás carbono, 

agredindo o meio ambiente e seres vivos que tenham contato direto com o mercúrio um metal 

nocivo a todos, presente dentro das lâmpadas. 

http://gasa3.dcea.fct.unl.pt/Assa/projectos/assa2000/tf33/#A2
http://gasa3.dcea.fct.unl.pt/Assa/projectos/assa2000/tf33/#A2


 

4.2.1.  Gás Carbono (CO2) 

 O gás carbono é extremamente importante para o meio ambiente, pois a vegetação necessita 

deste gás para realizar a fotossíntese, onde as plantas transformam a energia solar em energia 

química. Com a evolução industrial, a quantidade de emissão do gás carbono na atmosfera tem 

aumentado a cada dia, com este fato a vegetação não está conseguindo a estabilização do sistema 

ecológico com a fotossíntese, causando assim o efeito estufa com o aquecimento global que 

aumenta a cada dia. 

 A iluminação em geral é um grande agravante nas emissões de CO2 na atmosfera, 

principalmente com as lâmpadas de eficiência luminosa baixa, como é o caso das lâmpadas 

incandescentes que libera em forma de calor 95% de sua potência. 

 Conforme mostra a tabela 4 abaixo, uma residência em média gasta 108 kw/h por mês de 

iluminação, conforme dados obtidos: 

 20 lâmpadas de 40 watts – Fator de Demanda de 50% 

 Utilização diária de 9 hs – Período Mensal 

 Cálculo: (((20 x 40) x 0,5) x 9) x 30  =  108  kw/h por mês 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Cálculo de emissão de CO2 em iluminação de uma residência.[10] 

 Baseado no cálculo de iluminação de uma residência, o consumo de 108 kw/h mensal gera 

uma emissão anual de 0,51 toneladas de CO2 na atmosfera. O equilíbrio se daria se o dono desta 

residência plantasse três árvores por ano, equivalente ao seu consumo de energia anual. 



 

4.2.2.  Mercúrio (Hg) 

 Sempre falamos do meio ambiente analisando o efeito estufa com o aquecimento global, 

focado na iluminação com lâmpadas incandescentes, por se tratar da grande quantidade emitida de 

gás carbono em nossa atmosfera, por este motivo com a invenção das lâmpadas fluorescentes, a 

sociedade global idealizaram essas lâmpadas como lâmpada ecologicamente correta, por emitirem 

consideravelmente porcentagens menores de CO2 e por sua economia. Porém, a população se 

esquece que as lâmpadas de descarga em específico as lâmpadas fluorescentes por serem utilizadas 

com maior frequência pelos consumidores, são compostas por um metal chamado mercúrio, nocivo 

ao meio ambiente e principalmente aos seres vivos. 

 Este metal é extremamente perigoso quando exposto ao meio ambiente e consequentemente 

aos humanos, essas lâmpadas acabam sendo jogadas nos aterros sanitários ou vazando durante o 

percurso sem nenhuma prevenção, pois ainda não tem nenhuma legislação que combata esta 

degradação. 

 Sem a devida prevenção o mercúrio chega a contaminar o solo e a água, podendo provocar 

um envenenamento ambiental, já nos humanos pode desenvolver problemas do sistema nervoso e 

até paralisação dos órgãos. Esses efeitos podem demorar a aparecer, porém geralmente sua 

intoxicação é irreversível. 

Tipo de Lâmpada Potência 
Quantidade Média 

de Mercúrio 

Variação das Médias de 

Mercúrio por Potência 

Fluorescentes Tubulares 15 W a 110 W 0,015 g 0,008 g a 0,025 g 

Fluorescentes Compactas 5 W a 42 W 0,004 g 0,003g a 0,010 g 

Luz Mista 160 W a 500 W 0,017 g 0,011 g a 0,045 g 

Vapor de Mercúrio 80 W a 400 W 0,032 g 0,013 g a 0,080 g 

Vapor de Sódio 70 W a 1000 W 0,019 g 0,015 g a 0,030 g 

Vapor Metálico 35 W a 2000 W 0,045 g 0,010 g a 0,170 g 

Tabela 5. Quantidade média de mercúrio em cada lâmpada.[13] 

 



 

5.  ILUMINAÇÃO COM LED 

 Podemos dizer que a evolução das tecnologias de iluminação ocorreu em três estágios: 

 1.º Estágio – Lâmpadas Incandescentes 

 Grande marco na área de iluminação em geral, porém uma grande falha, maior parte de sua 

potência é convertida em calor (emissão de CO2). 

 2.º Estágio – Lâmpadas de Descarga (em destaque as Lâmpadas Fluorescentes) 

 Lâmpadas operando com mais eficiência luminosa e mais economia, porém não é 

considerado um material puramente orgânico, pois contém o mercúrio muito nocivo ao meio 

ambiente e principalmente aos seres vivos. 

 3.º Estágio – Lâmpadas com Led 

 Evolução da tecnologia em iluminação com grande eficiência luminosa, com menos 

dissipação de calor, economia de energia, baixo custo de manutenção, maior vida útil e grande 

impacto visual. Porém, a única barreira que a tecnologia passa na atualidade é o custo de aquisição 

do produto, por se tratar de uma tecnologia nova, mas se observarmos os custos iniciais em relação 

ao benefício que esta tecnologia traz durante sua vida útil à diferença é extremamente visível. 

