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Por Plinio Godoy*

Capítulo V
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 Neste capítulo, conversamos sobre 
as fontes de luz, que “na antiguidade” 
chamávamos de lâmpadas, já que, hoje, 
com o advento do Led, “nem tudo que 
reluz é ouro”...
 Nos diversos campos de atuação da 
iluminação, algumas fontes de luz tomam 
certa prioridade face às suas características 
luminotécnicas, fotométricas e físicas.
 Por exemplo, na aplicação comercial, 
lojas e pontos de vendas, as fontes de 
luz devem apresentar boa qualidade de 
reproduzir as cores, devem ser pequenas e 
possibilitar controle de ofuscamento, etc. 
 Já na aplicação voltada para a 
iluminação pública, as fontes de luz 
devem estabelecer uma boa relação 
operacional com os processos de 
manutenção. Isso porque se uma fonte de 
luz apresentar uma baixa expectativa de 
vida operacional ou vida útil, o sistema 
de manutenção utilizado simplesmente 
não aceitará este produto, pois tornará 
o custo de troca excessivamente alto, 
prejudicando o equilíbrio do contrato.
 Então, para a área da iluminação 
pública, quais as fontes de luz que 
podemos considerar? A resposta a esta 
pergunta está nas características das 
fontes, na operação e na aceitação da 
população.
 No início, havia a luz proveniente 
de lâmpadas que produziam luz com 
a descarga de alta tensão através de 
eletrodos de carbono, as “lâmpadas a 

arco”. Este tipo de lâmpada marcou os 
tempos primeiros da iluminação pública, 
sendo rapidamente sucedido pelas 
lâmpadas incandescentes.
 Essas primeiras lâmpadas utilizavam 
os princípios da produção de luz com a 

formação de um “arco voltaico” entre 
dois eletrodos de carbono, uma luz muito 
intensa de aparência azulada, motivo pelo 
qual eram utilizadas em montagens altas e 
geral.
 Esta solução não se mostrou 
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Figura 1 – Torres de iluminação com lâmpadas a arco voltaico. Algumas torres apresentavam 90 
metros de altura.
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interessante, pois criava um ambiente 
desagradável, porém, o que mais 
inviabilizou sua utilização foram os altos 
custos de troca dos eletrodos de carbono, 
que apresentavam uma vida operacional 
baixa, demandando constantes trocas. 
Assim, a ideia não vingou pelas diversas 
características contrárias, além do custo 
de reposição dos eletrodos, fotometria 
descontrolada, aparência da luz, resultado 
da iluminação prejudicado pelas sombras 
criadas pelos edifícios e outros elementos 
urbanos, entre outras desvantagens.
 A ideia naquele momento era criar-se 
torres altas nas cidades, com uma luz 
intensa que iluminaria grandes áreas.
 Tentou-se ainda a utilização de 
unidades de menor porte distribuídos 
em postes mais baixos que as torres, 
no entanto, o resultado econômico era 
o mesmo, isto é, o custo operacional 
elevado.
 Após esta tentativa de utilização, 
surgiu a lâmpada incandescente, que teve 

Figura 2 – Lâmpadas a arco voltaico.
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justamente na durabilidade seu grande 
desafio.
 Muitas tentativas foram desenvolvidas 
até Thomas Edson chegar na composição 
de materiais utilizados na lâmpada 

incandescente considerada “utilizável”, ou 
seja, economicamente viável.
 Assim, foram sendo desenvolvidas 
novas tecnologias, tentando aumentar a 
vida operacional, a eficácia do sistema, 
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visando a produção de luz visível.
 Interessante é perceber que muitas 
das tecnologias hoje utilizadas foram 
inicialmente desenvolvidas há muito 
tempo, assim como as lâmpadas 
fluorescentes, a vapor metálico e a vapor 
de mercúrio.
 Naquele momento, a produção de luz 
era o que movia as pesquisas, precisavam 
de fontes de luz que durassem mais e que 
produzissem mais luz, diminuindo os 
custos operacionais.
 Era a abordagem “quantitativa” das 
questões luminotécnicas que norteavam 
não somente o desenvolvimento dos 
produtos, mas também as aplicações.
 Buscar mais luz por unidade de 
potência tornou-se a base da valorização 
da tecnologia, visto que tal produto 
produz mais luz por watt consumido.
 Quando, nos anos 1950, foram 
lançadas as lâmpadas a vapor de sódio 
em alta pressão (VSAP), o mercado viu 
nesta tecnologia uma solução bastante 
viável, pois apresentava uma longa vida 

Figura 3 – Evolução da iluminação elétrica.

