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RESUMO 

Devido ao aumento de tarifas de energia no Brasil, o setor empresarial passou a analisar os 

gastos com a iluminação. Tendo em vista ampliar com maior eficiência energética e menor 

custo, a análise do payback tem sido muito utilizada a fim de poder realizar o cálculo do tempo 

necessário para obter retorno do valor investido, ou seja, uma medida de risco do investimento. 

A presente análise propôs como objetivos estudar o conceito da tecnologia LED, utilizando-se 

da comparação tecnológica fluorescente, evidenciando suas vantagens em relação a outros tipos 

de lâmpadas presentes no mercado para verificar qual o tempo de payback necessário para as 

luminárias LED. O método adotado foi uma investigação exploratória, utilizando o software 

Dialux Evo, com análise de payback simples, com abordagem quali-quantitativa. Observou-se 

que a substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, apesar de não haver uma 

receita explícita, gera uma economia no consumo de energia, já que o custo em energia elétrica 

para iluminação é obrigatório. Em conclusão, constatou-se que a empresa terá retorno 

financeiro depois de onze meses a partir da substituição. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Investimento. Iluminação. Eficiência energética. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Due to the increase in energy tariffs in Brazil, the business sector started to analyze lighting 

expenses. In order to expand with greater energy efficiency and lower cost, Payback analysis 

has been widely used in order to be able to calculate the time it takes to obtain a return on the 

amount invested. In the case of the present study, LED lighting is addressed. The present 

analysis proposed as objectives to study the concept of LED technology, using the technological 

comparison of fluorescent, evidencing its advantages in relation to other types of lamps present 

in the market and to make a study to verify the required payback time for LED luminaires. The 

methodology adopted was an exploratory investigation using the software Dialux Evo with 

Payback analysis, with a qualitative and quantitative approach. In this case, the replacement of 

fluorescent lamps by Led lamps, there is no explicit recipe, but there is an economy in energy 

consumption, since the cost of electricity for lighting is mandatory. In conclusion, it was found 

that the company will have a financial return after eleven months from the exchange. 
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1 INTRODUÇÃO  

O uso da energia e sua democratização consistem num dos fatores primordiais para o 

desenvolvimento social e econômico das populações. Uma das formas mais importantes de 

energia é a energia elétrica.  Essa pode ser produzida de várias maneiras, sendo as mais comuns 

por hidrelétricas e termelétricas (STAMM, 2003).  

Uma usina termelétrica opera em conjunto às hidrelétricas, no sistema brasileiro 

(ROSA, 2007), determinando um sistema identificado como hidrotérmico, ou de base 

hidrotérmica. De acordo com Medeiros (2003), a forma com que se enfatiza a produção de 

energia elétrica por termelétricas no Brasil deve se basear em novas plantas para utilizar o 

combustível de gás natural. Embora a necessidade brasileira de gás natural tenha diminuído 

4,6% do ano de 2017 para 2018, ele ainda é responsável por 12,5% da matriz energética 

nacional, sendo 32,9% do seu consumo total destinado para a geração de energia elétrica (EPE, 

2019).  

Essa geração de energia elétrica vinda do gás natural é feita em uma usina termelétrica. 

Segundo Lima e Souza (2014), o funcionamento de tal usina em ciclo aberto pode ser explicado 

da seguinte maneira: o calor gerado pela queima do gás natural é utilizado para se aquecer a 

água do gerador de vapor. Essa água se transforma em vapor que movimenta as pás da turbina, 

produzindo assim energia elétrica. Após sair da turbina, esse vapor segue para um condensador 

onde se transforma novamente em água líquida para o ciclo poder ser reiniciado. 

Uma planta de usina termelétrica costuma ser muito extensa para se poder acomodar 

todas as instalações necessárias para seu funcionamento. Tendo em mente essa grande extensão 

um dos problemas que surge é o de como se obter um nível de iluminação adequado para toda 

a planta, podendo ser obtido através de luminárias fluorescentes ou de Light Emitting Diode 

(LED).  

Essa iluminação torna-se importante para administrar melhor os gastos de energia já que 

possuem uma estrutura interna responsável por emitir a luz após uma descarga elétrica. Além 

disso, geralmente essas lâmpadas possuem um tempo de vida e eficiência maiores que certas 

tecnologias, como as de vapor de mercúrio. 

A lâmpada de LED é uma tecnologia recente e vem ganhando destaque. É fabricada a 

partir de material semicondutor organizado em camadas de junção do tipo PN. Na camada N se 

encontram elétrons e a camada P se encontram lacunas, e, quando polarizados, os elétrons se 

movem para as lacunas, garantindo que a corrente elétrica siga para apenas um sentido 

(SANTOS et al., 2015). 
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1.1 JUSTIFICATIVA  

Santo Antônio dos Lopes é uma pequena cidade do Maranhão com uma estimativa de 

30 mil habitantes (IBGE, 2018). Nela encontra-se o Complexo Parnaíba, um dos maiores 

parques térmicos de geração de energia a gás do Brasil, possuindo 11% de capacidade de 

geração térmica a gás do país. O Complexo Parnaíba é composto por seis unidades, quatro já 

construídas (Parnaíba I, II, III e IV) e duas em construção (Parnaíba V e VI). A Figura 1 ilustra 

uma vista geral do Complexo Parnaíba. 

      
Figura 1: Complexo Parnaíba (Parnaíba I, II, III e IV) 

 

Fonte: Techint (2020). 

 

A planta de Parnaíba I é composta por quatro turbinas a gás de ciclo aberto, a Parnaíba 

II é composta por uma turbina a gás de ciclo combinado com duas caldeiras de recuperação, já 

a Parnaíba III é composta por duas turbinas a gás de ciclo aberto, enquanto a Parnaíba IV é 

composta por uma turbina a gás de ciclo aberto. 

O projeto de Parnaíba V tem como objetivo o fechamento de ciclo de Parnaíba I, no 

qual o gás queimado é reaproveitado em uma caldeira de recuperação, que aquece a água até se 

transformar em vapor. Esse, por sua vez, é conduzido para uma turbina a vapor para acionar 

um outro gerador elétrico (aumentando a produção de eletricidade). Então o vapor saturado 

passa na torre de resfriamento para se poder voltar ao início do ciclo. Ao final de sua construção, 
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a planta de Parnaíba V gerará mais de 380 MW que serão adicionados a potência total do 

complexo. 