Segundo a Revista Veja, se metade de toda a iluminação mundial fosse convertida à 

tecnologia LED até 2025, seria possível economizar 120 gigawatts de eletricidade. Isso reduziria as 

emissões de dióxido de carbono em 350 milhões de toneladas por ano. As lâmpadas LED são a 

prova de que o desenvolvimento tecnológico é a forma mais eficiente de combater o aquecimento 

global.[16] 

 

 

 

 

Figura 14. LED – Diodo emissor de luz.[1] 



 

5.1. HISTÓRIA 

Na área tecnológica, o led foi uma grande evolução na área da iluminação, sua história se 

resume basicamente na figura abaixo: 

 

Figura 15. História do led.[2] 

 1907: Henry Joseph Round descobre o efeito físico da eletroluminescência. Porém, à 
medida que ele vai trabalhando em um novo método de localização de direção por rádio, para 
embarcações marítimas, essa descoberta foi esquecida inicialmente. 

1962: É lançado o primeiro diodo com luminescência vermelho, tipo GaAsP. 

1971: Disponíveis LEDs em outras cores: verde, laranja, amarelo. Aperfeiçoamentos 
contínuos na potência e eficácia de todos os LEDs. 

1993: Demonstração de diodos InGaN altamente eficientes, que emitem no espectro azul e 
verde. São atendidas as condições para criar luz branca. 

1995: Lançado o primeiro LED com luz branca criada por conversão de luminescência. 

 

Figura 16. Evolução do led.[2] 



 

5.2. CONSTRUÇÃO 

A construção do led é basicamente constituído por uma junção PN de um semicondutor e dois 

terminais Ânodo (A) e Cátodo (K), que ao aplicar uma tensão gera luz, devido à movimentação dos 

elétrons dentro do material semicondutor. A luz gerada pelo led é originada através do aquecimento 

destes semicondutores por uma pequena corrente elétrica que o percorre. 

A tecnologia do led tinha a desvantagem de ter seu custo muito elevado pelo motivo de ser 

construída sobre um cristal de safira, hoje em dia, a tecnologia se adequou aos bolsos dos 

consumidores, alterando o cristal de safira por um material com o custo mais acessível e muito 

utilizado na eletrônica, o famoso silício. 

Nesta etapa o silício foi metalizado, ou seja, foi recoberto por uma camada refletiva de nitreto 

de zircônio, que serve para não ocorrer perda da luz emitida pelo led, pois quando ocorre à emissão 

de luz, uma parte vai para frente e outra vai para traz do led, então com essa camada refletiva esta 

luz é redirecionada para frente do led. 

O nitreto de zircônio é muito instável com a presença do silício, por este motivo foi colocado 

uma camada isolante entre estes os dois materiais, esta camada é constituída por nitreto de 

alumínio. Desta maneira, as três camadas combinadas, produzem uma eficiência considerável no 

led. 

A iluminação com led possui uma eficiência luminosa em torno de 100 lm/W, IRC de 80%, 

temperatura de cor em torno de 4000 K com uma vida útil de até 100.000 horas. 

A luz emitida por um led é praticamente monocromática, sendo possível fabricá-los com luz 

de diferentes cores, alterando a composição química dos materiais semicondutores abaixo. 

• Gálio (Ga); 

• Arsênio (As); 

• Alumínio (Al); 

• Índio (In); 

• Fósforo (P); 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. LED – Diodo emissor de luz.[19] 

5.2.1.  Cores dos Leds 

As cores do led dependem da dopagem e o componente que é fabricado. Podem ser: 

Arseneto de gálio com dopagem de Fósforo – emissão de luz vermelha ou amarela. 

Fosfeto de Gálio com dopagem de Nitrogênio – emissão de luz verde ou amarela. 

Os leds de cor branca são de dois tipos, o primeiro tipo é o led com a emissão de cor azul, 

mas com um revestimento de fósforo que absorve a cor azul e emite a luz branca com custo mais 

acessível, o segundo tipo é o chamado RGB que é formado por três chips, um vermelho, um verde e 

um azul, esse tipo de led tem um microcontrolador integrado o que possibilita uma grande variação 

de cores utilizando apenas um led, porém, com um custo mais elevado. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Formação de cores RGB.[20] 



 

5.2.2.  Componentes de uma iluminação com leds 

Um circuito típico de iluminação com led é composto por: fonte de corrente, buffer e 

controlador lógico. 

A fonte de corrente tem a finalidade de monitorar e compensar adequadamente uma possível 

variação da corrente que ocorra, por qualquer razão na matriz de leds.  

O buffer protege os leds dos impactos de correntes e tensões, assim qualquer variação que 

ocorra na fonte o buffer o controla e não deixa que esta variação seja percebida pelos leds, 

basicamente o buffer tem a função de ligar ou desligar os leds, no entanto, o buffer não contém 

inteligência, por isso depende da parte lógica do controlador do led para sua orientação. 

O controlador lógico tem a tarefa de orientar o buffer para ligar ou desligar um led. A maioria 

dos controladores lógicos utiliza um microcontrolador incorporado de circuitos integrados, 

automatizando vários recursos disponíveis para várias portas de entrada e saída de comandos. 

Através de um switch, possibilita a interface humana nas operações de comandos de 

iluminação dos leds pré-estabelecidos em um programa dentro do controlador. 

Há vários tipos de drivers para LEDs, sendo que hoje vão desde fontes comuns com correntes 

estabilizadas, até drivers do tipo PWM, passando pelo DMX sendo este ultimo utilizado para efeitos 

luminosos, quando aplicado em jogos de cores e ritmos. 

Tecnicamente um driver tem como função o fornecimento da limitação das correntes e a 

variação da tensão entregue aos leds, evitando que haja danos por picos de corrente, permitindo 

assim um máximo rendimento da luz fornecida e permitindo uma variação no número de 

componentes em função da capacidade da tensão se adequar a capacidade da carga instalada até ao 

limite imposto pelo projeto. 