Figura 4 – Evolução da eficiência das lâmpadas elétricas.
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operacional e uma grande produção de 
luz por watt consumido (Lm/W).
 Porém, como vemos nas nossas 
cidades, hoje em dia, esta tecnologia 
produz luz visível em um espectro 
amarelo, deixando nossas cidades quase 
monocromáticas.
 As lâmpadas tipo vapor de mercúrio 
em alta pressão produziam uma luz 
branca esverdeada, mas era entendida 
como luz branca.

 Devemos entender que, desde as 
primeiras tentativas de utilização de luz 
no ambiente urbano, as fontes produziam 
luz predominantemente branca, desde as 
incandescentes até as lâmpadas a vapor de 
mercúrio em alta pressão.
 A tecnologia do Sódio (VSAP) trouxe 
para o mundo real o resultado de luz 
diferente, amarelado, que inicialmente 
foi discutido, porém dada as vantagens 
econômicas e energéticas, foi superado.
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Figura 5 – Gráfico mostra vida útil e eficiência luminosa das fontes de luz.

Figura 6 – Iluminação com lâmpadas a vapor de sódio.

Figura 7 – Resultado do programa Procel Reluz, que promoveu a inserção maciça das lâmpadas 
a vapor de sódio de alta pressão.
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 Esta tecnologia ficou tão difundida, 

que o programa federal para economia de 

energia na iluminação pública, o Procel 

Reluz, desenvolveu uma verdadeira 

mudança tecnológica no país.

 Veja que mesmo com todo o 

avanço, temos ainda uma quantidade 

significativa de lâmpadas tipo vapor 

de mercúrio em alta pressão, motivada 

pelo custo da mudança tecnológica 

para o sódio, pois muda não somente 

a luminária, mas reator e inclui o 

capacitor de ignição, ou “ignitor”.

 A lâmpada a vapor de sódio em alta 

pressão é frequentemente encontrada 

nas cidades brasileiras. Vamos entender 

como ela é composta na Figura 8. 

 Esta imagem (Figura 8) foi publicada 

há oito anos, aproximadamente, e é 

interessante perceber como, naquela 

época, a lâmpada a vapor de sódio era 

considerada a solução mais econômica 

disponível, com certeza quando 

analisada pelo aspecto investimento x 

consumo energético x vida operacional.

 No entanto, este panorama estava 

para ser mudado radicalmente...

Led

 O desenvolvimento da capacidade 

de emissão de luz de um diodo 

chamado “Light Emitting Diode (Led)” 

possibilitou sua utilização econômica, 

ou seja, esta tecnologia mostrou-se 

economicamente viável no quesito 

econômico, técnico e operacional 

com grandes vantagens em relação à 

tecnologia da lâmpada vapor de sódio 

em alta pressão.

 Os fabricantes do Led estão em 

pleno desenvolvimento tecnológico 

e é importante não focarmos nossa 

atenção para o chip, mas sim para o 

conjunto luminária, que é, de fato, o que 

utilizamos nos nossos projetos.

No  de pontos (m)

Potência instalada (GW)

Consumo de energia (TWh/ano)

Vapor de mercúrio

Vapor de sódio alta pressão

1995

8,8

1,74

7,64

81%

7%

2004

13,4

2,22

9,73

47%

46%

1999

11,3

1,90

8,31

71%

16%

2008

14,7

2,42

10,62

32%

63%

2012

16,1

2,61

11,43

24%

71%
Fonte: Eletrobrás e distribuidoras de energia elétrica – Fórum de IP – SP 21/05/2015
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Figura 8 – Definição de lâmpada a vapor de sódio de alta pressão.
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Figura 9 – Quadro evolutivo da iluminação.

Figura 10 – Comparação entre uma lâmpada de alta pressão HID e o Led.

