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RESUMO 

 

Devido aos altos custos da energia elétrica, que sofrem aumentos ano após ano, este 
trabalho foi motivado pelo estudo de uma maneira de tornar mais eficiente o sistema 
de iluminação do Instituto Federal da Bahia, campus de Paulo Afonso. Trata-se de um 
estudo que contempla desde aspectos normativos de iluminação até uma análise 
financeira de um possível investimento, considerando a economia de gastos na fatura 
mensal de energia. Com isso, foi necessário diagnosticar a situação atual do campus 
em relação à norma ABNT NBR ISO/CIE 8995:2013, que trata de iluminação em 
ambientes de trabalho em interiores. Foram realizadas medições com o luxímetro para 
verificação de iluminância média em ambientes de trabalho previstos em normas. 
Sendo expressa a necessidade de adequação, foi proposto um projeto luminotécnico 
do sistema de iluminação, elaborado através do software Dialux Evo, utilizando 
equipamentos de iluminação mais eficientes disponíveis no mercado brasileiro, 
propondo a substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares por lâmpadas de LED 
tubulares. Para a quadra de esportes também foi proposto um projeto de adequação 
com o uso de refletores de LED. Foi estimada a potência instalada e 
consequentemente o consumo no horário de ponta e fora de ponta, para que se 
fizesse um comparativo com a situação pós retrofit no sistema de iluminação. Com a 
aplicação do retrofit, foi possível obter uma redução de potência instalada de 24,41%, 
redução de consumo em horário fora de ponta de 21% e no horário de ponta, podendo 
alcançar 25,49%. Feito uma análise econômica, com desembolso inicial de R$ 
59256,42, foi analisado que o bem adquirido traz retorno do investimento em menos 
de 5 anos de sua aplicação, caracterizando-se como viável economicamente.  

Palavras-chave: Eficiência. Retrofit. Iluminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Due to the high costs of electric energy, which increase year after year, this work was 
motivated by the study of a way to make more efficient the lighting system of the 
Federal Institute of Bahia, Paulo Afonso campus. It’s a study that contemplates from 
normative aspects of illumination until a financial analysis of a possible investment, 
considering the saving of expenses in the monthly energy bill. With this, it was 
necessary to diagnose the current situation of the campus in relation to the standard 
ABNT NBR ISO/CIE 8995: 2013, which deals with lighting in indoor work 
environments. Measurements were made with the luxmeter to verify medium 
illuminance in work environments provided for in standards. The lighting system was 
developed using Dialux Evo software, using the most efficient lighting equipment 
available in the Brazilian market, proposing the replacement of tubular fluorescent 
lamps with tubular LED lamps. For the sports court a design of adaptation with the use 
of LED reflectors was also proposed. It was estimated the installed power and 
consequently consumption at peak and off-peak hours, so that a comparison was 
made with the post-retrofit situation in the lighting system. With the application of the 
retrofit, it was possible to obtain a reduction of installed power of 24.41%, reduction of 
consumption in off-peak hours of 21% and peak hours, which could reach 25.49%. 
Once an economic analysis was carried out, with an initial disbursement of R$ 
59,256.42, it was analyzed that the asset acquired yields return on investment in less 
than 5 years of its application, and is characterized as economically viable. 

Keywords: Efficiency. Retrofit. Lighting. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a crescente demanda do consumo de energia elétrica, tendo em vista a 

crise na matriz energética do Brasil e a necessidade de reduzir a dependência de 

combustíveis fósseis, considerando-se que devem ser evitados os desperdícios, 

torna-se evidente que medidas para o uso consciente e eficiente de energia elétrica 

sejam cada vez mais necessárias, podendo ser impulsivamente buscado alternativas 

mais econômicas.   

Segundo MAMEDE (2016), a iluminação representa cerca de 15% de toda 

energia consumida, o que equivale aproximadamente 58000 GWh/ano. No ramo 

industrial, a energia, em média, representa 2 a 8% do consumo da instalação. Porém, 

é no setor industrial que a iluminação constitui uma das principais fontes de 

desperdício de energia elétrica.  

No ramo da pesquisa e tecnologia, considera-se a iluminação a partir da 

eletricidade, uma das descobertas mais benéficas da história. Até os dias de hoje são 

desenvolvidas tecnologias que visam eficiência energética e que tragam uma 

iluminação adequada, que não ofusque, que seja agradável e que melhore ambientes 

de trabalho, de estudo ou mesmo em ambientes de descanso, sejam em ambientes 

residenciais, comerciais ou industriais (CAVALIN e CERVELIN, 2006).  

Desta maneira, a busca de uma iluminação apropriada ao ambiente, que 

permita que os usuários desempenhem suas tarefas sem que haja desconforto visual 

e fadiga, faz com que sejam desenvolvidas normas de referência de acordo com a 

natureza da atividade exercida no local. Existem normas para iluminação em 

ambientes de trabalho em interiores, como também para iluminação esportiva. Estas 

normas são essenciais na elaboração de um projeto luminotécnico.  

Na maioria das vezes, os investimentos de eficiência energética são destinados 

às máquinas e equipamentos, como também em sistemas de iluminação. Faz-se 

necessário conhecimentos profundos sobre sistemas de iluminação, conhecimento 

luminotécnico, funcionamento e operação, que são ferramentas eficazes no 

gerenciamento de energia (BARROS et al, 2016). 
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Com a necessidade de análise de gerenciamento de energia, faz-se necessário 

um estudo de adequação e retrofit (modernização de equipamentos considerados 

obsoletos) no sistema de iluminação do Instituto Federal da Bahia com o objetivo de 

realizar um projeto luminotécnico em conformidade com as normas aplicáveis, porém 

com maior eficiência energética, associado à análise de viabilidade técnica e 

financeira visando o retorno do investimento no menor prazo possível.  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Geral 

 Realizar um estudo de adequação do sistema de iluminação do Instituto 

Federal da Bahia, campus de Paulo Afonso, visando torná-lo energeticamente mais 

eficiente.  

 

1.1.2 Específicos 

• Estimar a potência instalada e o consumo do atual sistema de iluminação; 

• Identificar equipamentos de iluminação ineficientes; 

• Medir e comparar com normas aplicáveis o nível de iluminamento do sistema 

atual de iluminação do campus; 

• Elaborar um projeto luminotécnico através do software Dialux Evo (versão 

gratuita), respeitando características estabelecidas por normas de iluminação; 

• Analisar economicamente e tecnicamente a implantação do retrofit do sistema 

de iluminação. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

É notável que a energia elétrica é um dos pilares mais importantes para o 

desenvolvimento de uma nação, que por sua vez, demanda cada vez mais energia. 

No entanto, o consumo de forma consciente e eficiente reduz gastos orçamentais e 

gera economia na receita da instituição.  

Sabe-se que o Instituto Federal da Bahia, campus de Paulo Afonso está 

classificado dentro do subgrupo A4 (Poder Público/Federal), pois possui carga 

instalada superior a 75 kW, com tensão de fornecimento de 13,8 kV e consumo em 
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baixa tensão (127V Fase/Neutro e 220V Fase/Fase), sendo enquadrado na estrutura 

horo sazonal verde, onde são tarifados o consumo ativo, consumo reativo excedente 

e a demanda. 

Um sistema de iluminação mais eficiente faz com que o consumo de energia 

ativa diminua. Desta forma, será necessário um estudo abrangente de retrofit na 

iluminação. O estudo também se caracteriza como gerenciamento de energia, pois 

adota medidas que visam otimizar a utilização de energia elétrica por meio de 

orientações para a obtenção de um resultado que atenda normas vigentes.  

Atualmente, o campus vem tomando medidas de conscientização para a 

redução de consumo, porém, não é suficiente que sejam adotadas apenas medidas 

de mudança de hábitos para a redução do mesmo. A contração do consumo está 

ligada também com a utilização de equipamentos mais eficientes. 

Por envolver questões específicas da área de engenharia elétrica como 

consumo de energia, eficiência energética, gerenciamento de energia, quantidade de 

iluminância mínima, entre outros aspectos, esta tarefa deve ser atribuída ao 

engenheiro eletricista. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Caracterização da Unidade Consumidora do IFBA 

O fornecimento de energia do IFBA campus de Paulo Afonso é disponibilizado 

pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), do grupo Neoenergia, 

que detêm a concessão de distribuição de energia no Estado da Bahia.  

Devido a carga instalada no campus ser superior a 75 kW, o fornecimento de 

energia é realizado em média tensão (13,8 kV), onde a modalidade tarifária se 

enquadra no Grupo A e, segundo a Resolução nº414 da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), se enquadra no subgrupo A4 – Poder Público Federal, por possuir 

tensão de fornecimento de 2,3 kV e 25 kV.  

Então, a unidade consumidora passa a ser cobrada com tarifas diferentes de 

demanda ativa, demanda de ultrapassagem, demanda reativa excedente, consumo 

ativo e consumo de reativo excedente. Estas tarifas se aplicam de forma diferente no 

consumo de energia de acordo com o horário de ponta, que compreende das 18h00 

às 21h00 (exceto sábado, domingo e feriados nacionais) e fora de ponta. 

A estrutura tarifária atualmente adotada no campus é a horo sazonal verde, 

onde possui demanda contratada de 80 kW. Segundo Silva (2017), os custos com 

energia no ano de 2016 chegaram em torno de 8,7% do orçamento anual da 

instituição. 

2.2 Eficiência Energética na Iluminação  

Para a realização de um estudo de eficiência energética em uma unidade 

consumidora, é necessário e de fundamental importância identificar e quantificar das 

perdas de energia analisando os diferentes tipos de carga, como o sistema de 

iluminação, refrigeração e climatização, por exemplo, implementando ações com a 

finalidade de racionalizar o uso da energia, tendo como consequência a redução 

mensal da fatura de energia (MAMEDE, 2016). 

 É importante também, realizar medições de componentes harmônicos de 

tensão e corrente em instalações com grandes quantidades de equipamentos de 

chaveamento e comutação, como em retificadores, afim de verificação de sua 

contribuição de desempenho para o sistema elétrico (MAMEDE, 2016).  
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De acordo com Barros (2016), o conhecimento profundo sobre sistemas de 

iluminação, seu funcionamento e sua operação é ferramenta eficaz no gerenciamento 

de energia, onde os problemas mais frequentes relacionados com a iluminação 

consistem em: 

• Aproveitamento inadequado da iluminação natural; 

• Utilização de equipamentos com baixa eficiência luminosa; 

• Utilização de equipamentos e lâmpadas inadequados em função da atividade 

e do local; 

• Falta de comandos para acionamento de grupo de luminárias; 

• Ausência de manutenção preventiva, o que leva a comprometer a eficiência do 

sistema; 

• Comportamento dos usuários; 

• Desconhecimentos de conceitos luminotécnicos; 

• Fatores relacionados com ambientes, tais como layout, disposição e cor das 

divisórias, cor do piso, do teto, das paredes e mobiliário etc.; 

• Ausência de manutenção preventiva nos equipamentos de iluminação que 

contemple a limpeza e a substituição de componentes defeituosos ou com 

funcionamento irregular. 

Um projeto de iluminação eficiente começa no próprio projeto arquitetônico 

local, pois a iluminação natural deve fazer combinação com a iluminação artificial. 

Portanto, a eficiência dos sistemas de iluminação está relacionada com as 

características construtivas da edificação e também com o rendimento de elementos 

componentes do sistema de iluminação (BARROS, 2016).  

Um projeto luminotécnico, ao ser elaborado, deve levar em consideração 

aspectos em função das atividades desenvolvidas no local, o tipo adequado e as 

características das luminárias a serem empregadas, o nível de iluminamento no plano 

de trabalho, aproveitamento máximo da luz natural, as cores destinadas às superfícies 

internas, entre outros fatores (BARROS, 2016). 