Nas quatro unidades já construídas a iluminação instalada foi feita em lâmpadas 

fluorescentes e de vapor de sódio. Como a termelétrica Parnaíba V será construída nos anos de 

2020 - 2021, será feito um estudo para tentar se obter uma maior eficiência energética utilizando 

luminárias de tecnologia LED. A Figura 2 contém a vista do local onde está sendo construída a 

UTE Parnaíba V. 

 

              
Figura 2: Local onde será construído Parnaíba V 

 

Fonte: Techint (2020). 

 

1.2 OBJETIVOS 

a) Conceituar a tecnologia LED, utilizando-se da comparação tecnológica fluorescente e 

vapor de sódio, evidenciando suas vantagens em relação a outros tipos de lâmpadas 

presentes no mercado;  

b) Verificar qual o tempo de payback necessário para as luminárias LEDs 
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1.3 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 
Para melhor compreensão do tema abordado, o capítulo atual discorre sobre as razões 

do tema do trabalho, expõe o local onde o estudo de caso irá acontecer e apresenta os objetivos.  

No capítulo 2 são apresentados os sistemas de iluminação: desafios da tecnologia LED, 

bem como a tecnologia da iluminação LED no mundo.  Este capítulo igualmente aborda o Chip 

LED e é realizada uma análise tecno-econômica da iluminação LED com a apresentação de um 

estudo de caso  na UTeM (Universiti Teknikal Malaysia Melaka). Apresenta-se ainda aspectos 

da reciclagem de lâmpadas LED. Ao final do capítulo são apresentados os  sistemas de 

iluminação LED no Brasil e a utilização da Iluminação LED nos túneis do Rodoanel. 

No capítulo 3 estão o material e método, contendo os conceitos básicos e a utilização do 

Dialux Evo, tendo em mãos todos os projetos de arquitetura.   

O capítulo 4 refere-se aos os cálculos utilizados para definição do tempo do payback, 

aos resultados dos estudos e a sua viabilidade.  

O trabalho é finalizado no capítulo 5 mediante a conclusão do que foi realizado.  
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2 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO: DESAFIOS DA TECNOLOGIA LED 

 

Desde os primórdios da humanidade busca-se formas de promover o aquecimento e a 

segurança das pessoas. A resposta que os ancestrais encontraram foi manipular o fogo, que pode 

ser considerado a primeira tecnologia de iluminação no mundo. Muitas mudanças ocorreram 

até que Thomas Alva Edson viabilizou comercialmente a primeira lâmpada, que consistia em 

um filamento metálico dentro de um bulbo de vidro fechado a vácuo. Quando uma corrente 

elétrica passava no filamento, ele esquentava até o ponto de emitir luz. Essa primeira tecnologia 

é chamada de incandescente que, apesar de ineficiente e pouco resistente, foi essencial para o 

desenvolvimento das próximas tecnologias (CARVALHO, 2015). 

A próxima tecnologia a ser inventada foram as lâmpadas fluorescentes que foram 

introduzidas por Nikola Tesla em 1938. Esse tipo de lâmpada tem um reator acoplado a ela, e 

dentro do vidro existem gases inertes, um pouco de mercúrio e fósforo. Quando uma corrente 

elétrica é aplicada nessa lâmpada, ela interage com os gases dentro do vidro gerando uma 

radiação ultravioleta, que por sua vez interage com o fósforo se transformando em luz visível 

(PINTO et al., 2017). 

Atualmente o LED (Light Emitting Diode) é a tecnologia de iluminação mais recente no 

mercado, a qual consiste em um diodo semicondutor que quando polarizado diretamente emite 

uma luz visível. As junções P-N são dois materiais semicondutores justapostos, sendo que um 

contém lacunas (cargas positivas) excedentes (P) e outro com elétrons excedentes (N). Quando 

uma corrente é aplicada diretamente, os elétrons se movem em direção às lacunas, gerando 

energia. Os diodos geralmente são feitos à base de silício ou germânio, porém esses materiais 

apenas liberam energia na forma térmica. Sendo assim, os LED´s são feitos de materiais mais 

sofisticados como, por exemplo, o fosfeto de gálio (Gap) ou arsenieto de gálio (GaAs). Com 

esses materiais, o número de fótons emitidos é o bastante para se gerar energia na forma 

luminosa (PINTO et al, 2017). 

 

2.1 A TECNOLOGIA DA ILUMINAÇÃO LED NO MUNDO  

 

Há 500 anos, se houvesse a oportunidade de observar a terra do espaço, as cidades 

pareceriam como verdadeiras florestas escuras. Apesar de pequenos feixes de luz que pudessem 
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escapar de janelas devidos às velas e lampiões; luzes sobre as ruas eram uma verdadeira raridade 

(BROX, 2010). Desde o início da utilização da luz artificial até hoje houve um significativo 

avanço, passo dado pela revolução da indústria no século XX. Ao contrário do senso comum, 

o estudo da eletricidade acontece desde o final do século XIX com um estudo de iluminação 

pública que utilizava dois eletrodos de carvão próximos que geravam uma descarga elétrica, e 

ficou conhecida como lâmpada de arco. Porém, essa lâmpada possuía um problema: grande 

quantidade de luz produzida, o que impedia a sua utilização em ambientes comerciais ou 

residenciais (LUZ, 1995).   

A Europa Ocidental e os Estados Unidos foram exemplos de como o avanço da 

iluminação aconteceu: no sentido ao interior devido, principalmente, ao aumento de rodovias, 

ajudando assim a demarcar propriedades como fazendas e pastagens. Em países do hemisfério 

sul, onde o desenvolvimento da tecnologia luminosa foi diferente, os pontos que foram 

conquistando tal desenvolvimento demonstraram prosperidade em suas populações como, por 

exemplo, na densidade populacional e habitações (BROX, 2010). 

Em 1879, Thomas Edison construiu uma lâmpada utilizando filamentos de bambu 

carbonizados com aproximadamente 1200 horas de vida. Tais lâmpadas foram usadas até o 

início do século XX, quando o Tungstênio passou a ser usado como o filamento devido à sua 

rentabilidade, resistência e alto ponto de fusão (3382 ºC). 