Há hoje, drivers bem complexos utilizando controladores lógicos, associados a buffers que 

protegem as cargas de forma bastante eficiente, ignorando as variações ocorridas na entrada, 

mantendo sempre a saída em condição bastante linear, ajudando consideravelmente na eficiência e 

durabilidade dos leds, permitindo um baixo custo de manutenção e prolongamento da vida útil dos 

componentes. 



 

O driver DMX é mais utilizado para efeitos luminosos, reagindo a impulsos recebidos de 

circuitos auxiliares, respondendo a estímulos sonoros, e de outras origens, e tem por finalidade 

básica a decoração e o estimulo visual. 

Dimmers são perfeitamente aplicáveis à iluminação com LEDs pois os mesmos controlam a 

intensidade da corrente e tensão aplicadas, podendo assim ter sua intensidade luminosa ser 

aumentada ou diminuída de acordo com a utilização a que ela se propõe. 

5.3. ILUMINAÇÃO 

A elaboração do sistema de iluminação de um determinado ambiente necessita de uma análise 

preliminar do espaço proposto à iluminação. O projeto de iluminação deve atender as necessidades 

de cada ambiente. A personalização adequada da iluminação em cada ambiente proporcionará 

conforto e bem-estar para o cliente, e destaque para elementos decorativos. 

O led sempre esteve presente na vida dos consumidores, o que temos que fazer na atualidade 

é abusar mais do avanço tecnológico que o led se transformou, aproveitando a eficiência, 

funcionalidade e designer dos leds. 

Esta nova ferramenta possibilita a utilização nos projetos de arquitetura, interiores e 

paisagismo, pois além do considerável baixo consumo de energia e da longa durabilidade, sua 

tecnologia permite várias aplicações, o que é muito importante para o cliente. 

5.3.1. Iluminação Residencial 

A iluminação residencial pode ser dividida em três categorias: 

• Iluminação Residencial – Classe Baixa; 

• Iluminação Residencial – Classe Média; 

• Iluminação Residencial – Classe Alta; 

 

 



 

 

Figura 19. Iluminação residencial.[21] 

 

Iluminação Residencial – Classe Baixa 

 Nos imóveis residenciais de classe baixa a utilização da iluminação a led na parte interna e 

externa é básica e focalizada na economia, agregando conforto, funcionalidade, segurança e bem 

estar. A iluminação a led mesma básica traz com ela sempre o efeito visual agregado. 

Iluminação Residencial – Classe Média 

 Nos imóveis residenciais de classe média a utilização da iluminação a led é focalizada na 

economia, qualidade, segurança, conforto com um toque de enriquecimento visual moderado sem 

exceder seu limite orçamentário de custos. 

Iluminação Residencial – Classe Alta 

Nos imóveis residenciais de classe alta entram em cena espaços integrados e com múltiplos 

papéis, tanto na parte interna quanto na parte externa, agregando o efeito visual entre jardins e área 

de lazer de excelente qualidade. 



 

Tudo isso aliado à iluminação mais dinâmica, flexível, segurança, conforto e com economia 

considerável. 

Independente do poder aquisitivo do consumidor, a iluminação residencial deve sempre 

atender os principais requisitos: 

• Economia; 

• Qualidade; 

• Durabilidade; 

• Segurança; 

• Efeito visual; 

E deve seguir a seguinte regra: 

Luz Suave: 

Para os ambientes onde é preciso ter uma iluminação aconchegante, para momentos de 

descanso, tranquilidade e comodidade. 

Luz Clara: 

Para ambientes onde se necessita de uma iluminação intensa e brilhante, ideal para 

atividades como cozinhar, ler e escovar os dentes. 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Luz suave e clara.[1] 



 

5.3.2. Iluminação Comercial 
 

 
 

Figura 21. Iluminação comercial.[1] 
 

Uma boa iluminação comercial deve atender as seguintes necessidades: 

• Chamar a atenção; 

• Gerar interesse; 

• Criar um ambiente agradável; 

• Integrar a iluminação com a arquitetura do ambiente; 

• Ressaltar a identidade do ambiente comercial; 

• Funcionalidade, conforto e economia; 

Sem a iluminação correta, a mercadoria não ganha atenção, desperta pouco interesse e 

simplesmente não vende. Já com uma boa iluminação a mercadoria se torna mais desejável e 

influencia o comportamento de compra do cliente da loja, vendendo com mais facilidade. Por este 

motivo a iluminação é um fator fundamental na comercialização e indispensável para diferenciação 

frente á concorrência. 



 

5.3.3. Iluminação Industrial 

 

Figura 22. Iluminação industrial.[1] 

Uma iluminação adequada para o ambiente industrial permite o desenvolvimento de projetos 

para atender os mais exigentes requisitos, tais como: 

• Alta eficiência; 

• Baixo consumo e manutenção; 

• Segurança; 

• Produtividade; 

• Conforto visual; 

• Qualidade de iluminação; 

A qualidade do sistema de iluminação é um fator determinante na eliminação de falhas nos 

processos produtivos e no bom desempenho visual dos funcionários. 

 



 

5.3.4. Iluminação Pública 
 

 
 

Figura 23. Iluminação pública.[1] 

 A iluminação de uma cidade é uma das características mais marcantes que definem o 

ambiente noturno em que as pessoas vivem, passeiam, compram, trabalham ou praticam suas 

atividades de lazer. 

 A iluminação juntamente com a arquitetura, o verde, o traçado das ruas e avenidas, 

determina a identidade do bairro e sua tendência para as atividades sociais, econômicas e de lazer. 

 Para obter bons resultados, um projeto de iluminação deve considerar: 

• A escolha adequada da iluminação; 

• O fator da segurança; 

• A qualidade da iluminação; 

• A eficiência e a economia do sistema; 

• A durabilidade e a manutenção; 

• A importância da iluminação para o esporte e o lazer; 



 

5.4. TIPOS DE ILUMINAÇÃO 

A tecnologia de iluminação em estado sólido possibilita a criação de uma iluminação 

arquitetônica diferenciada, alterando a regra unificada da iluminação, pois antigamente o objetivo 

era somente ter funcionalidade, mas com esta nova tecnologia led em iluminação, é possível 

ampliar os objetivos para conforto, economia e um excelente efeito visual. 