Deve-se também atentar para a densidade de potência na iluminação, em uma 

relação de W/m², como também a verificação de eficiência luminosa do conjunto 

lâmpada e luminária, dada uma relação de lúmen/W, ou seja, um conjunto mais 
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eficiente eletricamente é aquele que produz um mesmo, ou até melhor, resultado na 

iluminação consumindo uma menor quantidade de energia no ambiente.  

2.3 Conceitos da Luminotécnica 

Idealmente a iluminação artificial adequada deve ser utilizada de forma que 

proporcione ergonomia, rendimento e eficiência no trabalho, fazendo com que se 

reduzam acidentes e que traga contribuição para o conforto, bem estar e segurança. 

É no campo da iluminação que existe a oportunidade de reduzir o consumo de energia 

ao mesmo tempo em que se atenda aos padrões estabelecidos por normas, onde 

cabe a luminotécnica definir e aplicar o estudo da iluminação artificial (CAVALIN e 

CERVELIN, 2006).  

Para que se possa fazer cálculos luminotécnicos e posteriormente, projetos 

luminotécnicos, deve-se buscar conhecimento prévio de conceitos e definições das 

grandezas relacionadas à iluminação (grandezas e unidades), componentes das 

lâmpadas e seus dispositivos auxiliares, das luminárias e seus componentes 

(CREDER, 2016).  

2.3.1 Conforto Luminoso 

Na luminotécnica, deve-se associar diversas questões do âmbito ergonômico 

no qual um indivíduo estará exposto, como a quantidade de luz, o equilíbrio da 

iluminação, o ofuscamento, a reprodução de cor, entre outras. Tais questões devem 

ser levadas em consideração de modo a serem quantificadas e, quando possível, 

fazer referências às normas vigentes. Portanto, o conforto visual está associado à 

adaptação do indivíduo para a realização de certas tarefas em determinados 

ambientes (LUZ, 2007).  

2.3.2 Luz 

As ondas luminosas são um tipo de onda eletromagnética com velocidade de 

propagação de cerca de 300000 km/s, com comprimento e frequência definidos 

conforme o tipo (luz visível, ultravioleta e infravermelho). Em relação ao comprimento 

de onda, as cores do espectro visível estão na faixa de comprimento de onda de 380 

nm a 780 nm. A Figura 1 mostra o espectro eletromagnético das ondas em função da 
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frequência, onde percebe-se que as ondas luminosas correspondem uma pequena 

faixa de frequência (COTRIM, 2008). 

Figura 1 - Espectro da frequência eletromagnética das ondas. 

 
  Fonte: Creder, 2016. 

 

2.3.3 Fluxo Luminoso 

É definido como a potência de radiação emitida por uma fonte luminosa em 

todas as direções do espaço, tendo o lúmen (lm) como unidade de medida, que 

representa a quantidade de luz irradiada através de uma abertura de 1 m². O fluxo 

luminoso também pode ser definido pela potência da radiação emitida por uma 

determinada fonte de luz e avaliada pelo olho humano, porém, não pode ser expresso 

em watts, visto que a faixa de percepção do espectro de onda se dá somente em 

comprimentos de onda de 380 nm à 780 nm (MAMEDE, 2016). 
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2.3.4 Intensidade Luminosa 

Quando fonte luminosa irradia um fluxo luminoso, essa mesma fonte não 

necessariamente emite a mesma potência luminosa em todas as direções, observado 

na Figura 2. Em cada direção, a potência luminosa é representada por vetores cujo o 

comprimento indica a intensidade luminosa. (FERREIRA, 2010). 

Figura 2 – Representação do conceito de intensidade luminosa. 

 

Fonte: Mamede, 2016. 

Geralmente a intensidade luminosa é expressa na forma de um diagrama polar 

em candelas por 1000 lúmens do fluxo da fonte de luz. Representa a variação da 

intensidade luminosa em um plano ortogonal, passando pelo centro da fonte de luz 

em função da direção. A Figura 3 mostra o esquema de distribuição luminosa no plano 

longitudinal e no plano transversal (PROCEL, 2011). 

Figura 3 - Esquema de distribuição luminosa de uma luminária em dois planos 
ortogonais 

 

Fonte: Procel, 2011. 
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2.3.5 Luminância  

Sobre este conceito, Mamede (2016) descreve da seguinte maneira:  

É a relação entre a intensidade luminosa com a qual irradia, em uma direção 
determinada, uma superfície elementar contendo um ponto dado e a área 
aparente dessa superfície para uma direção considerada, quando esta área 
tende a zero (MAMEDE, 2016, p.65).  

Ou seja, é a intensidade luminosa produzida ou mesmo refletida por uma fonte 

de luz. Sua unidade de medida é candela por metro quadrado (cd/m²). Essa grandeza 

caracteriza a visibilidade de superfícies, pois a percepção de profundidade de um 

objeto se dá pelos diferentes níveis de luminância, visto que os espaços com maior 

quantidade luz refletida traz a caracterização de relevo e posição relativa das frações 

do objeto (GUERRINI, 2014). 

2.3.6 Iluminância 

Também denominada por iluminamento, é definido pelo limite da razão do fluxo 

luminoso por uma superfície em torno de um ponto considerado. A iluminância de 

ambientes de trabalho geralmente é definida em termos de iluminância média (na 

altura do plano de trabalho, que varia de 0,75 m a 1 m). É expressa em lux (lx), em 

que considera-se que 1 lx é a iluminância de uma superfície de 1 m² que incide um 

fluxo luminoso de 1 lúmen, ou seja, é o fluxo luminoso que incide em uma área, como 

mostra a Figura 4 (COTRIM, 2008).  

Figura 4 - Iluminância  

 

Fonte: Procel, 2011. 
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2.3.7 Índice de Reprodução de Cor  

A reprodução de cores está associada a um índice qualitativo denominado de 

índice de reprodução de cor (IRC), com escala numérica que vai de 0 a até 100 (valor 

ideal considerado em uma lâmpada incandescente com filamento de tungstênio). 

Como a cor de um objeto é determinada pela reflexão de parte do espectro de luz, 

logo, a reprodução de cor está associada a quantidade de luz que incide, tendo uma 

distribuição equilibrada das ondas constituintes de seu espectro, fazendo com que 

seja reproduzida as cores naturais dos objetos (OSRAM, 2000). 

2.3.8 Temperatura de cor 

A classificação da temperatura de cor através da temperatura de cor correlata 

tem como objetivo comparar sensações de tonalidade de cor das fontes luminosas, 

expressa em Kelvin (K). Uma lâmpada incandescente emite uma luz suave na 

tonalidade amarelada (2800 K), ou luz quente. Gradativamente, pode ser estabelecida 

a temperatura de cor e a cor percebida pelo observador, através da cromaticidade da 

lâmpada, como a luz de tonalidade branca (neutra de temperatura de cor 4000 K), 

chegando a tonalidade azulada (fria de temperatura de cor 6500 K). Para cada tipo de 

ambiente, há uma temperatura de cor mais indicada para a aplicação (MAMEDE, 

2016).  

2.3.9 Fontes de Luz Artificial 

A luz artificial pode ser obtida por diversos meios, porém, as lâmpadas elétricas 

são as que oferecem maior eficiência. Com o auxílio de luminárias, as lâmpadas 

fornecem energia luminosa, fazendo com que se obtenha melhor distribuição 

luminosa, maior proteção contra intempéries, além de proporcionar conforto visual. As 

lâmpadas elétricas são classificadas de acordo com seu processo de emissão de luz, 

ou seja, lâmpadas incandescentes, lâmpadas de descarga e lâmpadas de LED (Light 

Emitting Diode) ou de estado sólido (CREDER, 2016). Para aspectos práticos, serão 

expostos apenas os elementos que serão utilizados neste trabalho (lâmpadas de 

descarga e de estado sólido).  
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2.3.9.1 Lâmpadas de Descarga 

Dentre as lâmpadas de descarga, podem ser classificadas em diversos tipos 

em que se destacam as lâmpadas fluorescentes, de luz mista, de vapor de mercúrio 

e vapor de sódio de alta pressão.  As lâmpadas fluorescentes devido ao seu 

desempenho otimizado, são indicadas em iluminação de interiores, como escritórios, 

lojas, indústrias, entre outros ambientes. São constituídas de um cilindro de vidro, 

onde em seu interior é revestido de cristais de fósforo que possuem a característica 

de emitir luz quando é submetido e energia ultravioleta (CREDER, 2016).  

Em cada extremidade do cilindro é disposto um eletrodo (filamento) de 

tungstênio revestido de óxido (submetidos a uma tensão elevada, resultando na 

formação de arco entre os eletrodos de forma alternada). Quando aquecido por 

corrente elétrica, libera uma nuvem de elétrons que se chocam com os átomos de 

mercúrio ou argônio (gases sob baixa pressão), fazendo com que seja liberada luz 

ultravioleta, que por sua vez ativa a camada de fósforo, sendo observado na Figura 5 

(MAMEDE, 2016).  

Figura 5 - Lâmpada Fluorescente 

 

Fonte: Cotrim, 2009. 

O fluxo luminoso da lâmpada fluorescente tubular (LFT) varia de acordo com a 

temperatura, sendo geralmente 25ºC a temperatura de máximo rendimento. Para seu 

funcionamento, elas necessitam de circuitos adicionais caracterizados como reatores, 

que possuem como função principal elevar a tensão na partida da lâmpada e limitar o 

valor da corrente (MAMEDE, 2016).  

Os reatores eletrônicos são constituídos de fonte (converte a tensão alternada 

na frequência de 60 Hz em tensão contínua), inversor (converte a tensão contínua 



25 

 

para alternada em alta frequência), circuito de partida e estabilização (utilizam 

geralmente capacitâncias e indutâncias combinadas de forma a fornecer de forma 

adequada os parâmetros de partida requeridos pelas lâmpadas). Atualmente, os 

reatores eletrônicos produzem uma frequência elevada com o objetivo de facilitar a 

partida das lâmpadas (MAMEDE, 2016). 

A evolução desse tipo de lâmpada se deu em função da redução do diâmetro 

e aumento da eficiência. É possível verificar a evolução conforme o tipo de lâmpada 

na Tabela 1. É possível observar que atualmente podem ser encontradas lâmpadas 

fluorescentes tubulares T8 de 32 W com fluxo luminoso que podem alcançar até 3050 

lúmens (BARROS, 2016).  

Tabela 1 - Evolução das lâmpadas fluorescentes tubulares 

Tipo Comprimento (mm) Diâmetro (mm) Potência (W) Fluxo (lm) 

T12 1200 38 40 2700 

T10 1200 33 40 2700 

T8 1200 26 32 3050 

T5 1149 16 28 2900 

Fonte: Adaptado de Barros, 2016. 

2.3.9.2 Lâmpada de Estado sólido 

As lâmpadas de estado sólido, mais conhecidas por LED, são diodos 

semicondutores de junção “PN” que, quando submetidos à diferença de potencial, 

emite luz visível justificando a denominação de diodo emissor de luz. A eficiência 

luminosa do LED vem sendo aumentada devido às melhorias no processo produtivo 

e ao avanço da tecnologia (VIANA et al., 2012).   

A emissão de luz através da fonte de energia elétrica é chamado de 

eletroluminescência. Em qualquer junção PN polarizada diretamente, ocorre 

recombinações de lacunas e elétrons e nesse processo ocorre a liberação de energia 

na forma de calor e fótons de luz. Pode-se escolher adequadamente o tipo de 

impureza da dopagem do semicondutor de modo que seja emitida a cor da luz 

desejada em seu comprimento de onda específico (COTRIM, 2009).  
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Existem LEDs que podem emitir diferentes espectros de onda produzindo luz 

de diversas cores à depender do tipo de dopagem. A cor da luz depende do material 

utilizado em sua composição podendo ser alumínio, índio, gálio, fósforo e nitrogênio. 