Após algum tempo, segundo Eduarda (2018), surgem as lâmpadas fluorescentes que 

chegavam ao mercado em 1938, criadas por Nikola Tesla. Moreira (1999) descreve que as 

fluorescentes são lâmpadas de descarga a baixa pressão e podem ter cátodos quentes ou frios. 

Neste modelo de lâmpada, procura-se obter o máximo de radiação ultravioleta, que será 

transformada em luz visível e, inicialmente, possuíam formato de um longo tubo de vidro. 

Em suas extremidades apresentavam os eletrodos de tungstênio, recobertos por uma camada 

de óxidos emissores de elétrons. A temperatura dos filamentos chega a atingir 950ºC, quando 

em funcionamento. A parte interna do tubo é recoberta pela camada fluorescente.   

  No caso das fluorescentes de cátodo frio, a temperatura de operação fica em torno de 

150ºC. São utilizadas geralmente em locais de difícil acesso e têm a vantagem de ter vida 

mais longa comparada à de cátodo quente. Um fato relevante é que as lâmpadas fluorescentes 

necessitam de um componente específico que estabiliza a intensidade da corrente no arco, 

que é chamado de reator (MOREIRA, 1999).  
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  Com o passar dos anos, as fluorescentes foram sendo aperfeiçoadas, com formatos 

diferentes, e diâmetros menores, apresentavam característica compacta e reatores eletrônicos 

incorporados. Moreira (1999) salienta que tais aperfeiçoamentos traziam economia e as 

tornavam de alta eficiência.  

O primeiro LED foi criado por Nick Holonyak Jr., em 1962, utilizando materiais 

compostos por Gálio, Arsenieto e Fosfeto e emitia uma luz vermelha. Os LEDs estão na 

categoria de iluminação de estado sólido ou SSL (Solid State Lightning), também chamada 

de quarta revolução da iluminação – depois do fogo, lâmpadas incandescentes e as de 

descarga. Entre os diversos fatores que revolucionaram o mercado, destacam-se a alta 

eficiência luminosa, maior tempo de vida, versatilidade e qualidade da luz. Além disso, a 

adoção de LEDs pelos países é motivada por outros objetivos, como políticas industriais-

tecnológicas e iluminação pública. 

Quando comparado às demais tecnologias de iluminação, o LED oferece vantagens 

absolutas (U. S. DOE, 2012). As principais vantagens são: eficiência energética – 50 a 80% 

quando comparado as tecnologias tradicionais -, resultando em redução de custo e emissões 

de carbono; custo total de propriedade (Total Ownership Cost – TOC) reduzido; 

controlabilidade, ajuste dinâmico sobre espectro da luz, intensidade e direção; tempo de vida 

– 50 mil horas em iluminação pública e 25mil horas em aplicações gerais; e proteção ao meio 

ambiente – LEDs não emitem radiação UV e não contêm mercúrio. 

 

2.1.1 Chip LED 

 

 De dimensões milimétricas e compostos por diversas camadas, os LEDs não são fontes 

nativas de luz branca, diferentemente das lâmpadas incandescentes e de descarga de alta 

pressão. Há três processos (U.S. DOE, 2015a) utilizados pela indústria para a produção do 

LED branco, sendo eles: conversão da luz à base de fósforo, sistemas multicoloridos e sistemas 

híbridos de empacotamento (Figura 3). 
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Figura 3: Mecanismo da fabricação da luz branca 

Fonte: U.S. DOE (2015a). 

 

Segundo U.S. DOE (2013), o processo de empacotamento do LED possibilita maior 

rendimento e menor custo e, portanto, é o predominantemente utilizado na indústria de circuitos 

integrados. A produção do chip LED corresponde a 70% do custo final do LED, 

aproximadamente. Por esse motivo, muitas empresas de diversas partes do mundo entram nesse 

segmento – como se pode observar na Figura 4 – e destacam-se nomes como Cree, Philips 

Lumileds, BridgeLux, Soraa, SemiLEDs e Luminus Devices, nos EUA; Osram, na Alemanha; 

Nichia, Toyoda Gosei e Sharp, no Japão; além da Samsung Electronics, LG Innotek e Seoul 

Semiconductors, coreanas; e Everlight, taiwanesa. A China realiza investimentos expressivos 

na capacidade produtiva do chip LED desde 2011: no ranking de 2014 da IHS Technology, a 

chinesa MLS Electronics Co. aparece pela primeira vez no grupo das dez maiores empresas em 

faturamento no setor. 
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Figura 4: Distribuição percentual da fabricação de chips LED em 2013 

 
Fonte: U.S. DOE (2013). 

 

Ao analisar a participação das lâmpadas LED no mercado de iluminação, é importante 

ter em vista três diferentes indicadores: valor, unidades vendidas e parque instalado. Segundo 

a Strategies Unlimited apud U.S. DOE (2015b), em 2014 as vendas de lâmpadas LED 

responderam a 5% das unidades vendidas, 41% do valor total vendido e 3% da base instalada. 

Em 2020, esses números alcançariam, respectivamente, 42% de unidades, 76% em valor e 33% 

da base instalada. A Tabela 1 apresenta a participação das vendas de lâmpadas LED mediante 

pesquisa de diferentes consultorias (U.S. DOE, 2015a).  

 

Tabela 1: Participação da iluminação LED (%) 

FONTE ESCOPO 2014 2016 2018 2020 2022 

IHS Lâmpadas 31 42 52 61 67 

Strategies Unlimited Lâmpadas 41 56 68 76 80 

Strategies Unlimited Luminárias 33 44 53 61 69 

LED Inside 
Lâmpadas e 
luminárias 

26 34 54 - - 

Fonte: U.S. DOE (2015a). 
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É possível notar que todas as previsões convergem para um crescimento expressivo do 

LED no mercado. 

