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Abstract: This paper compares some aspects of 
incandescent bulbs, compact fluorescent and LED in order 
to assess the feasibility of incandescent lamps being 
replaced by the most current  fluorescent and LED lamps as 
specified by the manufacturers. The paper also performs a 
lifetime cost analysis between the three types of lamps. 
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Resumo: Este artigo faz uma análise comparativa de alguns 
aspectos entre lâmpadas do tipo  incandescentes, 
fluorescentes compactas e LED com o objetivo de avaliar a 
viabilidade de substituir as lâmpadas incandescentes pelas 

mais modernas, do tipo fluorescente compacta e LED, 
conforme especificado pelos fabricantes,  trazendo o 
mesmo resultado em termos de iluminação porém com 
algum ganho em eficiência. Também foi realizada uma 
análise de custos comparativa entre os três tipos de 
lâmpadas, mediante a qual se pode observar quais os gastos 
econômicos que se obtêm com cada lâmpada durante sua 
vida útil. 

Palavras-Chave: Iluminação, lâmpadas, lâmpadas 
incandescentes, lâmpadas fluorescentes compactas, LED. 

1 Introdução 

A primeira lâmpada elétrica desenvolvida com sucesso era 
do tipo incandescente e foi inventada por Thomas Edison 
em 1879. Nessa época Dom Pedro II, no Brasil, concedeu a 
Edison a licença para introduzir no país os aparelhos e 
processos necessários para tornar a iluminação pública 
elétrica, sendo inaugurada na Estação Central de Ferro D. 
Pedro II a primeira instalação elétrica permanente. Em 1883 
houve a construção da primeira usina hidrelétrica localizada 
no Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, em 
Diamantina. Posteriormente foi instalado na cidade de 
Campos o primeiro serviço público municipal de iluminação 
elétrica do Brasil e da América do Sul.  

Desde então, investimentos no fornecimento de energia 
elétrica foram aplicados para aumento da capacidade, 
porém, paralelamente, cresceu também a demanda pela 
eletricidade no país, em uma velocidade maior do que a 
capacidade de oferta de energia [1]. No setor residencial, 
segundo o Ministério de Minas e Energia no Balanço 
Energético Nacional 2010, ano base 2009, o consumo de 
energia elétrica cresceu 6,5% principalmente devido ao 
aumento de renda da população e também à redução de 
impostos de bens de consumo durante a crise econômica do 
mesmo ano do relatório. Segundo o mesmo documento, o 
setor residencial tem consumo de 21% do total de consumo 
de energia elétrica no Brasil. Tomando como base dados da 
pesquisa feita pela Eletrobrás de posse de equipamentos e 
hábitos de uso, ano base 2005 - Classe Residencial Relatório 
Brasil [2], a participação das lâmpadas é de 14% no consumo 
de energia elétrica residencial no Brasil (Figura 1). 

A pesquisa da Eletrobrás também mostra que a lâmpada 
tem seu maior consumo de energia nos horários entre 18 e 
23 horas, exatamente nos horários de maior consumo de 
energia elétrica no sistema brasileiro.  

Em 1985 foi instituído o PROCEL, Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica, com o objetivo de 
promover a racionalização no uso da energia elétrica. Em 
2001 o Brasil passou pela maior crise energética da sua 
história, conhecida como “apagão”. Nesse ano, devido à 
escassez de energia, a utilização pela população das 
lâmpadas fluorescentes compactas, chamadas de lâmpadas 
econômicas, recebeu especial incentivo [3]. Como o país não 
estava preparado adequadamente para enfrentar aquele 
tipo de situação, houve margem para que fossem colocados 
no mercado produtos de baixa qualidade [1].  
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Figura 1: Gráfico do consumo final de energia elétrica no Brasil [2]. 

 

Observe-se que, segundo Khanh [4], 

“O objetivo do trabalho dos profissionais e indústria de 
iluminação é desenvolver produtos com melhor 
eficiência energética e qualidade de luz, para que se 
possa reduzir o consumo de energia elétrica e com isso 
mitigar seus efeitos no ambiente.”. 

Para Bommel [5], 

“Na iluminação profissional a sustentabilidade se 
aproxima da eficiência energética e vida útil, onde o 
projeto de instalação total (lâmpadas, luminárias, e 
layout das luminárias) têm o objetivo de aliar grande 
vida útil e instalações inteligentes que otimizam o uso 
da luz e com isso reduzem o consumo de energia.”. 