O LED branco, que geralmente a são emissores da cor azul, são revestidos com uma 

camada de fósforo do mesmo tipo usado em lâmpadas fluorescentes, o qual absorve 

a luz azul e posteriormente emite a luz branca (GUERRINI, 2014). 

A tensão de operação é variável em função da cor (comprimento de onda 

emitida). Os LEDs infravermelhos funcionam geralmente com o nível de tensão de 1,5 

V, os vermelhos com 1,7 V, os amarelos com 1,7 V a 2,0 V, os verdes com 2,0 V a 3,0 

V enquanto os violetas e ultravioletas necessitam de um nível de tensão acima de 3,0 

V, tendo tipicamente uma potência de 10 a 150 mW. Como o funcionamento do LED 

é em corrente contínua, seu funcionamento em corrente alternada só ocorre por meio 

de retificadores, reduzindo também o nível de tensão de operação (COTRIM, 2009). 

Não possuem filamentos nem descarga elétrica. A vida útil pode chegar a 

100000 horas, o que praticamente dispensaria manutenção. Com o avanço da 

tecnologia os módulos de LED estão praticamente dobrando seu fluxo luminoso, tendo 

sua aplicação estendida não apenas para substituir lâmpadas compactas, mas como 

também, lâmpadas tubulares que são compatíveis com lâmpadas fluorescentes 

tubulares tanto em dimensões quanto em relação ao fluxo luminoso e índice de 

reprodução de cor (NERY, 2015). 

2.3.9.3 Luminárias 

Consoante Nisker e Macintyre (2000), “As luminárias são constituídas pelos 

aparelhos com as lâmpadas. Os aparelhos protegem, orientam ou concentram o facho 

luminoso; difundem a luz; reduzem o brilho e o ofuscamento ou proporcionam um bom 

efeito decorativo.”  

As luminárias devem ser escolhidas de acordo com a finalidade, ou seja, devem 

ser escolhidas de acordo com o ambiente de trabalho a ser iluminado. Devem ser 

considerados também fatores econômicos, diâmetro da lâmpada tubular, que por sua 

vez, influi no rendimento da luminária, pois a redução do diâmetro fará com que seja 

reduzido o efeito da sombra produzida pela própria lâmpada, como pode ser 

observado através da Figura 6 (BARROS, 2016).  
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Figura 6 - Rendimento da luminária em função do diâmetro da lâmpada 

 
Fonte: Barros, 2016. 

Elas são projetadas de acordo com o tipo de lâmpada e possuem o que são 

denominados de controladores de luminosidade, com a função de modificar a 

distribuição espacial do fluxo luminoso das lâmpadas, podendo ser do tipo refletores, 

difusores, lente e colmeia. As aletas e difusores são utilizados em luminárias 

destinadas à iluminação geral difusa, onde maior parte do fluxo luminoso é dirigido 

diretamente ao plano de trabalho, são dispositivos que têm a finalidade de reduzir as 

possibilidades de ofuscamento, porém resultam em perdas que resultam na 

diminuição do fluxo luminoso, ou seja, reduzem o rendimento da luminária. O 

rendimento de uma luminária também se dá em função da ótica dos materiais 

utilizados em sua construção, em relação à reflexão e transmissão da luz. Um exemplo 

de uma luminária com aletas planas, para lâmpadas tubulares, pode ser observado 

na Figura 7 (VIANA, 2012). 

Figura 7 – Luminária para lâmpadas tubulares com aletas planas 

 

 Fonte: Abalux, 2018a. 
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2.3.10 Ofuscamento 

O ofuscamento é causado pelo excesso de luminância de uma fonte de luz 

percebida pelo observador, podendo inabilitar ou mesmo causar desconforto visual, 

que pode prejudicar a realização de determinada tarefa ou até resultar em algum 

acidente. Existem dois tipos de ofuscamento, o ofuscamento direto (no qual a fonte 

de luz incide diretamente no campo visual do observador) e o indireto (onde é causado 

pela reflexão de uma superfície no campo de visão do observador). Sendo de 

fundamental importância a limitação ou redução através do uso de difusores nas 

luminárias, assim como a utilização de superfícies refletivas adequadas ao ambiente 

(NETO, 2016).  

Para quantificar o ofuscamento que produz inabilitação e desconforto foi 

definido pela Comissão Internacional de Iluminação (CIE), o índice de ofuscamento 

unificado (UGR), em que considera as características das luminárias, as 

características dos ambientes e suas refletâncias. Cabe o projetista avaliar através de 

software de cálculo os limites dos índices de ofuscamento estabelecidos em 

normativos (KAWASAKI, 2011).  

2.4 Normas Aplicáveis 

A Norma Regulamentadora (NR) Nº17, criada pelo Ministério do Trabalho, trata 

de ergonomia, das condições de trabalho nos quais são estabelecidos parâmetros 

relacionados às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Visa proporcionar 

o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Sobre as condições de 

trabalho, a NR 17 estabelece que em todos os locais de trabalho deve haver 

iluminação adequada, devendo ser uniformemente distribuída e difusa, evitando 

ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos (BRASIL, 2007).  

A NR 17 cita que em locais de trabalho, devem ser observados parâmetros da 

NBR 5413:1992, porém esta norma foi substituída pela ABNT NBR ISO/CIE 

8995:2012, que foi tomada como referência para a elaboração deste trabalho. A 

observância dessa norma passa a ser de caráter obrigatório pelas empresas e órgãos 

públicos (BRASIL, 2007). 
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2.4.1 Iluminação de Ambientes de Trabalho 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) lançou em 21 de abril de 

2013, a norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, que foi elaborada pelo Comitê Brasileiro 

de Eletricidade, pela Comissão de Estudo e Aplicações Luminotécnicas e Medições 

Fotométricas. Trata-se de uma tradução e adaptação de conteúdo técnico idêntico da 

norma internacional ISO/CIE 8995-1:2002 (ANBT, 2013). 

A norma traz especificações de condições de iluminação em locais de trabalhos 

em interiores, de forma em que os usuários possam executar tarefas de maneira 

eficiente, com conforto e segurança. E para que se evite o desconforto e fadiga visual, 

a norma trata não apenas em iluminância média, como também o limite de desconforto 

por ofuscamento e índice de reprodução de cores (ABNT, 2013). 

Os valores recomendados para iluminância mantida (média mínima) sobre a 

área da tarefa no plano de referência (horizontal, vertical ou inclinado) devem ser 

mantidos independentemente das condições de tempo e de conservação da 

instalação. Para que se tenha uma condição visual normal, leva-se em consideração 

fatores como requisitos para a atividade visual, segurança, conforto visual e bem 

estar, economia e experiência prática (ABNT, 2013). 

Também é previsto na norma a questão da uniformidade da iluminância, que é 

a razão entre o valor mínimo e o valor médio. A área para a execução da tarefa em 

determinado ambiente interno deve ser iluminada de maneira mais uniforme possível, 

determinando um valor mínimo de uniformidade de 0,7 e de 0,5 considerando o 

entorno imediato, que é uma zona de no mínimo 0,5m de largura ao redor de onde 

está sendo executada a tarefa. Estes valores são tomados como parâmetro quando é 

conhecida a área de execução da tarefa. A Figura 8 mostra a delimitação de área para 

execução de tarefa para verificação de iluminância média e uniformidade (ABNT, 

2013).  
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Figura 8 - Delimitação de área para execução da tarefa 

 

Fonte: ABNT, 2013. 

Quando a execução da tarefa se estende aos limites de um ambiente, como no 

caso das salas de aula, onde os possíveis arranjos de locais de trabalho se estendem 

até os limites da sala, sem deduzir qualquer zona marginal, considera-se que a 

uniformidade planejada deve ser maior que 0,6. Este valor garante que a uniformidade 

mínima de 0,7 seja observada nos locais de trabalho individuais. A Figura 9 mostra 

um ambiente de trabalho sem que haja dedução de zonas marginais para verificação 

de iluminância média e uniformidade (ABNT, 2013).  

Figura 9 - Área de trabalho que se estende a todos os limites da sala 

 

Fonte: ABNT, 2013. 
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O controle de ofuscamento para que se previna erros, fadiga visual e acidentes 

é indicado pela norma, de forma que seja evitado o ofuscamento desconfortável e o 

inabilitador causados por luminâncias excessivas, reflexões em superfícies 

especulares. Devem ser adotadas medidas de proteções contra ofuscamento como 

por exemplo a proteção contra visão direta sobre as lâmpadas e no caso da edificação, 

a adoção de escurecimento de janelas por meio de anteparos. A escala para o índice 

de ofuscamento unificado varia de 13 a 28, sendo 13 o valor para qual o desconforto 

é menos percebido. Através de programas computacionais de cálculo luminotécnico 

é possível se obter o índice de ofuscamento unificado de um sistema de iluminação 

(ABNT, 2013). 

Os requisitos para o planejamento da iluminação estão dispostos em tabela que 

referem o tipo de ambiente (construções educacionais, locais de assistência médica, 

bibliotecas, locais de entretenimento, etc.), tarefas ou atividades (salas de aula, sala 

dos professores, salas de ensino de computador, enfermarias, salas com multiuso, 

etc.), a iluminância mantida (Em), o índice limite de ofuscamento unificado (UGRL), o 

índice de reprodução de cor mínimo e algumas observações (exceções e aplicações 

especiais) necessárias conforme o tipo de ambiente ou atividade exercida (ABNT, 

2013). 

2.4.2 Iluminação Esportiva 

A norma de referência para utilização em ambientes de prática de esportes é a 

ABNT NBR 8837:1985. Esta norma fixa a iluminância média de áreas esportivas para 

ambientes internos e externos, com iluminação artificial. Esta norma também cita o 

fator de uniformidade (razão da iluminância mínima e iluminância média) conforme o 

tipo da atividade esportiva, seja para fins recreativos, para competição ou uso 

profissional (ABNT, 1985b).  

Portanto, esta norma foi tomada como referência na confecção do projeto 

luminotécnico para a quadra de esportes. Foi considerado o uso da quadra para 

competição, de uso interno. A verificação da iluminância e uniformidade neste caso, 

segundo a norma, deve ser rente ao piso. A Tabela 2 mostra os dados para cada 

atividade esportiva realizada.  
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Tabela 2 - Iluminância e uniformidade para ambientes de prática esportiva 

Esporte Interno Para Competição Em (lux) Uniformidade 

Basquete 300 0,67 

Futebol de Salão 300 0,67 

Handebol de Salão 300 0,67 

Voleibol 300 0,67 

Fonte: Adaptado de ABNT, 1985b. 

 

 

2.5 Software Dialux 

Todo e qualquer software de iluminação disponível trabalham com uma ou 

combinação de dois métodos de cálculos denominados de ray-tracing e radiosity. O 

algoritmo de computação gráfica ray-tracing se baseia na simulação do trajeto dos 

raios de luz que contribuem efetivamente para a formação da imagem no sentido 

inverso, ou seja, partindo do observador em direção ao cenário, sendo contemplado 

na Figura 10 (SANTOS, 2011). 

Figura 10 - Elementos do cenário no algoritmo ray-tracing 

 

Fonte: IST, 2010. 

Já o algoritmo radiosity foi desenvolvido para aumentar a realidade de imagens 

obtidas no processamento do computador, de modo que seja determinada a cor final 

em superfícies a partir de imagens caracterizadas pela suavização das sombras em 

superfícies difusas. Para a aplicação deste algoritmo, é necessário informações do 

ambiente virtual, como geometria, posicionamento e características dos materiais 
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como cor, refletância, texturas entre outras. Logo, estes algoritmos visam tornar a 

experiência mais realista possível, tanto fisicamente, quanto visualmente (GOMES, 

2010). 