 

2.1.2 Uma análise tecno-econômica da iluminação LED: um estudo de caso na UTeM 
(Universiti Teknikal Malaysia Melaka) 

  

Em um estudo realizado na UTeM, Malásia, em 2012, Gan et al. (2013) examina a 

possibilidade de troca das lâmpadas fluorescentes convencionais por lâmpadas LED. Além das 

trocas, foram propostos também métodos para se economizar energia elétrica. Na Malásia, a 

iluminação é um dos usos principais da eletricidade e é responsável por, aproximadamente, 

17% do uso da eletricidade nacional. A comparação entre as lâmpadas LED e as fluorescentes 

usadas é dada pela tabela 2: 

 

Tabela 2: Características elétricas de sistemas LED e fluorescente 

Critérios  LED FLUORESCENTE 
Fator de potência Tubo único 0,99 0,69  

Oito tubos 0,93 0,59 

Classificação de potência 
de entrada (W) 

 18,59 41,67 

Corrente operacional RMS 
(A) 

 0,08 0,23 

Harmônicos de corrente 
(%) 

 29,4 14,8 

Harmônicos de tensão (%)  1,0 1,0 
Fonte: Gan et al. (2013). 

 

Gan et al. (2013) mediu o consumo energético durante 31 dias usando oito lâmpadas 

fluorescentes e LED, conforme a Figura 5:  
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Figura 5: Consumo energético ao longo de 31 dias 

 
Fonte: Gan et al. (2013). 

 

Os métodos sugeridos foram: trocar as lâmpadas fluorescentes T8 por lâmpadas 

fluorescentes T5, trocar as lâmpadas T8 por lâmpadas LED e a utilização de sensores de 

movimento para desligar a luz em uma sala vazia. O resultado é apresentado na Tabela 3: 

 

Tabela 3: Estratégias, potências, custos de eletricidade e as reduções percentuais de custo 

Estratégias de economia Potência (kW) Conta de energia 
(US$/ano) Redução (%) 

T8 (Iluminação existente) 243 89.361,06 0 
T8 + Sensor 243 57.231,35 36 
T5 Reajuste 145 51.108,91 43 

T5 Reajuste + Sensor 145 42.983,50 62 
LED T8 91 32.102,97 64 

LED T8 + Sensor 91 21.401,98 76 
Cotação do dólar em 15/02/2013 

Fonte: Gan et al. (2013). 

 

 



22 
 

Como mostra a Tabela 3, o jeito mais econômico é a utilização de lâmpadas LED com 

sensores. Além disso, foi feito um estudo sobre o tempo de payback, dado pela Figura 6: 

 

Figura 6: O tempo para payback em função das horas diárias de funcionamento das lâmpadas 

 
Fonte: Gan et al. (2013). 

 

O estudo de Gan et al. (2013) estimou que não haveria ganhos econômicos significativos 

com menos de seis horas diárias de funcionamento das lâmpadas. O estudo conclui que o LED 

é um grande candidato para a troca das lâmpadas fluorescentes e ganhará forças à medida que 

essa tecnologia vai se barateando com o tempo. 

 

2.1.3 Reciclagem de lâmpadas LED 

 

Poucos trabalhos na temática da caracterização e reciclagem de lâmpadas LED foram 

realizados. Como é uma tecnologia recente, os estudos ainda estão iniciando, e o fluxo de 

resíduos gerados ainda aparenta não ser preocupante. A maior vida útil dessas lâmpadas e o seu 

apelo pelo ambientalmente correto também corroboram para a existência de poucos estudos 

nessa área (RAHMAN et al., 2017).  Alguns dos estudos referentes à reciclagem de LED são 

citados a seguir. 
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Gassmann et al. (2016) apresenta uma caracterização simplificada, dividindo as 

lâmpadas em componentes e aferindo as massas. Utilizou, também, dados secundários para a 

quantidade de materiais e discutiu algumas possibilidades de reciclagem. 

O estudo de Análise de Ciclo de Vida (ACV) de Scholand e Dillon (2012) apresenta 

uma quantificação completa de materiais presentes nas lâmpadas LED e seus componentes. 

Porém as lâmpadas analisadas em 2012 já não apresentam o mesmo design que as atuais. 

Reuter e Van Schaik (2015) simularam e otimizaram o processamento de reciclagem de 

lâmpadas LED em softwares, considerando as tecnologias disponíveis atualmente para a 

reciclagem, como processos físicos de separação e concentração, e fundição. Os autores 

fornecem a porcentagem que cada material pode ser recuperado, variando também o design da 

lâmpada (variável importante, de acordo com os autores). Os metais terras raras e o gálio (Ga) 

foram considerados como não recicláveis pelas simulações, sendo a concentração inicial do 

material um fator limitante.  

Rebello et al. (2020) por sua vez caracterizaram a concentração de metais em mistura 

de PCIs e LEDs de lâmpadas, porém não apresentam uma caracterização para toda a lâmpada, 

e tem foco em metais preciosos. 

 Já Kumar et al. (2019) apresentaram dados para uma caracterização das lâmpadas 

inteiras, sem avaliar a distribuição de materiais entre os componentes. Os principais materiais 

em massa encontrados pelos autores foram alumínio, ferro e cobre, porém eles destacam o ouro 

(Au) como sendo o principal na questão econômica. São mais comumente encontrados estudos 

de caracterização e reciclagem para os LEDs, sem necessariamente serem provenientes de 

lâmpadas. 

 Deubzer et al. (2012) estudaram LEDs de diversos produtos e apresentam uma 

caracterização abrangendo diferentes designs de LEDs. Para reciclagem dos LEDs, os estudos 

são focados nos metais ouro (Au) e gálio (Ga), e apenas um estudo foi encontrado com foco 

nos metais terras raras presentes no fósforo amarelo.  

Murakami et al. (2015) investigaram técnicas de hidrometalurgia com digestão ácida 

para extração do ouro (Au) de LEDs, com o método de troca iônica para recuperação.  

Ruiz-Mercado et al. (2017) definiram uma rota de reciclagem propondo métodos de 

hidrometalurgia para extração de metais terras raras dos LEDs, porém consideraram outros 

metais como resíduos.  
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Zhan et al. (2015) definiram uma rota de reciclagem para os chips de LEDs por meio de 

desagregação por processos físicos (moagem e separação granulométrica) seguido por pirólise 

e metalurgia a vácuo. O processo foi utilizado para extração e recuperação de gálio (Ga) e índio 

(In), com 93,48% e 95,67% de eficiência respectivamente.  

Nagy et al. (2017) estudaram a recuperação do gálio (Ga) dos LEDs, porém por meio 

de digestão ácida. A rota de reciclagem dos autores inclui processamento inicial com moagem, 

separação granulométrica e separação eletrostática, e após técnicas de hidrometalurgia alcançou 

99% de recuperação do gálio (Ga).  