Figura 11 – Iluminação com lâmpadas a vapor de sódio (esquerda) e com Leds (direita).
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 Esta questão da produção de luz 
por watt consumido é importante e vem 
se desenvolvendo ao longo dos anos, e 
acredito que, em pouco tempo, números 
interessantes sejam apresentados no 
mercado. Tomemos aqui o cuidado de 
entender que como esta tecnologia está 
em constante desenvolvimento, qualquer 
número apresentado para o futuro será fruto 
de estimativa e a realidade mostra que os 
números obtidos hoje são superiores aos 
números estimados anteriormente.
 Porém, um ganho muito mais 
importante está na fotometria da solução, 
pois passando da tecnologia de fotometria 
refletida, utilizada nas luminárias baseadas 
em lâmpadas, para a tecnologia de fotometria 
projetada, como temos nos Leds, há um 
ganho significativo de eficiência.
 Assim, para um Led que produz metade 
do fluxo luminoso de uma lâmpada, temos 
o mesmo resultado final, pois o sistema 
projetado se mostra muito mais eficiente. 
Esse é o motivo pelo qual não podemos 
comparar luminárias baseadas em lâmpadas 
e luminárias baseadas em Led pelo fluxo 
luminoso, temos que compará-las pela 
fotometria.
 Então, como definir qual solução Led 
substituirá uma instalação VSAP existente?

 Vamos lá:

 Levante os dados da instalação:
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Continua na próxima edição

Acompanhe todos os artigos deste fascículo em 
www.osetoreletrico.com.br

Dúvidas, sugestões e comentários 
podem ser encaminhados para 

redacao@atitudeeditorial.com.br

* Plinio Godoy é engenheiro eletricista 
especializado em lighting design. É 
consultor e lighting designer sênior da 
CityLights.

 

• Largura da via;
• Distância entre postes;
• Altura de montagem;
• Comprimento do braço;
• Inclinação;
• Tipo da luminária utilizada;
•  Tipo da lâmpada;
• Faça as medições conforme indicado na 
norma ABNT NBR 5101:2012;
• Consiga a curva fotométrica da luminária 
utilizada;
• Faça os cálculos e defina o nível de 
depreciação comparando os cálculos com as 
medições (Utilize um software com a curva 
fotométrica da luminária).

 Desenvolva uma estimativa de aplicação 
no seu software para a mesma instalação 
com diferentes potências de Led, chegando 
a um nível equivalente ao calculado e ao 
medido.
 Perceba que muitas vezes você constatará 
que a instalação existente não atende aos 
valores mínimos recomendados por norma. 
Assim, você deverá realizar seus cálculos 
visando ao atendimento destes requisitos 
apresentados no capítulo anterior.
 Normalmente, os resultados que você 
obterá mostrarão que serão necessários 

Figura 12 – Fluxo luminoso e vida útil do Led e de uma lâmpada de descarga.

aproximadamente 50% menos energia 
quando comparamos uma boa luminária 
a Led com as luminárias conforme norma 
brasileira vigente para iluminação pública 
(luminárias fechadas).
 Importante salientar que este nível de 
economia não considera dimerização, ou 
seja, considera que as luminárias a Led 
ficarão acesas 100% do tempo de utilização 
na sua potência máxima.
 Vamos ver no próximo capítulo que, 
na verdade, podemos obter reduções 
significativamente maiores quando 
considerarmos a redução da potência 
durante o período de utilização.
 Assim, a tecnologia Led apresenta:

- Baixo custo operacional;
- Consome menos energia;
- Vida operacional superior;
- Curva de custo por escala decrescente;
- Curva de produção de luz crescente nos 
anos futuros;
- Facilmente controlável fotometricamente e 
eletricamente;
- Digital.

 Estas razões são suficientes para o 
mercado definir o Led como a tecnologia a 

ser utilizada na iluminação pública hoje e no 
futuro, até a próxima mudança de paradigma 
tecnológica, que não sabemos qual será e 
quanto tempo demorará.
 Sempre me perguntam qual a melhor 
solução: luminária Led, lâmpada Led, 
placa de Led ou outra. Na verdade, o que 
devemos entender é que a tecnologia produz 
benefícios econômicos e técnicos, e a tomada 
de decisão deve se dar buscando entender os 
ganhos que cada opção lhe trará.
 Eu, particularmente, acredito que 
para utilizar todas as vantagens das 
características fotométricas, elétricas e 
térmicas do Led, devemos analisar a fundo 
as soluções integradas nas luminárias Led 
e não retrofit de lâmpadas de descarga 
com lâmpadas Led. Vamos ver isso mais 
detalhadamente na próxima edição deste 
fascículo.