O software Dialux foi desenvolvido na Alemanha em parceria com empresas no 

setor de iluminação. É uma ferramenta gratuita para qualquer usuário, sendo 

desenvolvida em 26 idiomas. Com o auxílio deste programa computacional é possível 

planejar e projetar usando catálogo de luminárias virtuais dos principais fabricantes. 

Pode também ser feita importação de arquivos de outros softwares, como por exemplo 

na plataforma CAD e a partir deste, criar um projeto no Dialux (SOUZA, 2011).  

O programa permite que sejam gerados relatórios em formatos de PDF, com 

informações de cada ambiente como descrição geral, esquema de posição de 

luminárias, lista de luminárias e de lâmpadas descritas em função das características 

fotométricas, somatório de potência, entre outros dados.  

Existem ferramentas de cálculo no software que permitem a observação de 

dados que podem ser utilizados para a verificação de conformidade com normativos, 

como iluminância média, fator de uniformidade, índice de reprodução de cor e índice 

de ofuscamento unificado, que por sua vez é determinado pelo programa através de 

um objeto de cálculo que simula um observador em um determinado ponto do 

ambiente. A Figura 11 mostra os ângulos limites do campo visual que são levados em 

consideração para o cálculo do ofuscamento.   
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Figura 11 - Campo visual de um observador para o cálculo de ofuscamento 

 

Fonte: Teixeira, 2015. 

Para determinar o índice de ofuscamento desconfortável, o Dialux utiliza o 

método algébrico, exigido pela norma brasileira e internacional, através do cálculo da 

função logarítmica expressa através da equação 2.1.  

 UGR = 8 log 
0,25
Lb  � L2ω

p2 � (2.1) 

Sendo: 

Lb = Luminância de fundo (cd/m²); 

L = Luminância da parte luminosa de cada luminária na direção do olho do observador 

(cd/m²); 

ω = Ângulo sólido da parte luminosa de cada luminária junto ao olho do observador 

(esferorradiano); 
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p = Índice de posição de Guth de cada luminária, individualmente relacionado ao seu 

deslocamento a partir da linha de visão. 

2.6 Estudo de Viabilidade Econômica 

Para que haja investimento, deve ser feita uma análise de viabilidade 

financeira, de modo que sejam expostas justificativas econômicas para a 

implementação de um projeto. É sugerido que seja praticada uma análise econômica 

antes que seja admitida uma ação de eficiência energética (MAMEDE, 2016).  

Existem diversas alternativas que podem ser aplicadas ao estudo econômico, 

onde os principais análises são através do método de valor presente líquido, método 

do tempo de retorno do investimento, método da taxa de retorno e método do 

benefício. Tais métodos deverão apresentar resultados semelhantes quando são 

tomados cuidados de uniformidade e considerações (HIRSCHFELD, 2011).  

Para este trabalho, foram utilizados o método do valor presente líquido e o 

método do tempo de retorno do investimento. 

2.6.1 Método do Valor Presente Líquido 

O valor presente líquido (VPL) deve ser aplicado em todas circunstâncias que 

envolvam ações de eficiência energética. Trata-se da soma algébrica de todos os 

fluxos de caixa descontados desde o instante inicial. Pode ser determinado através 

da equação 2.2 (MAMEDE, 2016). 

 Fac = � Fc�1+IT�T
N

T=0
 (2.2) 

Sendo: 

Fac = Fluxo acumulado (R$); 

Fc = Fluxo de caixa descontado, que corresponde à diferença entre as receitas e 

despesas realizadas a cada período considerado (R$); 

IT = Taxa interna de retorno ou taxa de desconto (%); 
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T = Tempo, em meses, trimestre ou ano, a que se refere a taxa interna de retorno; 

N = Número de períodos.  

Através deste método é possível determinar o tempo de retorno do 

investimento, sendo elaborada uma planilha. A partir da planilha, pode ser gerado um 

gráfico que facilita a visualização do tempo de retorno do investimento no horizonte 

analisado (MAMEDE, 2016). 

2.6.2 Método do Prazo de Retorno 

 Por ter objetividade, este método é utilizado com frequência. Também 

chamado de prazo de recuperação do investimento, este método fornece um número 

de períodos de fluxo de caixa em questão nos quais a soma dos benefícios se iguala 

à soma de custos, ou seja, é o intervalo de tempo necessário para que os benefícios 

provenientes de um investimento possam cobrir seus custos, considerando uma taxa 

de juros (HIRSCHFELD, 2011). 

Existe a necessidade de verificar se a recuperação do investimento é 

compatível com a vida útil do bem adquirido. No caso em que o prazo do retorno do 

investimento é menor que a vida útil do bem, afirma-se que o bem “se paga”, caso 

contrário, pode-se afirmar que o bem “não se paga” e neste caso é indicado que o 

bem não seja adquirido (HIRSCHFELD, 2011). 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho consistiu em realizar uma pesquisa bibliográfica, 

seguido do estudo de caso no Instituto Federal da Bahia campus de Paulo Afonso, 

onde foi feito levantamento de dados elétricos e luminotécnicos. Posteriormente, foi 

elaborado um projeto através de software e, por fim, uma análise técnica e financeira 

para implementação de um sistema atualizado de iluminação. Estas etapas serão 

descritas neste capítulo. 

3.1 Pesquisa Bibliográfica  

As principais fontes de pesquisa utilizadas como base de estudo para a 

elaboração do estudo de caso foram livros como Instalações Elétricas Industriais de 

João Mamede Filho, Gerenciamento de Energia de Benjamin Ferreira de Barros, 

Instalações Elétricas de Hélio Creder, Instalações Elétricas de Aldemário Cotrim, 

Instalações Elétricas Prediais de Geraldo Cavalin, entre outros trabalhos e artigos 

publicados na área de gerenciamento de energia, luminotécnica e engenharia 

econômica. 

Além disso, foi necessário consultar aspectos normativos que estabelecem 

elementos da luminotécnica, como a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 que normaliza 

iluminação de ambientes de trabalho (interior), ABNT NBR 8837:1985 que traz 

aspectos de iluminação esportiva e a ABNT NBR 5382:1985 que estabelece 

procedimentos para a verificação de iluminância em interiores.  

3.2 Estudo de Caso 

Após o embasamento teórico e análise da unidade consumidora, foram feitos 

estudos de campo com a finalidade de verificar a potência instalada na iluminação, 

dado necessário para estimar o consumo de energia do sistema atual de iluminação 

do Instituto Federal da Bahia, campus de Paulo Afonso, localizado na Rua Marcondes 

Ferraz, nº 200, General Dutra, Paulo Afonso, Bahia. O campus é formado por uma 

edificação principal, um prédio anexo e quadra para prática de esportes, onde tais 

edificações foram estudadas para aplicação do retrofit.  

Também foi necessário verificar os níveis de iluminância (in loco), entre outros 

dados de iluminação dos ambientes de cada edificação com a finalidade de comparar 
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se tais dados estão de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Foram verificadas não conformidades com as normas técnicas, 

logo, o projeto luminotécnico no software serviu também como meio de adequação. 

3.3 Coleta de dados 

Para esta etapa, foram elaborados quadros de acordo com cada ambiente das 

edificações. Os quadros contém dados de todas as luminárias (potência, quantidade 

de lúmens, temperatura de cor), dados luminotécnicos verificados através do 

luxímetro para verificação de iluminação média do ambiente e dados luminotécnicos 

estabelecidos por normas. O Quadro 1 representa o modelo que foi utilizado para a 

coleta de dados. 

Quadro 1 - Modelo de quadro utilizado para coleta de dados 

LEVANTAMENTO DE DADOS 
DADOS DA ILUMINAÇÃO 

Ambiente  
Iluminância Estabelecida por Norma  
Tipo de Lâmpada  
Potência da Luminária  
Temperatura de Cor  
Tipo de Luminária  
Fluxo Luminoso da Lâmpada  

DIMENSÕES DOS AMBIENTES 
Pé Direito  
Largura  
Comprimento  

MEDIÇÕES COM LUXÍMETRO 

Pontos nas Áreas Centrais 
R1   R3   R5   R7   
R2   R4   R6   R8   

Lados Opostos 
T1   T3   Q1   Q3   
T2   T4   Q2   Q4   

Cantos Opostos P1   P2   
VALORES OBTIDOS 

R  
T  
Q  
P  
Número de Luminárias por Fila  
Número de Filas  
Iluminância Média   

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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3.3.1 Aparelho Para Medição de Iluminância 

O aparelho utilizado para efetuar medições de iluminância foi o luxímetro digital 

portátil do fabricante Minipa, modelo MLM-1011. O instrumento de medida possui alta 

precisão e de resposta rápida. Abrange faixa de 1 lux até 100000 lux, possuindo 

funções Data Hold (“congelar” medida) e zero automático. O aparelho possui um 

fotodiodo de silício como fotosensor, com precisão de 4% na leitura. A Figura 12 

mostra o aparelho utilizado (MINIPA, 2016). 

Figura 12 - Luxímetro utilizado nas medições 

 

Fonte: Minipa, 2016. 

3.3.2 Verificação da Iluminância Média 

Para a determinação da iluminância média de ambientes interiores, foram 

adotados procedimentos para medição estabelecidos na ABNT NBR 5382:1985. Esta 

norma estabelece o modo pelo qual se faz a verificação da iluminância de interiores 

de áreas retangulares, através da iluminância média sobre um plano horizontal 

(ABNT, 1985a). 

3.3.2.1 Campo de Trabalho Retangular Com Duas ou Mais Fileiras de Luminárias 

Nos casos de ambientes retangulares, iluminados com fonte de luz regular, 

simetricamente espaçadas em duas ou mais fileiras, foram realizadas leituras na 

altura do plano de trabalho, 0,80m, nos pontos r1, r2, r3 e r4, repetidas em r5, r6, r7 e 
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r8, que são áreas típicas centrais. A média aritmética dos valores obtidos é o valor de 

“R” na equação 3.1, para a determinação da iluminância média do ambiente (ABNT, 

1985a).  

Também foram feitas leituras nos pontos q1, q2, q3 e q4, que são meias áreas 

dos lados opostos de cada recinto. O valor da média aritmética das quatro leituras é 

o valor de “Q” na equação 3.1. Nos outros dois lados opostos t1, t2, t3 e t4 também 

foram realizadas leituras. O valor da média aritmética dessas leituras é o valor de T 

na equação 3.1. Por último, foram feitas leituras nos cantos p1 e p2, onde a média 

dessas leituras é o valor de “P” na equação 3.1. A Figura 13 mostra os pontos a serem 

verificados (ABNT, 1985a).  

 Iluminância média = R�N-1��M-1�+Q�N-1�+T�M-1�+P
NM

 (3.1) 

 

Figura 13 - Pontos de leituras em ambientes retangulares com luminárias 
simetricamente espaçadas em duas ou mais fileiras. 

 

Fonte: ABNT, 1985a.  
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3.3.2.2 Campo de Trabalho Retangular Com Linha Única de Luminárias 

No caso de ambientes retangulares, iluminado com uma única linha (fileira) de 

luminárias individuais, foram realizadas medições na altura do plano de trabalho 

considerado (0,80 m) nos pontos q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 e q8, desta maneira foi 

possível obter o valor de “Q” a média aritmética para aplicar na equação 3.2 (ABNT, 

1985a).  

Foram realizadas também medições nos pontos p1 e p2, calculando a média 

aritmética obtendo o valor de “P” para aplicação na equação 3.2. O valor de “N” na 

equação 3.2 representa a quantidade de luminárias no ambiente de trabalho. A Figura 

14 mostra os pontos onde devem ser feitas as medições (ABNT, 1985a).  