5.4.1. Iluminação de Fachadas 

 
Figura 24. Iluminação de fachadas.[1] 

A fachada de edifícios é o cartão de visita de uma empresa, lojas e demais construções. A 

iluminação de fachada tem um papel importante em atrair o público alvo e também tem uma função 

importante na composição visual da cidade. 

Com a tecnologia led é possível ter uma harmonia arquitetônica nas fachadas, considerando 

os aspectos de designer arquitetônico, iluminação e cores. 

Os principais tipos de iluminação com led para fachadas são: 

 

Figura 25. Leds de fachadas.[1] 



 

5.4.2. Iluminação de Recepções 

 

Figura 26. Iluminação de recepções.[1] 

 Em ambientes públicos, a recepção deve transparecer a identidade do local e retratar em 

aspecto visual o serviço oferecido pelo estabelecimento. 

 A iluminação de uma recepção deve ao cliente uma sensação de boas vindas, para que isso 

ocorra, a iluminação deve ter um designer criativo, diferenciado, confortável e com cores vivas e 

brilhantes que oferecem destaque de forma agradável e sofisticada, tudo isso agregado com 

economia, durabilidade, segurança e confiabilidade. 

Os principais tipos de iluminação com led para recepções são: 

 

Figura 27. Leds de recepções.[1] 



 

5.4.3. Iluminação de Corredores e Escadas 

  

Figura 28. Iluminação de corredores e escadas.[1] 

 Quando os convidados chegam, você deseja que a primeira impressão seja convidativa. 

Apenas mudando as lâmpadas em sua entrada, você pode criar uma atmosfera tão aconchegante 

quanto seu acolhimento. 

Corredores e escadas devem ter uma iluminação preparada para o dia e a noite sem alterar o 

designer do ambiente, realçando o aspecto decorativo e priorizando a segurança e não deixando que 

estas iluminações em corredores e escadas aqueçam os ambientes. 

A iluminação também deve fornecer uma sinalização eficiente e sofisticada, e ao mesmo 

tempo agradável, garantindo o máximo de conforto. 

Os principais tipos de iluminação com led para corredores e escadas são: 

 

Figura 29. Leds de corredores e escadas.[1] 



 

5.4.4. Iluminação de Quartos e Escritórios 

  

Figura 30. Iluminação de quartos e escritórios.[1] 

 Os ambientes de descanso e de trabalho conhecido como quartos e escritórios são os 

ambientes que passamos nossa maior parte do tempo, seja trabalhando, estudando ou descansando. 

Nesta maneira, a iluminação desejada no quarto é uma iluminação de descanso, confortável e 

aconchegante, ao contrário da iluminação do escritório que é desejável ser prática e funcional. 

Com a iluminação não adequada ao escritório, a pessoa não terá funcionalidade para 

desenvolver e atingir suas metas no trabalho, um desconforto na parte profissional e coloca em risco 

sua saúde, pois a iluminação distribuída incorretamente pode causar vários fatores prejudiciais a 

saúde de quem habita aquele ambiente. Já no ambiente do quarto, uma iluminação incorreta pode 

ocasionar desconforto em seu descanso ou até mesmo em seu sono. 

Os principais tipos de iluminação com led para quartos e escritórios são: 

 

Figura 31. Leds de quartos e escritórios.[1] 



 

5.4.5. Iluminação de Restaurantes, Cafés e Bares 

 

Figura 32. Iluminação de restaurantes, cafés e bares.[1] 

 A iluminação de ambientes como restaurantes, cafés e bares têm o objetivo principal de unir 

o conforto, economia e uma ambientação destes locais, refletindo sua identidade e personalidade 

com um efeito visual atrativo que convide os clientes a entrar e permanecer no estabelecimento. O 

comportamento de compra do cliente não é sempre o mesmo e, por isso, a criação do ambiente 

correto e a exposição dos produtos com a melhor iluminação são benefícios para o negócio e para 

aumentar os lucros. 

 A tecnologia de led oferece uma combinação única de qualidade de luz, desempenho 

constante durante toda a vida útil e manutenção praticamente nula, garantindo uma excelente 

iluminação e reprodução de cor com mais brilho. 

 Os principais tipos de iluminação com led para restaurantes, cafés e bares são: 

 

Figura 33. Leds de restaurantes, cafés e bares.[1] 



 

5.4.6. Iluminação de Sala de Convenção e Auditório 

 

Figura 34. Iluminação de sala de convenção e auditório.[1] 

 As salas de convenções e os auditórios requerem uma iluminação flexível, que possibilite, 

de forma fácil, combinações diferentes e que torne o ambiente adequado. Atendendo a estes 

requisitos, as soluções de iluminação com led proporciona luz eficiente combinada com belos 

efeitos, oferecendo destaque na medida exata e valorizando o espaço em que aplicadas. 

 Esta tecnologia apresenta um consumo de energia extremamente baixo e necessita de pouca 

manutenção, vantagens estas que fazem diferença na escolha da iluminação ideal para ambientes 

como salas de convenção e auditórios. 

Os principais tipos de iluminação com led para sala de convenção e auditório são: 

 

Figura 35. Leds de sala de convenção e auditório.[1] 



 

5.4.7. Iluminação de Jardins 

 

Figura 36. Iluminação de jardins.[1] 

 O jardim, quando aliado ás mais modernas tecnologias de iluminação com leds, ganha uma 

nova dimensão, com várias possibilidades de criação de cenas e ambientações. 