Zhou et al. (2019) também realizaram estudo com o objetivo da reciclagem do gálio 

(Ga) dos LEDs, utilizando uma rota com pirólise e hidrometalurgia. O processo de pirólise foi 

utilizado para liberar os componentes dos LEDs e diminuir a quantidade de não metálicos. Após 

a pirólise, o gálio (Ga) pôde ser lixiviado diretamente com ácido oxálico (ácido orgânico menos 

poluente que os tradicionais), e a recuperação total foi de 90,36%. 

 

2.2 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LED NO BRASIL 

 

Na engenharia, de acordo com o dicionário básico de instalações elétricas de Cunha 

(2018) é importante uma coletânea de como entender a terminologia. Um estudo consistente é 

essencial para uma abordagem técnica adequada. O uso de técnicas padronizadas garante uma 

aplicação de qualidade ao passo que técnicas equivocadas levam à aplicação igualmente 

equivocada.  

Em âmbito mundial, o termo “eficiência” se torna cada vez mais presente no cotidiano 

das organizações, e no Brasil não seria diferente. Segundo Costa et al. (2017), conservar energia 

elétrica e iluminação significa eliminar desperdícios, seja através de uma melhora da eficiência 

de um sistema já existente ou pela mudança de hábito de uso. 

Um dos marcos para o mundo na questão de gestão energética foi o a crise do petróleo 

em 1973, que causou problemas em diversos países, fazendo com que estes passassem a dar 

mais atenção e a controlar melhor esse setor. No Brasil, a crise atingiu fortemente o país devido 

à forte dependência que sofria, cerca de 80% do óleo bruto consumido era importado.  

Com isso, os custos aumentaram, as empresas e indústrias precisaram economizar 

energia e houve um estímulo nacional de mudança de matriz energética.  Foi criado o Proálcool 
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(Programa Nacional do Álcool) e o início da construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Costa 

el at. (2013) ressaltam que, no decorrer desse processo de conscientização, por meio de um ato 

coordenado e abrangente surgiu o Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia) no 

ano de 1985, executado pela Eletrobrás, tendo em vista as diretrizes do Ministério de Minas e 

Energia (MME). 

Em 1991, foi estabelecido o Programa Nacional da Racionalização do Uso de Derivados 

do Petróleo e do Gás Natural (Conpet) cujo propósito era incentivar o emprego racional de 

recursos energéticos com foco em fontes de energia não renováveis. Nesse ano, ficou 

estabelecido que todas as empresas do setor elétrico deveriam destinar 1% de sua receita em 

ações de conservação de energia, segundo documento da Eletrobrás Furnas, empresa do Sistema 

Eletrobrás (CUNHA, 2010).  

Em 1993, foi instituído o Selo Procel de Economia de Energia, que indica ao consumidor 

comum os produtos – entre eletroeletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos industriais – 

que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria. Só a partir 

daí o programa ganhou força e representatividade nacional. De 1985 a 2007, a Eletrobrás 

calcula que, por iniciativa do Procel, houve uma economia de 28,5 milhões de MWh no País, o 

que seria equivalente ao consumo de 16,3 milhões de residências e à energia gerada por uma 

hidrelétrica de capacidade instalada de 6.841MW, com um custo aproximado de R$ 19,9 

bilhões (PROCEL, 2016). 

As lâmpadas LED estão cada vez mais presentes na iluminação pública e residencial, 

isso se deve, parcialmente, pelo aumento na escala de produção, que produz uma queda 

acentuada no preço. O número de lâmpadas LED vendidas no Brasil foi de 4 milhões em 2011 

para vinte e cinco milhões em 2014, segundo Freitas (2015). 

Para garantir um mínimo de qualidade, o Instituto de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO) publicou em 6 de outubro de 2014 a Portaria nº448/2014 uma consulta 

pública com requisitos de avaliação da conformidade (RAC) para a certificação compulsória de 

lâmpadas LED. A fase da consulta pública foi finalizada. Em 13 de março de 2015, foi 

publicada a portaria INMETRO nº144/2015 determinando a obrigatoriedade da certificação de 

lâmpadas LED para fabricantes e importadores. Além disso, também definiu os critérios com 

foco em eficiência, segurança e compatibilidade magnética (INMETRO, 2015). 
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2.2.1 Iluminação LED nos túneis do Rodoanel 

 

Um exemplo pontual da utilização de lâmpadas LED no Brasil são os túneis do 

Rodoanel. O grupo CCR, empresa que possui concessão de 95% do Rodoanel, implantou a 

tecnologia LED em três túneis do Rodoanel durante os anos de 2009 a 2011. Inicialmente, havia 

2014 lâmpadas de vapor de sódio 250 W (263 W consumo real com reator) instaladas, com vida 

útil de um ano e consumo anual de 7,93 GWh. Com a troca, foram instaladas 2380 luminárias 

LED 86 W, com vida útil de seis anos e um consumo anual de 3,18 GWh. 

Houve uma redução de 60% no consumo, 2000 lâmpadas que não são descartadas todo 

ano e uma diminuição da interrupção das faixas de rolamento. Efeitos secundários dessa 

mudança também foram aumento do conforto e segurança dos usuários, redução de custos de 

manutenção e emissões de CO2, conforme demonstrado por Lopes (2014), pelas equações (1) 

e (2), considerando um mês típico de 30 dias e uma tarifa média para energia igual à R$ 0,552 

por kWh. 

Consumo =
potência ∙ número de luminárias ∙ horas ∙ dias

1000
 

(1) 

Logo, os consumos são: 

Consumo =
2380 ∙ 86 ∙ 24 ∙ 30

1000
= 147.369,6 kWh/mês 

 

Consumo   ó =
2014 ∙ 263 ∙ 24 ∙ 30

1000
= 381.371,04 kWh/mês 

 

Despesa anual = tarifa por kWh ∙ consumo ∙ meses (2) 

 

Em consequência, as despesas são: 
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Despesa anual = 0,552 ∙ 147.369,6 ∙ 12 = R$ 976.176,23 

 

Despesa anual   ó = 0,552 ∙ 381.371,04 ∙ 12 = R$ 2.526.201,77 

 

Com essa mudança (Figuras 7 e 8), houve uma economia de cerca de R$1.500.000,00 

ao ano. Considerando que o preço de cada luminária foi de R$1.100,00, o payback se deu em 

aproximadamente 2 anos. Assim, é evidente o interesse econômico em trocar as lâmpadas dos 

túneis, porém existem outros desafios como o impacto à população devido à interdição das 

pistas e métodos de instalação que dificultem furtos e vandalismos. 