 Iluminância média = 
Q�N-1�+P

N
 (3.2) 

Figura 14 - Pontos de leituras em ambientes retangulares com uma única fileira de 
luminárias 

 

Fonte: ABNT, 1985a. 

 

3.4 Elaboração do Projeto 

O projeto luminotécnico foi feito a partir de simulações com o software DIALux 

versão Evo, um dos mais utilizados entre profissionais que atuam na área de projetos 

luminotécnicos. Nas simulações foram utilizadas luminárias que atendem a proposta 
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de retrofit, que utilizem principalmente lâmpadas tubulares de LEDs que tragam uma 

maior eficiência no quesito lúmen/watt.  

A partir de plantas arquitetônicas “2D” do campus, puderam ser feitas 

modelagens “3D” no software DIALux Evo. Tais modelagens trazem uma visão 

aproximada da realidade seguindo as dimensões exatas dos ambientes elaborados, 

assim como características construtivas da edificação, como as cores destinadas às 

superfícies internas.  

No software, foram necessários arquivos que simulam luminárias, que trazem 

resultados que se aproximam da realidade. Tais arquivos utilizam características das 

luminárias como potência, quantidade de lúmens, temperatura de cor, índice de 

reprodução de cor, entre outras características. Esses arquivos são disponibilizados 

em catálogos de fabricantes como Abalux, Philips, GE Lighting, Sylvania, Lumicenter, 

entre outras.  

Foram buscadas luminárias, refletores e lâmpadas com características 

compatíveis com as disponíveis no mercado brasileiro. Além disso, quanto as 

luminárias utilizadas, foi levado em consideração características físicas, como 

composição de material e tipo de instalação. Para a edificação principal foram 

aplicadas luminárias do tipo de instalação de embutir e para o prédio anexo, de 

sobrepor, pois foi considerado o aproveitamento das luminárias que já estão 

instaladas no campus.  

As simulações no software possibilitaram a obtenção de dados de iluminância 

média, índice de ofuscamento, fator de uniformidade e índice de reprodução de cor 

de cada ambiente. Pode-se, então, comparar os valores obtidos com os valores 

estabelecidos por norma, fazendo ajustes quando necessários. Também foi possível 

verificar a potência instalada das luminárias e, consequentemente, estimar o consumo 

de energia na iluminação artificial.  

3.5 Estudo de Viabilidade Econômica 

Sendo expressa a necessidade de investimento para a aplicação do retrofit e 

adequação conforme normativo do sistema de iluminação, seja com gastos de compra 

de acessórios para luminárias, refletores para a quadra de esportes e áreas de 



43 

 

circulação externas, novas lâmpadas de LED ou mesmo com mão de obra para a 

instalação das mesmas, foi elaborado uma estimativa de custos iniciais através de um 

orçamento prévio. Também foi verificada a economia que o novo sistema de 

iluminação pode proporcionar através da comparação de custos com o consumo atual, 

com os custos do consumo pós retrofit.  

Recorreu-se então, aos métodos de engenharia econômica, em especial, os 

cálculos de valor presente líquido, aplicando a Equação 2.2 do capítulo anterior e 

método do prazo de retorno do investimento, também observado no capítulo anterior. 

Tais métodos são utilizados para avaliar se a aquisição do bem é economicamente 

viável, se traz retorno financeiro e se o bem “se paga” ao longo de sua vida útil.  
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

Serão expostos neste tópico os resultados obtidos a partir da coleta de dados, 

seguido da discussão dos mesmos. Posteriormente serão expostos os resultados da 

elaboração do projeto luminotécnico em software, que será sucedido de uma análise 

técnica e econômica para a implementação da reforma do sistema de iluminação.  

4.1 Estimativa da Potência Instalada e Consumo 

Com as informações contidas na Análise das Instalações Elétricas do IFBA – 

Campus de Paulo Afonso feita por Araújo (2016), como também estudos de campo, 

foi possível fazer um levantamento de carga referente ao sistema atual de iluminação.  

Constatou-se uma carga total de aproximadamente 46,77 kW, referente a todos 

os equipamentos de iluminação, incluindo refletores instalados na quadra de esportes, 

iluminação externa (jardim, fachada, etc.), corredores, entre outros ambientes, ou seja 

toda a potência de iluminação instalada no campus. 

Através do Quadro 2, é possível observar a potência instalada no campus, 

sendo distinguido por prédio principal, prédio anexo e quadra de esportes. Nota-se 

que a maior potência instalada se concentra no prédio principal por possuir maior 

número de ambientes.  

Quadro 2 - Potência instalada do sistema de iluminação no campus 

Local Potência Instalada (W) 

Edificação Principal 25322 
Prédio anexo 13052 

Quadra de esportes 8400 
Total 46774 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Para a realização de uma estimativa da média de consumo do sistema de 

iluminação, foi verificado o horário de funcionamento de todos os setores, assim como 

os horários de aula. O horário de funcionamento para as salas de aula conforme o 

curso e modalidade estão dispostos no Quadro 3, no entanto, também foi analisado o 

horário individual de cada turma para a estimativa do consumo mais próximo possível 

da realidade. 
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Quadro 3 - Horários de aula 

Salas de Aula Horários Cursos 

Integrado 
07h00 às 

12h20 
Biocombustíveis, Eletromecânica e 

Informática 

Subsequente  
18h30 às 

22h00 
Biocombustíveis, Eletromecânica e 

Informática 

Superior 
16h50 às 

22h00 
Engenharia Elétrica 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

O Quadro 4 mostra os horários de funcionamento de acordo com cada setor do 

campus.  

Quadro 4 - Horários de funcionamento conforme setores do IFBA 

Setor Horário de Funcionamento 

Almoxarifado 07h00 às 12h00 / 14h00 às 17h00 

Audiovisual 07h00 às 19h00 

Cantina 07h00 às 22h00 

Biblioteca 08h00 às 21h00 

Coordenação 07h00 às 22h00 

Coordenação de Cursos 08h00 às 22h00 

Departamento de Ensino 07h00 às 22h00 

Direção de Administração e Planejamento 07h00 às 22h00 

Direção de Ensino 07h00 às 22h00 

Direção Geral 08h00 às 12h00 / 14h00 às 18h00 

Enfermaria 07h00 às 22h00 

Gabinete da Direção Geral 08h00 às 12h00 / 14h00 às 18h00 

Gráfica 07h00 às 12h00 / 14h00 às 17h00 

Laboratórios 07h00 às 22h00 (Conforme demanda) 

Protocolo 07h00 às 12h00 / 14h00 às 17h00 

Recepção 07h00 às 22h00 

Secretaria 08h00 às 12h00 / 14h00 às 18h00 

Setor Multidisciplinar 07h00 às 22h00 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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A partir da verificação do horário de funcionamento no campus, foi estipulado o 

horário no qual cada ambiente estaria com o sistema de iluminação ativo. 

Estabelecendo uma quantidade de horas que a iluminação estivesse ativa, 

considerando a potência total instalada de iluminação do ambiente, no horário de 

ponta e fora de ponta em um dia útil.  

Quadro 5 - Estimativa de consumo do sistema de iluminação da edificação principal 

Edificação Principal Horas de consumo 

Ambiente Pot. Instalada (W) Fora de Ponta (h) Na Ponta (h) 

Adm. Biblioteca 384 4 2 
Almoxarifado Locron 128 4 0 
Almoxarifado IFBA 256 5 0 

Área Cantina 192 1 3 
Auditório 768 3 2 
Biblioteca 1280 6 3 
Cantina 256 3 3 

Casa de Bombas 52 0 1 
COINF 128 9 3 

Coord. Cursos 192 9 3 
Coordenação 256 5 3 

Copa 256 5 3 
Corredores 3456 1 3 

DEPAD 512 9 3 
DEPEN 256 9 3 
Direção 320 8 0 
DIREN 128 9 3 

Enfermaria 256 5 3 
Ent. Biblioteca 26 1 3 

Fachada 800 1 3 
Gabinete 256 8 0 
Gráfica 256 8 0 

Jardim 1 625 1 3 
Jardim 2 850 1 3 
Jardim 3 2400 1 3 

Lab. Desenho 768 3 2 
Lab. Física 512 3 2 
Lab. Info 01 192 2 2 
Lab. Info 02 320 2 2 
Lab. Info 03 512 2 2 
Lab. Info 04 512 2 2 
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Lab. Química 576 2 2 
Protocolo 128 8 0 

Rec. Biblioteca 384 6 3 
Recepção 128 2 3 

Sala 01 576 5 3 
Sala 02 576 5 3 
Sala 03 576 5 3 
Sala 04 576 5 3 
Sala 05 576 5 3 
Sala 06 320 5 3 
Sala 07 320 5 3 
Sala 08 640 5 3 
Sala 10 320 5 2 

Sala dos Prof. 768 8 3 
Secretaria 384 8 0 

Setor Multidisciplinar 256 9 3 
Varanda Prof. 25 1 3 

WC Almoxarifado 64 1 0 
WC Cantina 64 1 0 
WC Diretoria 64 1 0 
WC Feminino 256 1 0 

WC Func. FEM 192 2 2 
WC Func. MASC 192 2 2 

WC Gabinete 64 1 0 
WC Masculino 192 2 2 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Quadro 6 - Estimativa de consumo do sistema de iluminação do prédio anexo 

Prédio Anexo Horas de consumo 

Ambiente Pot. Instalada (W) Fora de Ponta (h) Na Ponta (h) 

Lab. Mecânica 512 1 1 
Lab. Biologia Pt 1 256 1 1 
Lab. Biologia Pt 2 256 1 1 

Lab. Biocomb. Pt 1 256 1 1 
Lab. Biocomb. Pt 2 256 1 1 
Esp. Convivência 1536 1 3 

Sala 101 512 5 3 
Sala 102 512 5 3 
Sala 103 512 5 3 

Lab. Eletrônica 512 1 3 
Lab. Eletrotécnica 512 1 2 
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Lab. Automação 512 1 2 
Sala 201 512 1 3 
Sala 202 512 1 3 
Sala 203 512 1 3 
Sala 204 512 1 3 
Sala 205 512 1 3 
Sala 206 512 0 0 

Corredores Térreo 192 1 3 
Corredores Pav. 1 384 1 3 
Corredores Pav. 2 416 1 3 

Pav. 3 256 1 0 
Acesso Escada Térreo 512 1 3 
Acesso Escada Pav. 1 576 1 3 
Acesso Escada Pav. 2 576 1 3 

Acesso WC Térreo 52 1 3 
WC Masc. Térreo 128 1 1 
WC Fem. Térreo 128 1 1 

Acesso WC Pav. 1 52 1 3 
WC Masc. Pav. 1 128 1 1 
WC Fem. Pav. 1 128 1 1 

Acesso WC Pav. 2 52 1 3 
WC Masc. Pav. 2 128 1 1 
WC Fem. Pav. 2 128 1 1 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Tomando como base os dados de potência instalada e horas de consumo no 

horário de ponta e fora de ponta estabelecidos no Quadro 5 e o no Quadro 6, estima-

se que o consumo em um dia útil seja de 109,81 kWh no horário fora de ponta e de 

94,92 kWh no horário de ponta. Considerando que o funcionamento ocorre apenas 

em dias úteis, em um mês o consumo fora de ponta pode chegar a 2196 kWh e no 

horário de ponta 1898 kWh.  

É importante ressaltar que a estimativa de consumo do sistema de iluminação 

para a quadra de esportes foi desconsiderada devido a suspensão de atividades na 

mesma em períodos noturnos (onde há necessidade de iluminação artificial), pois a 

potência instalada é elevada e consequentemente, o consumo principalmente em 

horário de ponta, inviabiliza sua utilização.  