 A partir de efeitos variados, os jardins se transformam, ganhando uma identidade totalmente 

nova, agregando estilo e sofisticação, e realçando o que eles têm de mais belo. 

Os principais tipos de iluminação com led para jardins são: 

 

Figura 37. Leds de jardins.[1] 



 

6.  PROJETO DE ILUMINAÇÃO 

Nesta etapa, serão elaborados projetos práticos de iluminação com led, determinando a 

substituição das lâmpadas convencionais pelas lâmpadas led, avaliando os tipos de lâmpadas mais 

adequadas para cada ambiente. 

Na substituição das lâmpadas convencionais pelas lâmpadas led, serão elaboradas planilhas 

comparativas de custos e benefícios por determinadas substituições de iluminação residencial, 

comercial, industrial e iluminação pública. 

 

6.1. TIPOS DE ILUMINAÇÃO UTILIZADO NO PROJETO [1] 

 

    Tipo: Master LED A55 

    Potência: 7 w 

    Vida Útil: 45.000 horas 

    Fluxo Luminoso: 230 lm 

    Eficiência Luminosa: 33 lm/w 

    Temperatura de Cor: 4.200 K 

    IRC: 70 

    Valor: R$ 50,00 (cada) 

 

 

 

Tipo: Master LED NR63 

    Potência: 7 w 

    Vida Útil: 45.000 horas 

    Fluxo Luminoso: 220 lm 

    Eficiência Luminosa: 33 lm/w 

    Temperatura de Cor: 4.200 K 

    IRC: 70 

    Valor: R$ 50,00 (cada) 

 

 



 

Tipo: LED Line 

    Potência: 65 w 

    Vida Útil: 50.000 horas 

    Fluxo Luminoso: 2.340 lm 

    Eficiência Luminosa: 36 lm/w 

    Temperatura de Cor: 5.500 K 

    IRC: 70 

    Valor: R$ 350,00 (cada) 

 

 

 

Tipo: UnderWater LED 

    Potência: 4 w 

    Vida Útil: 50.000 horas 

    Fluxo Luminoso: 135 lm 

    Eficiência Luminosa: 34 lm/w 

    Temperatura de Cor: 5.000 K 

    IRC: 60 

    Valor: R$ 90,00 (cada) 

 

 

 

Tipo: LED Flood 

    Potência: 100 w 

    Vida Útil: 50.000 horas 

    Fluxo Luminoso: 4.000 lm 

    Eficiência Luminosa: 40 lm/w 

    Temperatura de Cor: 7.500 K 

    IRC: 85 

    Valor: R$ 450,00 (cada) 

 

 

 



 

Tipo: Marker LED 

    Potência: 5 w 

    Vida Útil: 30.000 horas 

    Fluxo Luminoso: 230 lm 

    Eficiência Luminosa: 46 lm/w 

    Temperatura de Cor: 5.000 K 

    IRC: 75 

    Valor: R$ 90,00 (cada) 

 

 

 

Tipo: Origami 

    Potência: 5 w 

    Vida Útil: 50.000 horas 

    Fluxo Luminoso: 180 lm 

    Eficiência Luminosa: 36 lm/w 

    Temperatura de Cor: 6.500 K 

    IRC: 85 

    Valor: R$ 130,00 (cada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2. PROJETO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

6.2.1.  Planta Residencial de Classe Média 

 

Figura 39. Planta residencial. 



 

6.2.2.  Comparativo de Relação de Carga de Iluminação 

Qtde Descrição 
Carga 

Unitária  
(w) 

Carga 
Total 1 

(w) 

Carga 
Total 2 

(w) 

Carga 
Total 3 

(w) 
SALA 
02 LED Line 65 130 - - 
02 Master LED A55 7 14 - - 
01 Master LED NR63 7 7 - - 
04 Incandescente 40 - 160 - 
03 Fluorescente Compacta 20 - - 60 

QUARTO 1 
02 Master LED A55 7 14 - - 
01 Master LED NR63 7 7 - - 
04 Incandescente 40 - 120 40 
01 Fluorescente Compacta 20 - - 20 

QUARTO 2 
02 Master LED A55 7 14 - - 
01 Master LED NR63 7 7 - - 
04 Incandescente 40 - 120 40 
01 Fluorescente Compacta 20 - - 20 

QUARTO 3 
02 Master LED A55 7 14 - - 
02 Master LED NR63 7 14 - - 
01 LED Line 65 65 - - 
06 Incandescente 40 - 160 80 
01 Fluorescente Compacta 20 - - 20 

CORREDOR 
03 Master LED A55 7 21 - - 
02 Incandescente 40 - 80 - 
01 Fluorescente Compacta 20 - - 20 

COZINHA 
03 Master LED A55 7 21 - - 
03 Incandescente 40 - 120 - 
01 Fluorescente Compacta 20 - - 20 

LAVANDERIA 
03 Master LED A55 7 21 - - 
02 Incandescente 40 - 80 - 
01 Fluorescente Compacta 20 - - 20 

WC 1 
03 Master LED A55 7 21 - - 
03 Incandescente 40 - 120 - 
01 Fluorescente Compacta 20 - - 20 

WC 2 
03 Master LED A55 7 21 - - 
03 Incandescente 40 - 120 - 
01 Fluorescente Compacta 20 - - 20 

WC 3 
03 Master LED A55 7 21 - - 
03 Incandescente 40 - 120 - 
01 Fluorescente Compacta 20 - - 20 



 

LAZER 
03 Master LED A55 7 21 - - 
01 LED Flood 100 100 - - 
02 Incandescente 40 - 80 - 
01 Fluorescente Compacta 20 - - 20 
02 Halógena Palito 300 - 300 300 