 

Figura 7: Rodoanel antes da troca das lâmpadas por LED 

 
Fonte: Lopes (2014). 
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Figura 8: Rodoanel depois da troca das lâmpadas por LED 

 

Fonte: CCR RodoAnel (2018). 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

Tendo em mãos todos os projetos de arquitetura da termelétrica Parnaíba V (planta, 

cortes e vistas) no programa AutoCad (AUTODESK, 2021), é possível simular essas áreas no 

programa Dialux Evo (DIALUX, 2021) para se obter o nível de iluminação ponto a ponto de 

cada área. 

Figura 9: Interface do Dialux Evo 

 

Fonte: Produção do próprio autor (2020). 

 

O Dialux Evo é um software aberto em que se pode projetar em 3D, visualizar os 

espaços e calcular a iluminação de maneira profissional, simulando desde áreas simples até 

áreas maiores e mais complexas. Com ele é possível projetar utilizando os catálogos de diversas 

luminárias de vários fabricantes do mundo.  

Nele foram feitas as simulações com as luminárias fluorescentes e com as de LED. As 

luminárias fluorescentes escolhidas se basearam nas luminárias já instaladas na planta de 

Parnaíba II, já que as suas instalações serão semelhantes às instalações de Parnaíba V e as 

luminárias LED foram escolhidas de modo que se obtenha um mesmo valor de intensidade 

luminosa. A área escolhida foi a torre de refrigeração, pois se trata de uma área extensa e 

uniforme onde as luminárias devem ser instaladas em poste no guarda corpo. 
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3.1 CONCEITOS BÁSICOS 

Alguns conceitos básicos serão apresentados a seguir: 

Fluxo Luminoso (Ø): Quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa em todas 

as direções. 

Intensidade luminosa (l): Fluxo luminoso (em lúmens) emitido por uma fonte de luz 

numa determinada direção, por unidade de ângulo sólido. 

Eficiência Luminosa (η): É a relação entre o fluxo luminoso emitido e a potência 

consumida pela lâmpada. Indica a eficiência na conversão da energia em luz visível; quanto 

maior o fluxo luminoso emitido por unidade de potência (W), mais eficiente é a lâmpada. 

Índice de Reprodução de Cor (IRC): O IRC é uma escala relativa que varia de 0 de 

100 e indica o grau de fidelidade com que as cores são reproduzidas sob uma determinada fonte 

de luz. Quanto maior o IRC, menor a distorção das cores dos objetos em relação a uma fonte 

de luz de referência. Índices de reprodução de cores na faixa de 75 a 100 são considerados 

excelentes; 65 a 75 são bons, 55 a 65 são moderados e 0 a 55 são ruins. 

Curva de distribuição luminosa: Indica a forma de distribuição da luz pela luminária. 

A curva representa a intensidade luminosa em um plano que passa através da luminária, em 

função do ângulo medido a partir de uma determinada direção. A intensidade luminosa é dada 

na forma de um diagrama polar, em candela por 1000 lúmens do fluxo nominal da lâmpada. 

Distribuição da luz da luminária geralmente se dá em três planos: eixo longitudinal da luminária 

(C0° - C180°), eixo transversal da luminária (plano C90° - C270°) e eixo diagonal (plano C45° 

- C225°), como se pode ver na Figura 10. 
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Figura 10: Exemplo de curva de distribuição luminosa 

 

                               Fonte: Techint (2020). 

 

3.2  MÉTODO 

 

3.2.1 Utilizando o Dialux Evo 

 
Utilizando o Dialux Evo, foi possível montar simulações das iluminações da área de 

interesse, comparando a iluminação fluorescente com a iluminação LED. Foram analisados e 

comparados três setores da torre de refrigeração. O cálculo para o número de lâmpadas de 

ambos os tipos para os respectivos setores foi realizado. 

Segundo Moraes, Alcojor e Bittencourt (2020), a simulação do desempenho de sistemas 

de iluminação artificial com modelos visuais, pelo Dialux Evo, consiste em um processo de 

construção e retroalimentação de dados relativos ao projeto de iluminação, a partir de três itens 

fundamentais: Construção, luz e objetos de cálculo. Há também os itens de exportação e 

documentação, referentes à saída da simulação e apresentação de relatórios. 

O processo de construção é realizado por uma série de ferramentas que permitem a 

modelagem da edificação no espaço virtual, podendo ser um ambiente, um andar, vários 

pavimentos, ruas e ambientes externos. Isso ocorre com o input dos seus atributos relativos, 

incluindo a inserção do mobiliário dos ambientes e espaços urbanos a partir de um catálogo de 

objetos parametrizados, mostrados na Figura 11. 
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Figura 11: Eleição da tipologia e atividades exercidas nos ambientes internos 

 

Fonte: Moraes (2020). 

 

As características e cores das superfícies dos materiais que compõem os ambientes 

podem ser inseridas de duas formas: (i) pela modelagem paramétrica, utilizando o catálogo de 

materiais e cores disponíveis no software; ou (ii) pela configuração direta do ambiente 

Para a luz, o Dialux Evo considera três aspectos como fundamentais para a modelagem 

da iluminação artifial: sistemas de iluminação artificial, cenários e consumo energético. Os 

parâmetros que compõem os sistemas de iluminação artificial são inseridos utilizando uma 

plataforma eletrônica composta por catálogos de iluminação. Uma vez definidos os sistemas de 

iluminação, a ferramenta denominada “cenários de luz” permite a organização desses sistemas 

por grupos no mesmo ambiente, que podem ser compostos de sistemas de iluminação natural, 

artificial ou integrados.  

A ferramenta permite o desenvolvimento de múltiplos cenários e efeitos produzidos pela 

interação desses grupos. O software agrega o gestor de consumo de energia às configurações 

dos sistemas de luz. Esta ferramenta oferece três opções de medição: consumo dos sistemas de 

iluminação em kWh por ano; Indicador Numérico de Energia da Iluminação (Lighting Energy 

Numeric Indicator) - LENI em kWh por ano por metro quadrado; e custo anual, Euro por ano 

(pois se trata da moeda padrão do programa). 