Além disso, não foi levado em consideração o consumo de reativo, pois a 

unidade consumidora praticamente não requer da concessionária o reativo excedente, 
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ou seja, o valor verificado nas faturas é irrisório e pode ser desprezado sem que haja 

interferência no resultado final.  

4.2 Verificação de Conformidade com Normativos 

Para esta etapa, foram verificados os ambientes de trabalho nos quais existem 

previsão na norma ABNT NBR ISO/CIE 8995:2013. Os ambientes de referência 

utilizados para verificação de conformidade estão dispostos na Tabela 3, onde podem 

ser classificados de acordo com o ambiente, observando requisitos de iluminância 

média mantida (Em), índice limite de ofuscamento unificado (UGRL) e índice de 

reprodução de cor (Ra).  

Tabela 3 - Requisitos para a iluminação de acordo com ambientes ou atividades 
realizadas 

Tipo de ambiente, tarefa ou atividade Em (lux) UGRL Ra 

Enfermaria 500 19 80 

Refeitório (Copa) 200 22 80 

Escrever, teclar, ler, processar dados (Administrativo) 500 19 80 

Salas com multiuso 300 22 80 

Área de leitura (Biblioteca) 500 19 80 

Salas de aulas noturnas, classes e educação de adultos 500 19 80 

Salas de desenho técnico 750 16 80 

Salas de aplicação e laboratórios 500 19 80 

Salas de ensino de computador 500 19 80 

Sala dos professores 300 22 80 

Fonte: Adaptado de ABNT, 2013. 

Com o auxílio da Tabela 3, é permitido verificar inconformidade referente à 

iluminância média mantida nos ambientes de trabalho. O levantamento de dados para 

a verificação da iluminância média estão dispostos no Apêndice A para a edificação 

principal e no Apêndice B para o prédio anexo.  

O Quadro 7 mostra os resultados obtidos de acordo com cada ambiente após 

a verificação da iluminância média no prédio principal de acordo com a norma ABNT 

NBR 5382:1985, com auxílio do luxímetro.  
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Quadro 7 - Verificação de iluminância média em ambientes de trabalho no prédio 
principal 

Edificação Principal 

Ambiente Iluminância Média (lux) Requisito Mínimo da Norma (lux) 

Auditório 279,29 500 
Sala dos Prof. 297,77 300 

Sala 01 329,50 500 
Sala 02 388,28 500 
Sala 03 340,83 500 
Sala 04 387,83 500 
Sala 05 296,94 500 

Lab. Química 256,50 500 
Sala 06 188,10 500 
Sala 07 217,20 500 
Sala 08 357,23 500 

Lab. Desenho 349,05 750 
Sala 10 212,10 500 

Lab. Info 02 185,80 500 
Gráfica 293,22 500 

Adm. Biblioteca 171,5 500 
Rec. Biblioteca 174,63 500 

Biblioteca 231,6 500 
Lab. Info 03 212,19 500 
Lab. Física 311,86 500 
Lab. Info 04 254,98 500 
Lab. Info 01 187,83 500 
Protocolo 143,19 500 
Recepção 247,00 500 

COINF 152,44 500 
Coord. Cursos 240,17 500 

Secretaria 337,08 500 
Direção 446,50 500 

Gabinete 296,63 500 
Enfermaria 347,00 500 

DEPAD 297,97 500 
DEPEN 223,91 500 
DIREN 214,56 500 

Coordenação 314,56 500 
Copa 241,09 200 

Setor Multi. 198,91 500 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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O Quadro 8 mostra os resultados obtidos de acordo com cada ambiente após 

a verificação da iluminância média no prédio anexo de acordo com a norma ABNT 

NBR 5382:1985, com auxílio do luxímetro. 

Quadro 8 - Verificação de iluminância média em ambientes de trabalho no prédio 
anexo 

Prédio Anexo 

Ambiente Iluminância Média (lux) Requisito Mínimo da Norma (lux) 

Lab. Mecânica 386,64 500 
Lab. Biolog. Pt 1 281,72 500 
Lab. Biolog. Pt 2 375,88 500 

Lab. Biocomb. Pt 1 217,41 500 
Lab. Biocomb. Pt 2 351,59 500 
Esp. Convivência 374,46 300 

Sala 101 270,64 500 
Sala 102 373,13 500 
Sala 103 309,02 500 

Lab. Eletrotécnica 274,95 500 
Lab. Eletrônica 335,22 500 

Lab. Automação 309,77 500 
Sala 201 226,69 500 
Sala 202 322,39 500 
Sala 203 302,05 500 
Sala 204 357,92 500 
Sala 205 376,27 500 
Sala 206 362,13 500 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Observando o Quadro 7 e o Quadro 8, verifica-se inconformidade de 

iluminância média mantida com a norma ABNT NBR ISO/CIE 8995:2013 em 51 dos 

54 ambientes verificados. Apenas a Sala dos Professores, Copa e o Espaço de 

Convivência estão de acordo com requisitos mínimos de iluminância média mantida.  

Durante a realização das medições, percebeu-se a falta de manutenção das 

lâmpadas em alguns ambientes, o que faz com que seja reduzida a iluminância média. 

Além disso, existe a variação do fluxo luminoso das lâmpadas fluorescentes tubulares 

de acordo com a temperatura, característica intrínseca das lâmpadas que só atinge 

seu maior rendimento com uma temperatura de 25ºC, temperatura esta, inferior à 

média anual da cidade, que é em torno de 26ºC, porém, a temperatura se eleva 
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durante o horário de funcionamento do campus, o que faz com que seja reduzido mais 

ainda o rendimento destas lâmpadas. É importante ressaltar que as lâmpadas 

fluorescentes tubulares têm como característica a redução do fluxo luminoso com o 

decorrer da vida útil. 

Outro fator que justifica o decréscimo do rendimento das lâmpadas 

fluorescentes tubulares é o uso do reator eletrônico. Os reatores eletrônicos possuem 

um dado característico, que varia de acordo com o fabricante, que é o fator de fluxo 

luminoso. No campus são utilizados reatores com fator de fluxo luminoso (FFL) de 0,9. 

Ou seja, só permitem que seja emitido 90% do fluxo luminoso das lâmpadas. A Figura 

15 mostra dados do reator utilizado na manutenção dos defeituosos no campus. 

Figura 15 - Reator eletrônico utilizado no campus 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Quanto ao quesito de índice de ofuscamento unificado, o mesmo só é possível 

verificar na fase de projeto, pois necessita de equipamentos avançados e de custo 

elevado, como o luminancímetro, que é utilizado para verificação de luminâcia. 

Portanto, para esta etapa, será verificado este critério na simulação no software Dialux 

Evo.  
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Na verificação do índice de reprodução de cor, foi observado o catálogo de 

lâmpada do fabricante. Atualmente o campus utiliza em sua maioria lâmpadas 

fluorescentes tubulares do fabricante Philips, com referência TLDRS32W-CO-I. A 

Figura 16 mostra os dados do produto. 

Figura 16 - Dados da lâmpada TLDRS32W-CO-I 

 

Fonte: Philips, 2018. 

Verificando os dados da lâmpada do fabricante Philips, percebe-se que o índice 

de restituição cromática, ou índice de reprodução de cor é 60, sendo que o mínimo 

estabelecido por norma é 80 em todos os ambientes. O que leva a concluir que todos 

os ambientes de trabalho analisados estão em inconformidade de acordo com a 

norma ABNT NBR ISO/CIE 8995:2013, tornando necessária a confecção de um 

projeto luminotécnico que enfatize também na adequação conforme normativo.  

4.3 Elaboração do Projeto Luminotécnico no Software Dialux Evo 

A análise de conformidade com normativo, revelou a necessidade de 

elaboração de um projeto luminotécnico para o campus. Além de buscar a otimização 

do sistema de iluminação visando a aplicação de soluções mais eficientes 



54 

 

energeticamente, tanto para a edificação principal e prédio anexo, quanto para a 

quadra de esportes. 

4.3.1 Aspectos Construtivos do Projeto 

Foram utilizadas plantas arquitetônicas em arquivos computacionais de 

extensão “DWG” na modelagem 3D da construção das edificações. Todas as 

dimensões foram elaboradas de acordo com a edificação real, como a altura do pé 

direito, largura e comprimento. A Figura 17 mostra a planta arquitetônica utilizada na 

elaboração do projeto.  

Figura 17 - Planta arquitetônica utilizada na elaboração do projeto luminotécnico no 
Dialux 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

A partir das plantas arquitetônicas, foram elaborados três projetos no Dialux 

Evo, um referente à edificação principal, outro referente ao prédio anexo e outro para 

a quadra de esportes. A Figura 18, mostra a Sala 201 do prédio anexo em seu estado 

final, após a “renderização” e simulação do sistema de iluminação artificial, 

considerando características da edificação, como cores do teto, parede e piso (usando 

a textura de granilite).  
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Figura 18 - Aspectos construtivos em 3D da sala 201 do prédio anexo 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

4.3.2 Resultados da Elaboração do Projeto da Edificação Principal e Prédio Anexo 

Para que se pudesse atender os requisitos da ABNT NBR ISO/CIE 8995:2013, 

foi necessário, na maioria dos casos, o acréscimo de luminárias e a redistribuição das 

mesmas, de modo que fossem sanadas as inconformidades de forma otimizada.  

Para a elaboração do projeto da edificação principal, foi levado em 

consideração um tipo de luminária com características equivalentes às luminárias 

utilizadas nos ambientes internos. As luminárias são para lâmpadas tubulares T8, com 

o tipo de instalação de embutir, corpo em chapa de aço pintado na cor branca, 

refletores em alumínio de alto brilho e aletas planas em chapa de aço. As dimensões 

da luminária utilizada em todos os ambientes do projeto são 307 x 75 x 1243 mm (A x 

B x C), como mostra a Figura 19.  
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Figura 19 - Dimensões da luminária utilizada no projeto da edificação principal 

 

Fonte: Abalux, 2018b. 

Já para a elaboração do projeto luminotécnico do prédio anexo, utilizou-se uma 

luminária com as características equivalentes às utilizadas nos ambientes internos. As 

luminárias são para lâmpadas tubulares T8, com o tipo de instalação de sobrepor, 

corpo em chapa de aço pintado na cor branca, refletores em alumínio de alto brilho e 

aletas planas em chapa de aço. As dimensões da luminária utilizada em todos os 

ambientes do projeto são 307 x 75 x 1317 mm (A x B x C), como mostra a Figura 20.  

Figura 20 - Luminária utilizada no projeto do prédio anexo 

 

Fonte: Abalux, 2018a. 

O fabricante Abalux disponibiliza o arquivo de extensão “IES”, que leva em 

consideração a distribuição luminosa, efeito de luz, dimensões físicas, entre outros 

aspectos necessários para simulação da luminária no Dialux Evo. Os modelos de 

luminárias Abalux A08 e A10 possuem rendimento (razão entre o fluxo luminoso da 

luminária e o fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas) de 73%, vêm equipadas com um 

conjunto de duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W, no entanto, o software 

permite a substituição por lâmpadas tubulares de LED compatíveis em dimensões e 

base para instalação.  



57 

 

As lâmpadas LED utilizadas para simulação foram do fabricante GE Lighting, 

da linha LED T8 VGR Glass Rotable. Devido a necessidade de lidar com lâmpadas 

de características compatíveis com as comercializadas no Brasil, foram utilizadas dois 

tipos de lâmpadas na simulação. Ambas com potência nominal de 18 W, temperatura 

de cor 4000 K, índice de reprodução de cor 80, distintas apenas pelo fluxo luminoso, 

uma com 2070 lm e a outra com 1850 lm. A vida útil das lâmpadas é de 25000 horas. 