PISCINA 
03 UnderWater LED 4 12 - - 
04 Halógena – Mini Refletor 50 - 100 100 

JARDIM 1 
04 Marker LED 5 20 - - 
08 Halógena PAR 50 - 200 200 

JARDIM 2 
05 Marker LED 5 25 - - 
10 Halógena PAR 50 - 250 250 

GARAGEM 
02 LED Line 65 130 - - 
03 Incandescente 40 - 120 - 
03 Fluorescente Compacta 20 - - 60 

ENTRADA 
01 Origami 5 5 - - 
01 Incandescente 40 - 40 - 
01 Fluorescente Compacta 20 - - 20 

 
                                            Carga Total Instalada ( CTI ) 725 W 2.290 W 1.350 W 
                                            Fator de Demanda 0,68 ( FD ) 
                                            Demanda Utilizada ( CTI x FD ) 493 W 1.557 W 918 W 

Tabela 6. Comparativo entre relação de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2.3.  Comparativo de Iluminação em cada Ambiente (lúmen) 

EFICIÊNCIA DAS LÂMPADAS 
 
LED à 90% 
INCANDESCENTE à 20% 
FLUORESCENTE COMPACTA à 50% 

Qtde Descrição 
Lúmen 
Unitário  

(lm) 

Lúmens 
Total 1 

(lm) 

Lúmens 
Total 2 

(lm) 

Lúmens 
Total 3 

(lm) 
SALA 
02 LED Line (65 W) 2.340 4.680 - - 
02 Master LED A55 (7 W) 230 460 - - 
01 Master LED NR63 (7 W) 220 220 - - 
04 Incandescente (40 W) 800 - 3.200 - 
03 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 4.200 

TOTAL DE LÚMEN 5.360 3.200 4.200 
QUARTO 1 
02 Master LED A55 (7 W) 230 460 - - 
01 Master LED NR63 (7 W) 220 220 - - 
04 Incandescente (40 W) 800 - 3.200 - 
01 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 1.400 

TOTAL DE LÚMEN 680 3.200 1.400 
QUARTO 2 
02 Master LED A55 (7 W) 230 460 - - 
01 Master LED NR63 (7 W) 220 220 - - 
04 Incandescente (40 W) 800 - 3.200 - 
01 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 1.400 

TOTAL DE LÚMEN 680 3.200 1.400 
QUARTO 3 
02 Master LED A55 (7 W) 230 460 - - 
02 Master LED NR63 (7 W) 220 440 - - 
01 LED Line (65 W) 2.340 2.340 - - 
06 Incandescente (40 W) 800 - 4.800 - 
01 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 1.400 

TOTAL DE LÚMEN 3.240 4.800 1.400 
CORREDOR 
03 Master LED A55 (7 W) 230 690 - - 
02 Incandescente (40 W) 800 - 1.600 - 
01 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 1.400 

TOTAL DE LÚMEN 690 1.600 1.400 
COZINHA 
03 Master LED A55 (7 W) 230 690 - - 
03 Incandescente (40 W) 800 - 2.400 - 
01 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 1.400 

TOTAL DE LÚMEN 690 2.400 1.400 
LAVANDERIA 
03 Master LED A55 (7 W) 230 690 - - 
02 Incandescente (40 W) 800 - 1.600 - 
01 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 1.400 

TOTAL DE LÚMEN 690 1.600 1.400 



 

WC 1 
03 Master LED A55 (7 W) 230 690 - - 
03 Incandescente (40 W) 800 - 2.400 - 
01 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 1.400 

TOTAL DE LÚMEN 690 2.400 1.400 
WC 2 
03 Master LED A55 (7 W) 230 690 - - 
03 Incandescente (40 W) 800 - 2.400 - 
01 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 1.400 

TOTAL DE LÚMEN 690 2.400 1.400 
WC 3 
03 Master LED A55 (7 W) 230 690 - - 
03 Incandescente (40 W) 800 - 2.400 - 
01 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 1.400 

TOTAL DE LÚMEN 690 2.400 1.400 
LAZER 
03 Master LED A55 (7 W) 230 690 - - 
01 LED Flood (100 W) 4.000 4.000 - - 
02 Incandescente (40 W) 800 - 1.600 - 
01 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 1.400 
02 Halógena Palito (300 W) 6.000 - 6.000 6.000 

TOTAL DE LÚMEN 4.690 7.600 7.400 
PISCINA 
03 UnderWater LED (4 W) 135 405 - - 
04 Halógena – Mini Refletor (50 W) 1.000 - 2.000 2.000 

TOTAL DE LÚMEN 405 2.000 2.000 
JARDIM 1 
04 Marker LED (5 W) 230 920 - - 
08 Halógena PAR (50 W) 1.000 - 4.000 4.000 

TOTAL DE LÚMEN 920 4.000 4.000 
JARDIM 2 
05 Marker LED (5 W) 230 1.150 - - 
10 Halógena PAR (50 W) 1.000 - 5.000 5.000 

TOTAL DE LÚMEN 1.150 5.000 5.000 
GARAGEM 
02 LED Line (65 W) 2.340 4.680 - - 
03 Incandescente (40 W) 800 - 2.400 - 
03 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 4.200 

TOTAL DE LÚMEN 4.680 2.400 4.200 
ENTRADA 
01 Origami 180 180 - - 
01 Incandescente (40 W) 800 - 800 - 
01 Fluorescente Compacta (20 W) 1.400 - - 1.400 

TOTAL DE LÚMEN 180 800 1.400 
 

                                            TOTAL DE LÚMEN GERAL 26.125 49.000 40.800 
TOTAL DE LÚMEN GERAL – FATOR DE EFICIÊNCIA 23.512 9.800 21.624 

Tabela 7. Comparativo entre relação de lúmens. 