A etapa de objeto de cálculo consiste na definição de parâmetros relativos ao cálculo de 

iluminação. Isso significa pensar nas atribuições do modelo nos planos de uso, que podem ser 

as superfícies ou o ambiente como um todo. Também envolve a definição das zonas marginais 

aos planos, ou seja, as distâncias em relação às paredes e outros elementos. O software permite 
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a configuração de diagramas que representam as iluminâncias obtidas no modelo em relação 

aos planos definidos. Esses diagramas podem representado em termos de gráfico de valores, 

linhas isográficas e escalas de cores, mostrado na figura 12. 

 

Figura 12: Espacialização dos resultados do Dialux Evo 

 

Fonte: Moraes (2020). 

 

A etapa de documentação refere-se aos resultados obtidos nas simulações, decorrentes 

das três etapas anteriormente descritas. Na documentação, constam informações dos sistemas 

de iluminação, montagem, instalação e desempenho visual e energético das soluções modeladas 

previamente. As informações emitidas podem ser sobre um ambiente, um andar, um edifício ou 

um grupo de edifícios. 
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4 APLICAÇÃO E ANÁLISE 

 

4.1 INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS NA ARQUITETURA E 
ENGENHARIA 

 

Após o fechamento de contrato da Empresa Eneva com a Empresa Techint para a 

construção da termelétrica já citada, houve a necessidade da realização de um estudo 

luminotécnico para se alcançar o nível de iluminação adequado, que, no caso da torre de 

resfriamento foi definido em 200 lux. 

 Assim que o Setor de Arquitetura da Engenharia Civil da Techint terminou de projetar 

a planta da torre de resfriamento (Figura 13), já foi possível ao Setor de Engenharia Elétrica 

iniciar o projeto de iluminação.  

 
Figura 13: Planta geral da torre de resfriamento 

 

Fonte: Techint (2020). 
 

 Para se ter um melhor projeto, a planta da torre de resfriamento foi dividida em três 

setores: setor 1 - contendo uma das laterais e dois ventiladores de distância típica; setor 2 - que 

contempla um corredor onde se dá a passagem dos trabalhadores; e setor 3 - que abrange dois 

ventiladores no meio da torre, cuja distância é atípica devido ao pipe-rack que passa embaixo 

da estrutura. 

 A luminária fluorescente escolhida para fazer a simulação é a mesma já utilizada na 

planta da Termelétrica Parnaíba 2, sendo que a luminária LED em questão foi escolhida para 

se obter um nível de iluminação próxima. 

 Com a arquitetura, o nível de iluminação e as luminárias definidos, foi possível começar 

a utilização do programa Dialux Evo, como se pode ver nas Figuras 14 e 15, onde tem-se a 

simulação completa do ambiente junto às luminárias fluorescentes, as luminárias de LED e os 

planos de cálculos. 
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Figura 14: modelo 3D do Dialux Evo utilizando lâmpadas fluorescentes 

 

Fonte: Produção do próprio autor (2020). 

 

Figura 15: modelo 3D do Dialux evo utilizando lâmpadas LED 

 

Fonte: Produção do próprio autor (2020). 
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Após a construção da simulação da área de iluminação anterior, o programa gera o 

Memorial de Cálculo, sendo que desse Memorial foram tiradas as figuras 16 a 21 para se 

mostrar as diferentes linhas isográficas mesmo com os setores apresentando um nível de 

iluminação próxima.  

 

Figura 16: Linhas isográficas do setor 1, iluminado por lâmpadas fluorescentes 

 

Fonte: Produção do próprio autor (2020). 

 

Figura 17: Linhas isográficas do setor 1, iluminado por lâmpadas LED 

 

Fonte: Produção do próprio autor (2020). 

 

Figura 18: Linhas isográficas do setor 2, iluminado por lâmpadas fluorescentes 

 

 Fonte: Produção do próprio autor (2020). 
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      Figura 19: Linhas isográficas do setor 2, iluminado por lâmpadas LED 

 

Fonte: Produção do próprio autor (2020). 

 

            Figura 20: Linhas isográficas do setor 3, iluminado por lâmpadas fluorescentes. 

 

Fonte: Produção do próprio autor (2020). 

 

     Figura 21: Linhas isográficas do setor 3, iluminado por lâmpadas LED. 

 

Fonte: Produção do próprio autor (2020). 
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4.2 CALCULANDO O TEMPO DE PAYBACK 

 

O custo inicial em luminárias fluorescentes é um custo obrigatório. Caso não houvesse 

a alternativa da iluminação dos setores com luminárias LED, não haveria outra opção de 

iluminação. Portanto o investimento a ser realizado é a diferença entre o custo inicial para 

aquisição e instalação das luminárias LED e o custo inicial para aquisição e instalação de 

luminárias fluorescentes, conforme a Equação (3): 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 (3) 

 

No caso, para a substituição de luminárias fluorescentes por luminárias de LED, não há 

uma receita explícita, mas ocorre uma economia no consumo de energia, já que o custo em 

energia elétrica para iluminação é obrigatório. Assim a receita é determinada a partir da 

Equação (4): 

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐿𝐸𝐷 (4) 

 

Os custos para aquisição e instalação das luminárias são de R$ 107,83 para fluorescentes 

e R$ 592,48 para LED, enquanto o custo do kWh de energia elétrica é fixado em R$ 0,552. 

Para o cálculo do custo inicial, será contabilizado o número total de luminárias por setor. 

Além disso, o cálculo do payback considerará que as luminárias permanecerão ligadas doze 

horas por dia. Para haver o payback, deve-se calcular o período que o investimento se paga. De 

modo que o empreendimento deve gerar uma receita. Será utilizado o cálculo de payback 

simples, que desconsidera o valor do dinheiro no tempo. Este método foi escolhido pela 

simplicidade e rapidez. Ele resulta em um tempo de retorno menor que o payback descontado, 

que leva em consideração a variação do dinheiro no tempo. O cálculo do período se dá pela 

Equação (5): 

 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎
 (5) 
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4.3 CÁLCULO DO PAYBACK  

 

4.3.1 Cálculo do payback para o Setor 1 

 

Para o setor 1, determinou-se que a iluminação do ambiente em luminárias fluorescentes 

seria composta por 43 luminárias, como se pode ver na Figura 22. Enquanto para a iluminação 

em LED seria composta por 20 luminárias, como se pode ver na Figura 23.  