A quantidade e posicionamento detalhado das luminárias nos ambientes, de 

acordo com o projeto, assim como todos os resultados estão dispostos no Apêndice 

C, para a Edificação Principal e no Apêndice D, para o prédio anexo. A Figura 21 

indica a posição de cada luminária e a altura de montagem de acordo com o projeto 

da gráfica, presente no Apêndice C, referente ao projeto luminotécnico da edificação 

principal. 

Figura 21 – Posicionamento das luminárias na gráfica de acordo com o projeto 
luminotécnico 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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A Figura 22 mostra o resumo dos materiais utilizados na edificação principal. 

Já a Figura 23 traz a relação de materiais utilizados no prédio anexo. 

Figura 22 – Relação de materiais do projeto luminotécnico para a edificação principal 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Figura 23 – Relação de materiais do projeto luminotécnico para o prédio anexo 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Na descrição das luminárias observada na Figura 22 e na Figura 23, percebe-

se a distinção das luminárias através da utilização das lâmpadas. A luminária que 

produz um fluxo luminoso de 3001 lm, utiliza duas lâmpadas tubulares de LED de fluxo 

luminoso de 2070 lm. Observa-se então, uma a eficiência do conjunto de 83,4 lm/W. 

Já a luminária que produz um fluxo luminoso de 2682 lm, utiliza duas lâmpadas 

LED de fluxo luminoso de 1850 lm. Desta forma, observa-se uma eficiência do 

conjunto de 74,5 lm/W. Em ambos os casos, verifica-se uma eficiência superior do 

que utilizando LFT. Considerando o FFL e o rendimento da luminária, nas condições 

ideais, a luminária que utiliza LFT apresenta eficiência de no máximo, 47,9 lm/W. 

Os resultados de iluminância média no plano de trabalho e uniformidade para 

a análise de conformidade com normativo, podem ser vistos no Quadro 9, referente 

ao edificação principal, e no Quadro 10, referente ao prédio anexo. 
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Quadro 9 - Resultados do projeto luminotécnico da edificação principal 

Projeto Luminotécnico da Edificação Principal 

Ambiente Iluminância média Uniformidade 

Auditório 532 0,63 
Sala dos Prof. 598 0,83 

Sala 01 534 0,66 
Sala 02 528 0,67 
Sala 03 533 0,65 
Sala 04 532 0,66 
Sala 05 538 0,66 

Lab. Química 548 0,68 
Sala 06 538 0,66 
Sala 07 538 0,64 
Sala 08 586 0,64 

Lab. Desenho 795 0,66 
Sala 10 545 0,65 

Lab. Info 02 545 0,67 
Gráfica 579 0,72 

Adm. Biblioteca 546 0,65 
Rec. Biblioteca 556 0,67 

Biblioteca 525 0,88 
Lab. Info 03 549 0,67 
Lab. Física 607 0,70 
Lab. Info 04 555 0,65 
Lab. Info 01 541 0,67 
Protocolo 567 0,72 
Recepção 562 0,73 

COINF 568 0,72 
Coord. Cursos 583 0,70 

Secretaria 520 0,70 
Direção 507 0,64 

Gabinete 563 0,72 
Enfermaria 583 0,75 

DEPAD 543 0,68 
DEPEN 568 0,70 
DIREN 587 0,75 

Coordenação 503 0,67 
Copa 591 0,74 

Setor Multi. 584 0,69 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Quadro 10 – Resultados do projeto luminotécnico do prédio anexo 

Projeto Luminotécnico do Prédio Anexo 

Ambiente Iluminância Média Uniformidade 

Lab. Mecânica 592 0,67 
Lab. Biologia Pt 1 513 0,65 
Lab. Biologia Pt 2 544 0,70 

Lab. Biocomb. Pt 1 516 0,64 
Lab. Biocomb. Pt 2 542 0,70 
Esp. Convivência 493 0,82 

Sala 101 591 0,69 
Sala 102 590 0,69 
Sala 103 591 0,67 

Lab. Eletrotécnica 591 0,68 
Lab. Eletrônica 591 0,69 

Lab. Automação 590 0,66 
Sala 201 590 0,70 
Sala 202 590 0,69 
Sala 203 592 0,68 
Sala 204 590 0,67 
Sala 205 591 0,70 
Sala 206 592 0,69 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

A partir da análise dos dados obtidos no Quadro 9 e Quadro 10, percebe-se 

que os requisitos de iluminância média dos ambientes e uniformidade da norma ABNT 

NBR ISO/CIE 8995:2013 foram atendidos. Quanto ao índice de reprodução de cor, 

dado referente às lâmpadas utilizadas, foi verificado um IRC maior que 80, portanto, 

também está em concordância com normativo.  

A Figura 24 mostra o resumo dos resultados obtidos na interface do software 

para o Laboratório de Desenho e Sala 08, como iluminância média no plano de uso, 

fator de uniformidade na área de tarefa visual (plano de trabalho), e os pontos de 

cálculos para a verificação do índice de ofuscamento. Também é possível observar 

as curvas isolux, que definem superfícies com a mesma iluminância, que são traçadas 

de acordo com a distribuição de intensidade luminosa das luminárias. 
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Figura 24 – Resumo de dados na interface de software Dialux Evo em 2D para o 
Laboratório de Desenho e Sala 08 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Para a avaliação de atendimento à norma quanto ao índice de ofuscamento, 

foram aplicados em todos os ambientes de trabalho pontos de cálculo considerando 

a observação de uma pessoa sentada, a 1,2 m de altura do solo e uma pessoa em pé 

com 1,75 m de altura. Foi considerado também o ângulo limite da zona de 

ofuscamento da luminária de 45º (Figura 11), com rotação em seu eixo vertical de 

360º.  

Dentre todos os ambientes analisados, o que exige menor índice de 

ofuscamento é o laboratório de desenho (Tabela 3). O maior índice de ofuscamento 

observado em todos os ambientes foi de 15,8, na sala 02 da edificação principal, 

portanto, atende ao requisito mais rigoroso da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995:2013. 

Os resultados de ofuscamento de cada ambientes estão dispostos no Apêndice C, 

referente ao projeto luminotécnico da edificação principal e no Apêndice D para o 

projeto luminotécnico do prédio anexo. Este resultado se dá devido a aplicação de 
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luminárias apropriadas, com o uso de aletas difusoras com a função de diminuir a 

sensação de ofuscamento.  

4.3.3 Resultados da Elaboração do Projeto da Quadra de Esportes 

Para a quadra de esportes do campus, foi elaborado um projeto luminotécnico 

com a finalidade de propor uma solução energeticamente mais eficiente que o sistema 

de iluminação atual, que utiliza equipamentos ineficientes, como ultrapassados 

refletores de potência elevada, de 400 W.  

Foi desenvolvido um projeto com a utilização de refletores de LED, 

equipamentos mais eficientes, buscando o atendimento à norma de iluminação 

esportiva, a norma ABNT NBR 8837:1985. O quadro 11 mostra os resultados de 

iluminância média e fator de uniformidade no plano de uso rente à superfície da 

quadra, obtidos com a elaboração do projeto.  

Quadro 11 – Resultados do projeto luminotécnico da quadra de esportes 

Projeto Luminotécnico – Quadra de Esportes 

Ambiente Iluminância Média Uniformidade 

Superfície da Quadra de Esportes 374 0,69 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Foi tomado como referência uma quadra de esportes, para uso interno, com a 

finalidade de competição de esportes como basquete, futebol de salão, handebol de 

salão e voleibol. Observando a Tabela 2 e o Quadro 11, verifica-se o atendimento a 

norma ABNT NBR 8837:1985. A Figura 25 mostra aspectos construtivos em 3D do 

projeto da quadra de esportes no software Dialux Evo. A quantidade e posição 

detalhada das luminárias podem ser observados no Apêndice E. 
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Figura 25 – Aspectos construtivos em 3D da quadra de esportes no software Dialux 
Evo 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

4.3.4 Estimativa de Potência Instalada e Consumo do Sistema de Iluminação Pós 

Retrofit 

A proposta do projeto de implementação de retrofit se dá nos ambientes nos 

quais foram elaborados estudos e projeto de adequação conforme normativos, como 

na edificação principal, prédio anexo e quadra de esportes. No entanto, pode ser 

aplicado o retrofit em locais onde não existe previsão nos normativos abordados neste 

trabalho, como corredores, áreas de circulação, entre outros locais.  

O critério para aplicação se estende apenas para os locais onde o sistema de 

iluminação é ativo por mais tempo, principalmente no horário de ponta. Foi 

considerada a substituição de refletores de 400 W nas áreas de circulação e na 

fachada por refletores de LED de 200 W. Também foi considerada a troca de 

lâmpadas fluorescentes tubulares nos corredores da edificação principal e do prédio 

anexo por lâmpadas de LED de 18 W. O Quadro 12 mostra a potência instaladas do 

sistema de iluminação do campus após a aplicação do retrofit. 
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Quadro 12 – Potência instalada do sistema de iluminação no campus após retrofit 

Local Potência Instalada (W) 

Prédio principal 19282 
Prédio anexo 9874 

Quadra de esportes 6200 
Total 35356 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Com isso, verifica-se uma potência instalada referente ao sistema de 

iluminação do campus de aproximadamente 35,36 kW. Observa-se uma redução de 

potência instalada em torno de 24,41%. Para a realização da estimativa do consumo, 

foram considerados os mesmos parâmetros utilizados no Quadro 5 e no Quadro 6, ou 

seja, foram considerados os mesmos hábitos de consumo do sistema de iluminação 

artificial, nos horários de ponta e fora de ponta.  

O Quadro 13 evidencia a potência instalada e a estimativa de horas de 

consumo na ponta e fora de ponta para os ambientes da edificação principal após a 

aplicação do retrofit. O Quadro 14 traz a potência instalada e a estimativa de horas de 

consumo na ponta e fora de ponta para os ambientes do prédio anexo após a 

aplicação do retrofit.  

Quadro 13 – Estimativa de consumo da edificação principal após retrofit  

Prédio Principal Horas de consumo 

Ambiente Pot. Instalada Fora de Ponta Na Ponta 

Adm. Biblioteca 324 4 2 
Almoxarifado Locron 128 4 0 
Almoxarifado IFBA 256 5 0 

Área Cantina 192 1 3 
Auditório 720 3 2 
Biblioteca 1224 6 3 
Cantina 256 3 3 

Casa de Bombas 52 0 1 
COINF 144 9 3 

Coord. Cursos 216 9 3 
Coordenação 144 5 3 

Copa 144 5 3 
Corredores 1944 1 3 

DEPAD 360 9 3 
DEPEN 216 9 3 
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Direção 180 8 0 
DIREN 144 9 3 

Enfermaria 144 5 3 
Ent. Biblioteca 26 1 3 

Fachada 400 1 3 
Gabinete 144 8 0 
Gráfica 216 8 0 

Jardim 1 625 1 3 
Jardim 2 850 1 3 
Jardim 3 1200 1 3 

Lab. Desenho 720 3 2 
Lab. Física 432 3 2 
Lab. Info 01 216 2 2 
Lab. Info 02 360 2 2 
Lab. Info 03 432 2 2 
Lab. Info 04 360 2 2 

Lab. Química 432 2 2 
Protocolo 108 8 0 

Rec. Biblioteca 432 6 3 
Recepção 72 2 3 

Sala 01 324 5 3 
Sala 02 324 5 3 
Sala 03 324 5 3 
Sala 04 324 5 3 
Sala 05 324 5 3 
Sala 06 360 5 3 
Sala 07 360 5 3 
Sala 08 576 5 3 
Sala 10 360 5 2 

Sala dos Prof. 576 8 3 
Secretaria 216 8 0 

Setor Multidisciplinar 216 9 3 
Varanda Prof. 25 1 3 

WC Almoxarifado 64 1 0 
WC Cantina 64 1 0 
WC Diretoria 64 1 0 
WC Feminino 256 2 2 