 



 

6.2.4.  Custo de Aquisição de Iluminação 

ILUMINAÇÃO LED 
Qtde Descrição Valor Unitário Valor Total 
29 Master LED A55 de 7 w R$       50,00 R$  1.450,00 
05 Master LED NR63 de 7 w R$       50,00 R$     250,00 
05 LED Line de 65 w R$     350,00 R$  1.750,00 
03 UnderWater LED de 4 w R$       90,00 R$     270,00 
01 LED Flood de 45 w R$     450,00 R$     450,00 
09 Marker LED de 5 w R$       90,00 R$     810,00 
01 Origami de 5 w R$     130,00 R$     130,00 

 
TOTAL R$  5.110,00 

Tabela 8. Valores de iluminação com led. 

ILUMINAÇÃO INCANDESCENTE E HALÓGENA 
Qtde Descrição Valor Unitário Valor Total 
36 Incandescente de 40 w R$         2,00 R$       72,00 
01 Halógena Palito de 300 w R$       23,00 R$       23,00 
02 Halógena Mini Refletor de 50 w R$     210,00 R$     420,00 
09 Halógena PAR de 50 w R$       27,00 R$     243,00 

 
TOTAL R$    758,00 

Tabela 9. Valores de iluminação com lâmpada incandescente e halógena. 

ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA, INCANDESCENTES 
E HALÓGENA 

Qtde Descrição Valor Unitário Valor Total 
17 Fluorescente Compacta Integrada de 20 w R$       10,00 R$     170,00 
04 Incandescente de 40 w R$         2,00 R$         8,00 
01 Halógena Palito de 300 w R$       23,00 R$       23,00 
02 Halógena Mini Refletor de 50 w R$     210,00 R$     420,00 
09 Halógena PAR de 50 w R$       27,00 R$     243,00 

 
TOTAL R$    864,00 

Tabela 10. Valores de iluminação com lâmpada fluorescente compacta, incandescente e halógena. 

 

 

 



 

6.2.5.  Cálculo de Rentabilidade 

 

Comparativo do sistema de iluminação com led com o sistema de iluminação convencional. 
Verificação do sistema mais eficiente e o tempo de retorno do investimento inicial. 

 

Características do sistema de iluminação 
     

Descrição Und LED INCANDESCENTE FLUORESCENTE 
COMPACTA 

Área do imóvel m2 291,5 291,5 291,5 

Vida útil da lâmpada horas 45.000 1.000 6.000 

Potência total instalada (lâmpadas + acessórios) watts 493 1.557 918 

Potência total instalada = 3 : 1000 kw 0,5 1,6 0,9 

Tabela 11. Características do sistema de iluminação. 

 

 As características do sistema de iluminação foi dividida em três tipos: 

• Iluminação com lâmpadas LED. 

• Iluminação com lâmpadas incandescentes. 

• Iluminação com lâmpadas fluorescentes compactas. 

O cálculo realizado com as lâmpadas incandescentes, também foi acrescentado lâmpadas 

Halógena – Mini Refletor, Halógena Palito para a iluminação da piscina, e lâmpada Halógena PAR 

para a iluminação dos jardins. 

Nesta etapa, podemos observar a diferença entre a iluminação com led e as convencionais 

em relação à vida útil e potência total instalada. 

 

 



 

Características de uso 
     

Descrição Und LED INCANDESCENTE FLUORESCENTE 
COMPACTA 

Tempo de uso mensal (9 hs / Dia)  horas/mês 270 270 270 

Consumo mensal de kwh kwh/mês 133,1 420,4 247,9 

Durabilidade média das lâmpadas nesta 
aplicação meses 166,67 3,70 22,22 

Tabela 12. Características de uso. 

 Neste cálculo foi utilizado um padrão de utilização diária de energia elétrica da iluminação 

residencial, adotando 9 horas/dia totalizando 270 horas/mês, considerando que o mês sempre tenha 

30 dias. 

 Com estes dados foi realizado o cálculo de consumo mensal em kwh, e nesta etapa também 

temos a durabilidade média das lâmpadas em meses, segue abaixo um cálculo considerando uma 

melhor visualização para o cliente. 

 Durabilidade média das lâmpadas: 

 LED  à  13,88 anos  à  aproximadamente 14 anos. 

 Incandescente  à  3,70 meses  à  aproximadamente 4 meses. 

 Fluorescente Compacta  à  22,22 meses  à  1,85 ano  à  aproximadamente 2 anos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Custo de Energia Elétrica – Concessionária ELEKTRO 
     

Descrição Und LED INCANDESCENTE FLUORESCENTE 
COMPACTA 

Custo médio da energia elétrica (preço do kwh) moeda  R$          0,33   R$                  0,33   R$                 0,33  

Tabela 13. Custo de energia elétrica – Concessionária ELEKTRO. 

 O custo de energia elétrica em uma residência de classe média é de R$ 0,33 por kwh, 

pesquisa realizada com a categoria do padrão de energia instalado no imóvel, na concessão da 

Regional ELEKTRO de Atibaia-SP. 

Custos dos investimentos 
     

Descrição Und LED INCANDESCENTE FLUORESCENTE 
COMPACTA 

Custo total de lâmpadas e acessórios para 
instalação moeda  R$     5.110,00   R$           758,00   R$           864,00  

Diferença entre os custos de investimentos                                                                                                                     
LED X INCANDESCENTE moeda - R$       4.352,00 - 

Diferença entre os custos de investimentos                       
LED X FLUORESCENTE COMPACTA moeda - - R$        4.246,00 

Tabela 14. Custos de investimento. 

 Nesta etapa, o objetivo é avaliar a diferença de custos de investimento de cada categoria de 

lâmpadas analisada. Os custos totalizados foram absorvidos das tabelas 7, 8 e 9. 