 
Figura 22: Planta fluorescente para o Setor 1 

 

Fonte: Techint (2020). 
 

Figura 23: Planta LED para o Setor 1 

 

Fonte: Techint (2020). 
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O cálculo do investimento será realizado a partir da Equação (3), sendo necessário 

determinar o custo inicial para cada tipo de luminária. Assim tem-se: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = (43) × 147,83 = 6.356,69 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 = 𝑛º 𝑑𝑒  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎 𝐿𝐸𝐷 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 = (20) × 512,48 = 10.249,60 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑑 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  10.249,60 − 6.356,69 = 3.892,91 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 

 

O cálculo dos custos mensais em energia é dado por: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 × 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 × ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑚ê𝑠

1000
× 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑘𝑊ℎ 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
43 × 72 × 12 × 30

1000
× 0,552 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 615,24 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑑 =  
20 × 64 × 12 × 30

1000
× 0,552 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑑 = 𝑅$254,36 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑑 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = 615,24 − 254,36 

Receita = 360,88 reais. 

 

O período de retorno do investimento será calculado a partir da Equação (5): 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎
 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  
3.892,91

360,88
 

payback = 10,78727 meses. 

  

O retorno do investimento é concluído no décimo primeiro mês, sendo que nesse 

momento o retorno já foi superado em relação ao investimento. 
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4.3.2 Cálculo do payback para o Setor 2 

 

Assim como realizado para o setor 1, foi determinado que a iluminação do ambiente em 

lâmpadas fluorescentes seria composta por 13 luminárias, como se pode ver na Figura 24. 

Enquanto para a iluminação em Led seria composta por 6 luminárias, como se pode ver na 

Figura 25. 

 

Figura 24: Planta fluorescente para o Setor 2 

 

Fonte: Techint (2020). 

 

Figura 25: Planta LED para o Setor 2 

 

Fonte: Techint (2020). 
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Do mesmo modo que foi feito no Setor 1, o cálculo do investimento será realizado a 

partir da Equação (3), sendo necessário determinar o custo inicial para cada tipo de luminária. 

Assim tem-se: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = (13) × 147,83 = 1.921,79 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑑 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑑 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 = (6) × 512,48 = 3.074,88 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑑 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  3.074,88 − 1.921,79 = 1.153,09 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 

 

O cálculo dos custos mensais em energia é dado por: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 × 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 × ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑚ê𝑠

1000
× 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑘𝑊ℎ 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
13 × 72 × 12 × 30

1000
× 0,552 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 186,00 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑑 =  
6 × 64 × 12 × 30

1000
× 0,552 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑑 = 76,31 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑑 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = 186,00 − 76,31 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = 109,69 reais. 

 

O período de retorno do investimento será calculado a partir da Equação (5): 

 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎
 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  
1.153,09

109,69
 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 10,51226 meses. 
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O retorno do investimento é concluído no décimo primeiro mês, sendo que nesse 

momento o retorno já foi superado em relação ao investimento. 

 

4.3.3 Cálculo do payback para o Setor 3 

 

Como nos outros dois Setores, determinou-se que a iluminação do ambiente em 

lâmpadas fluorescentes seria composta por 30 luminárias, como se pode ver na Figura 26. 

Enquanto para a iluminação em Led seria composta por 14 luminárias, como se pode ver na 

Figura 27. 

 
                     Figura 26: Planta fluorescente para o Setor 3 

 

                                                  Fonte: Techint (2020). 

 

                          Figura 27: Planta LED para o Setor 3 

 

                                                  Fonte: Techint (2020). 
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Igualmente como nos outros dois Setores, o cálculo do investimento será realizado a 

partir da Equação (3), sendo necessário determinar o custo inicial para cada tipo de luminária. 

Assim tem-se: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = (30) × 147,83 = 4.434,90 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑑 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 = (14) × 512,48 = 7.174,72 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  7.174,72 − 4.434,90 = 2.739,82 

 

O cálculo dos custos mensais em energia é dado p 

or: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 × 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 × ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑚ê𝑠

1000
× 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑘𝑊ℎ 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
30 × 72 × 12 × 30

1000
× 0,552 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 429,24 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑑 =  
14 × 64 × 12 × 30

1000
× 0,552 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑑 = 178,06 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑑 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = 429,24 − 178,06 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = 251,18 reais. 

 

O período de retorno do investimento será calculado a partir da Equação (5): 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎
 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  
2.739,82

251,18
 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 10,90780 meses. 
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O retorno do investimento é concluído no décimo primeiro mês, sendo que nesse 

momento o retorno já foi superado em relação ao investimento. 

5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi pesquisar o conceito da tecnologia LED, utilizando-se da 

comparação tecnológica fluorescente, evidenciando suas vantagens em relação a outros tipos 

de luminárias presentes no mercado e fazer um estudo para verificar qual o tempo de payback 

necessário para as luminárias LEDs.  

Com esse trabalho foi possível se perceber a importância de um estudo luminotécnico 

para um projeto dessa complexidade pois, mesmo que a iluminação fluorescente tenha 

luminárias mais baratas, com a iluminação em LED se obtém um mesmo nível de iluminação 

com menos luminárias que consomem menos energia elétrica para serem utilizadas. Então, no 

primeiro momento, a mudança para a iluminação LED tem um peso financeiro maior, mas se 

paga durante um período menor do que a sua utilização, economizando assim um valor 

monetário considerável para a manutenção dessa planta termelétrica. 

Em relação à determinação do retorno do investimento via payback constatou-se que, 

para a torre de refrigeração, em todos os setores este tempo é de onze meses, o que é adequado, 

uma vez que as luminárias LED em questão têm garantia de utilização de cinco anos, então 

pode-se verificar que os objetivos desse estudo foram alcançados pois a utilização da análise 

do payback possibilita realizar cálculos para conhecer o desempenho do projeto luminotécnico 

e qual será o tempo de retorno do investimento realizado assim como se o projeto é 

financeiramente viável ou não. 
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