WC Func. FEM 192 2 2 
WC Func. MASC 192 2 2 

WC Gabinete 64 1 0 
WC Masculino 192 2 2 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Quadro 14 – Estimativa de consumo do prédio anexo após retrofit 

Prédio anexo Horas de consumo 

Ambiente Pot. Instalada Fora de Ponta Na Ponta 

Lab. Mecânica 432 1 1 
Lab. Biologia Pt 1 216 1 1 
Lab. Biologia Pt 2 144 1 1 

Lab. Biocomb. Pt 1 216 1 1 
Lab. Biocomb. Pt 2 144 1 1 
Esp. Convivência 864 1 3 

Sala 101 432 5 3 
Sala 102 432 5 3 
Sala 103 432 5 3 

Lab. Eletrônica 432 1 3 
Lab. Eletrotécnica 432 1 2 
Lab. Automação 432 1 2 

Sala 201 432 1 3 
Sala 202 432 1 3 
Sala 203 432 1 3 
Sala 204 432 1 3 
Sala 205 432 1 3 
Sala 206 432 0 0 

Corredores Térreo 108 1 3 
Corredores PAV 1 216 1 3 
Corredores PAV 2 234 1 3 

PAV 3 256 1 0 
Área Comum Térreo 288 1 3 
Área Comum PAV 1 324 1 3 
Área Comum PAV 2 324 1 3 

Acesso WC TERREO 52 1 3 
WC MASC TERREO 128 1 1 
WC FEM TERREO 128 1 1 
Acesso WC PAV 1 52 1 3 
WC Masc. PAV 1 128 1 1 
WC Fem. PAV 1 128 1 1 

Acesso WC PAV 2 52 1 3 
WC Masc. PAV 2 128 1 1 
WC Fem. PAV 2 128 1 1 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Tomando como base os dados do Quadro 13 e do Quadro 14, estima-se que o 

consumo em um dia útil no horário fora de ponta, após a aplicação do retrofit, seja em 
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torno de 86,83 kWh, enquanto consumo estimado para o horário de ponta seja de 

70,90 kWh. Considerando que o funcionamento ocorre apenas em dias úteis, em um 

mês o consumo fora de ponta pode chegar a 1736,56 kWh (2196 kWh antes do retrofit) 

e no horário de ponta 1417,92 kWh (1898 kWh antes do retrofit). Logo, a economia no 

consumo de energia ativa no horário fora de ponta pode chegar a 21% e no horário 

de ponta, pode alcançar 25,49%. 

Não foi estimado o consumo para a quadra de esportes por não existir previsão 

quanto a sua utilização, ou seja, não há como prever com que periodicidade seria 

utilizada após a aplicação do retrofit. Cabe a comissão de recursos econômicos do 

campus avaliar e estabelecer períodos de utilização. A estimativa de consumo para a 

quadra de forma arbitrária pode resultar em impactos negativos quanto ao estudo de 

viabilidade econômica.  

4.4 Análise Econômica da Implementação do Retrofit 

4.4.1 Estimativa de Custos Relacionados à Aplicação do Retrofit 

Para a análise econômica, foi necessário realizar uma estimativa de custos 

para a implementação da adequação e retrofit do sistema de iluminação do campus. 

Foi realizado um orçamento dos dispêndios relacionados com a aquisição de 

equipamentos como lâmpadas de LED, luminárias adicionais do projeto e refletores. 

Na precificação, a mão de obra de execução do serviço de instalação das 

lâmpadas, luminárias e refletores, não foi considerado no orçamento total, pois o 

campus possui contrato de manutenção elétrica, ou seja, o campus possui mão de 

obra para a execução de serviços com eletricidade, o que não promove custos 

adicionais. O Quadro 15 mostra o orçamento total previsto.  

Quadro 15 – Orçamento prévio para aplicação da adequação e retrofit do sistema de 
iluminação 

Descrição Quantidade Valor Unitário (R$) 
Lâmpadas Kelux LED T8 4000K 2070lm 677 22,12 
Lâmpadas Kelux LED T8 4000K 1850lm 594 21,90 

Luminárias Sobrepor Abalux A08 104 154,90 
Luminárias Embutir Abalux A10 56 120,83 

Refletores 35 239,90 
Total Produtos 59256,42 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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4.4.2 Estimativa de Economia Atribuída à Aplicação do Retrofit 

A unidade consumidora está classificada no subgrupo A4 (Poder Público 

Federal), horo sazonal verde, onde existem tarifas para consumo ativo na ponta, 

consumo ativo fora de ponta, consumo reativo excedente na ponta, consumo reativo 

excedente fora de ponta, demanda ativa, demanda reativa e demanda de 

ultrapassagem. Para fins de análise econômica, foi verificado o consumo ativo na 

ponta e consumo ativo fora de ponta. A tabela 4 mostra o preço final da energia 

definidos pela Coelba para o mês de outubro de 2018. 

Tabela 4 – Preço final da energia 

Descrição Preço Final (R$/kWh) 

Consumo Ativo Na Ponta 2,51343966 
Consumo Ativo Fora de Ponta 0,33044842 

Fonte: Adaptado de Coelba, 2018. 

Com o preço final da energia definido, é possível estimar a economia mensal 

na fatura de energia, considerando o consumo fora de ponta e o consumo da ponta 

na situação hipotética antes e após da implementação do projeto luminotécnico. O 

Quadro 16 evidencia a economia mensal após a implementação da adequação e 

retrofit do sistema de iluminação do campus.  

Quadro 16 – Estimativa de economia mensal com a aplicação da adequação e 
retrofit no sistema de iluminação do campus 

Economia Mensal na Fatura de 

Energia 

Consumo Economizado 

(kWh) 

Total 

(R$) 

Fora de Ponta 459,44 151,82 
Na Ponta 480,08 1206,65 

Total Mensal Economizado  R$ 1358,47 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Levando em consideração o funcionamento do campus em 10 meses e 15 dias, 

a economia anual pode chegar a R$ 14263,94. 
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4.4.3 Análise Econômica 

Para análise a partir do VPL, foi fixada uma taxa de desconto em concordância 

com uma aplicação de investimento de acordo com o Sistema Especial de Liquidação 

e Custódia (SELIC). De acordo com o Banco Central do Brasil, no ano corrente de 

2018, verificou-se uma taxa SELIC de 6,40% ao ano.  

Deste modo, foi possível elaborar a Tabela 5, que mostra o VPL dos 10 anos 

(compatível com a vida útil do bem adquirido) a partir da implementação do novo 

sistema de iluminação. 

Tabela 5 – VPL estimado durante o período da vida útil do sistema de iluminação 

Ano VPL 

0 -R$ 59.256,42 
1 -R$ 45.850,43 
2 -R$ 33.250,82 
3 -R$ 21.409,08 
4 -R$ 10.279,63 
5 R$ 180,39 
6 R$ 10.011,23 
7 R$ 19.250,74 
8 R$ 27.934,49 
9 R$ 36.095,91 
10 R$ 43.766,42 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Com os dados da Tabela 5, tornou-se possível elaborar o Gráfico 1, que exibe 

a projeção do VPL ao longo da vida útil das lâmpadas. Percebe-se que o fluxo de 

caixa acumulado se torna positivo a partir do quinto ano após a implementação do 

retrofit e após 10 anos o fluxo de caixa acumulado seria de R$ 43766,42, ou seja, o 

retrofit na iluminação gera ganhos econômicos ao longo da vida útil. 



71 

 

Gráfico 1 – Projeção anual do VPL ao longo da vida útil das lâmpadas 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Para a avaliação econômica conforme o método do prazo de retorno, referente 

ao tempo em que os custos se igualam aos benefícios, ou seja, quanto tempo é 

necessário para que os benefícios possam cobrir os custos. Este tempo ocorre 

justamente quando o valor presente líquido se iguala a zero, logo, percebe-se através 

da Tabela 5 que o prazo de retorno do investimento ocorre antes de completar 5 anos 

do investimento, ou seja, a partir do quinto ano o sistema de iluminação já 

proporcionaria economia de R$ 180,39.  

Pode-se afirmar então, que o bem adquirido “se paga”, pois o prazo do retorno 

do investimento é menor que o tempo de vida útil do bem adquirido. Logo, com essa 

avaliação econômica, indica-se que o bem deve ser adquirido. O tempo de retorno do 

investimento de 5 anos é compatível com outras aplicações, como por exemplo, de 

um sistema fotovoltaico conectado à rede.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do desenvolvimento das análises preliminares para a observância das 

condições dos requisitos de iluminação conforme normativos, foi possível verificar a 

potência instalada total do campus, o que permitiu estimar o consumo ativo no horário 

de ponta e fora de ponta. Posteriormente, também foi possível prever o impacto na 

fatura de energia, com a finalidade de orçar os gastos anuais.  

A partir do levantamento de dados in loco, foram confirmadas não 

conformidades com instrumentos normativos tanto em relação à iluminância média, 

quanto no índice de reprodução de cor, sendo expresso a necessidade da elaboração 

de um projeto luminotécnico para adequação da iluminação, obedecendo 

características estabelecidas por normas. Também foi realizado um projeto 

luminotécnico para a quadra de esportes, visando o atendimento de acordo a norma 

de iluminação esportiva, como também a utilização da energia de forma mais eficiente.  

A aplicação da adequação e retrofit do sistema de iluminação, conforme o 

projeto no software Dialux, sugere a adição e reposicionamento de luminárias, 

considerando características construtivas das edificações. Sugeriu-se também a 

utilização de lâmpadas T8 de LED, compatíveis com as luminárias. Para a quadra de 

esportes, também foram utilizados novos refletores de LED.  

O projeto de retrofit e adequação objetiva a utilização de equipamentos 

eficientes, compatíveis com a disponibilidade no mercado brasileiro. Foi possível uma 

redução da potência instalada de 24,41%, o que pode resultar na redução no consumo 

fora de ponta em 21% e no horário de ponta, pode chegar a 25,49%. 

Consequentemente, a redução de gastos anuais com energia será reduzida.  

Para que seja implementado o projeto luminotécnico, a necessidade de 

investimento é eminente, então, foram considerados os dispêndios e economias 

propiciadas a partir da execução do projeto. Com a análise econômica do VPL, foi 

possível observar fluxo de caixa positivo após o quinto ano. No método de prazo de 

retorno, percebeu-se que o bem adquirido “se paga” antes de 5 anos, período 

antecedente à vida útil das lâmpadas.  
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Então, foi considerado um investimento viável economicamente 

proporcionando uma economia de R$ 43766,42 ao final da vida útil das lâmpadas. 

Este resultado só foi possível devido às características da unidade consumidora, que 

pertence ao grupo A, tendo tarifas diferenciadas para o consumo fora de ponta e 

especialmente na ponta, que possui valor de tarifa mais elevado, justamente no 

horário em que o sistema de iluminação é mais exigido.  

Desta forma, pode-se afirmar que a aplicação de um estudo luminotécnico que 

visa o atendimento com às normas de iluminação, resulta em maior ergonomia nos 

ambientes de trabalho, atendendo requisitos da NR 17. Pode também proporcionar 

ações de eficiência energética, reduzindo o consumo energético e consequentemente 

os gastos na fatura de energia, se caracterizando como um investimento rentável e 

atrativo economicamente.  

Portanto, vale salientar que os objetivos propostos foram atendidos com êxito. 

A aplicação prática deste trabalho é de fundamental importância para a comunidade 

do campus, pois proporciona ganhos econômicos com a utilização da energia elétrica 

de forma eficiente, como também acarreta na melhoria das condições de trabalho dos 

que interagem efetivamente com a instituição.  
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