 Com os valores totalizados, temos a comparação entre: 

 LED X INCANDESCENTE à As lâmpadas led tem o valor aquisitivo maior que as 

lâmpadas incandescentes, a diferença é de R$ 4.352,00. 

 LED X FLUORESCENTE COMPACTA à As lâmpadas led tem o valor aquisitivo 

maior que as lâmpadas fluorescentes compactas, a diferença é de R$ 4.246,00. 

 

 

 

 



 

Custos operacionais 
     

Descrição Und LED INCANDESCENTE FLUORESCENTE 
COMPACTA 

Custo do consumo mensal de energia moeda  R$              43,93   R$           138,73   R$              81,79  
Custo do consumo de energia 
(Período 45.000 hs) moeda  R$        7.321,05   R$      23.121,45   R$      13.632,30  

Custo médio de substituição das 
lâmpadas (Período 45.000 hs) moeda  R$                     -    R$      33.352,00   R$        5.616,00  

Somatório dos custos operacionais 
(Período 45.000 hs) moeda  R$        7.321,05   R$      56.473,45   R$      19.248,30  

Diferença mensal de custo de energia 
entre                                                                                                                  
LED X INCANDESCENTE 

moeda - R$             94,80 - 

Diferença mensal de custo de energia 
entre                                                                             
LED X FLUORESCENTE COMPACTA 

moeda - - R$              37,87 

Diferença de custo operacionais 
(Período 45.000 hs) entre                                                                                             
LED X INCANDESCENTE 

moeda - R$      49.152,40 - 

Diferença de custo operacionais 
(Período 45.000 hs) entre                                                                                                
LED X FLUORESCENTE COMPACTA 

moeda - - R$      11.927,25 

Tabela 15. Custos operacionais. 

 Nesta etapa, já temos o consumo em kwh, assim podemos observar o custo mensal  que cada 

tipo de iluminação gasta mensalmente. 

 Para avaliar os custos operacionais das lâmpadas led em relação às lâmpadas convencionais, 

adotamos um período de avaliação de 45.000 hs, equivalente á aproximadamente 14 anos, pois 

temos que adotar o período da lâmpada que tenha a maior vida útil, neste caso denomina-se a 

iluminação a led. 

 Com estes parâmetros adotados, chegamos à somatória dos custos operacionais, sendo: 

 Custo do consumo de energia elétrica   +   Custo médio de substituição das lâmpadas 

 Nota-se que adotando o período de utilização das lâmpadas igual à vida útil das lâmpadas 

led, o custo de manutenção só ocorre nas lâmpadas convencionais, pelo motivo que essas lâmpadas 

tem um menor período de vida útil. 

 Com estes dados, podemos avaliar a economia que temos na fatura mensal de energia 

elétrica e nenhum custo de manutenção neste período se utilizarmos a iluminação a led. 

 



 

 Avaliação de rentabilidade 
     

Descrição Und LED INCANDESCENTE FLUORESCENTE 
COMPACTA 

Retorno do investimento                                                                                         
LED X INCANDESCENTE meses -  17,06 -  

Retorno do investimento                                                                                                   
LED X FLUORESCENTE 
COMPACTA 

meses -   - 66,58 

Tabela 16. Avaliação de rentabilidade. 

 Nesta etapa final, analisamos a avaliação de rentabilidade da iluminação á led em relação a 

iluminação convencional. 

 O custo aquisitivo da iluminação á led tem uma valor maior e de alto impacto em relação as 

iluminações convencionais, porém, o cliente não tem custos de manutenção e tem uma economia 

mensal considerável. 

 Comparado estes dados, por fim é realizado o cálculo de rentabilidade, onde temos: 

 A iluminação com led comparada à iluminação incandescente, tem um retorno de 

investimento em um período de 17,06 meses considerado aproximadamente 1 ano  e 5 meses. 

 A iluminação com led comparada á iluminação fluorescente compacta, tem um retorno de 

investimento em um período de 66,58 meses considerado aproximadamente 5 anos e 5 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  CONCLUSÃO 

A finalidade deste trabalho de conclusão de curso foi mostrar uma solução na área de 

iluminação em geral para diminuir a emissão de gás carbono na atmosfera, aliando economia, 

qualidade, efeito visual e durabilidade utilizando a tecnologia de iluminação com led. 

Foram apresentadas informações de iluminação básica, modelos de lâmpadas com led, 

detalhando a utilização desta tecnologia em cada ambiente, separados como: 

Parte Interna : Quartos, Escritórios, Restaurantes, Cafés, Bares, Sala de Convenções, 

Auditórios, Recepções, Corredores e Escadas. 

Parte Externa : Fachadas e Jardins. 

A iluminação com led foi escolhida como alternativa de investimento. Embora o custo de 

aquisição desta tecnologia seja alto, em um curto período de utilização dos leds, o custo inicial é 

reembolsado para o cliente. 

Desta forma, o cliente notará consideravelmente a redução do valor nas contas mensais de 

energia elétrica, e com a maior vida útil que os leds oferecem ao cliente, a manutenção e troca das 

lâmpadas ficam praticamente reduzidas a zero, aliando economia, efeito visual e não agredindo o 

meio ambiente, anulando a emissão de gás carbono na atmosfera, diminuindo assim o aquecimento 

global. 

Os custos demonstrados no projeto foram elaborados com a cotação das peças 

independentes, tendo que haver a montagem das lâmpadas individualmente. Isto foi feito para 

reduzir os custos, porque se o cliente for comprar as lâmpadas já prontas nas multinacionais, os 

custos serão mais elevados. 
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ANEXO A - União Européia vai parar de produzir lâmpadas 
incandescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B - Tire suas dúvidas sobre as TVs de Led 
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