Dentro deste contexto o uso mais consciente da eletricidade 
e também a maior preocupação com o meio ambiente pela 
população gera um mercado favorável para o 
desenvolvimento e introdução de novas formas de 
iluminação que substituam as menos eficientes e menos 
sustentáveis. 

Este estudo utiliza três tipos de lâmpadas com mecanismos 
distintos de funcionamento, porém que são indicados pelo 
fabricante como similares em resultado de iluminação. O 
artigo destaca os componentes utilizados para fabricação de 
três tipos de lâmpadas e também desenvolve  testes 
comparativos entre eles com o objetivo de determinar se 
uma lâmpada pode realmente ser substituída por outra. 

As perguntas que nortearam o trabalho descrito neste artigo 
são as seguintes: 

a. Qual a diferença entre os tipos de lâmpadas 
existentes no mercado quanto aos componentes e 
ao descarte final? 

b. Dentre as várias opções de lâmpadas no mercado 
brasileiro, e de acordo com as informações que os 
fabricantes divulgam nas embalagens, é possível 
substituir um tipo por outro que contenha dados 
similares e obter o mesmo resultado de 
iluminação? 

Como existe no mercado uma grande variedade de 
lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED a definição 
de quais tipos de lâmpadas específicas serão analisadas é 
muito importante. Escolheram-se para a avaliação lâmpadas 
de mesmo fabricante, com as características descritas na 
tabela 1, por possuírem especificações similares 

Tabela 1: Características das lâmpadas estudadas. 

Modelo 
potência 
(Watts) 

Tensão 
(Volts) 

emissão de 
luz (lúmen) 

eficiência 
luminosa 
(lm/W) 

vida útil 
(horas) 

Incandescente 40 127 464 11,6 750 

Fluorescente 
compacta 

11 127 570 52,0 8000 

LED 7 127 135-155 -- 35000 

O estudo inclui as informações sobre componentes, uso e 
descarte das lâmpadas. Para as fases da fabricação, a 
pesquisa segue um perfil descritivo onde são expostos os 
materiais das lâmpadas e seu mecanismo de 
funcionamento. Na fase de descarte são descritas as 
principais formas de disposição dos resíduos e possibilidade 
de reciclagem para os três modelos de lâmpadas, na cidade 
de Curitiba. 

Quanto ao uso, as lâmpadas são testadas e os dados obtidos 
cruzados com as informações fornecidas pelo fabricante na 
embalagem dos produtos. Dessa maneira uma avaliação 
mais precisa quanto aos gastos energéticos e respectivos 
impactos ambientais pode ser realizada. 



 
                   ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  18   |   APRIL  2013 
 

21 
 

 

Figura 2: Posse média e uso de lâmpadas nos domicílios brasileiros[2]. 

 

2 Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de uso, ano 
base 2005 - Classe Residencial Relatório Brasil [2] mostra o 
comparativo de posses e uso de lâmpadas no Brasil. Nela 
foram pesquisados os usos de lâmpadas incandescente e 
fluorescentes. A lâmpada LED, por ser uma tecnologia nova, 
ainda não tem consumo representativo no país, portanto 
não é tratada.  

Verificou-se que a posse média de lâmpadas fluorescentes e 
incandescentes é a mesma no país, sendo a fluorescente 
com maior posse no uso habitual (Figura 2). Considera-se 
uso habitual o uso diário, como lâmpadas de copa e cozinha 
e uso eventual, como uso esporádico como lâmpadas de 
garagem, por exemplo. 

2.1 Lâmpadas incandescentes 

As lâmpadas incandescentes comuns são as mais conhecidas 
e de tecnologia mais antiga [6]. São a forma mais antiga de 
iluminação e são constituídas de um filamento de 
tungstênio dentro de um bulbo de vidro com vácuo no 
interior ou gases não halógenos [3]. 

A iluminação incandescente resulta da incandescência de 
um fio percorrido por corrente elétrica, devido ao seu 
aquecimento, quando este é colocado no vácuo ou em meio 
gasoso apropriado. Para que o filamento possa emitir luz 
eficientemente, deverá possuir um elevado ponto de fusão 
e baixa evaporação. Os filamentos são, atualmente, 
construídos de tungstênio trefilado [7]. O filamento se 
desgasta e se rompe com o tempo [8].  

As lâmpadas incandescentes apresentam variações em suas 
características construtivas, sendo as três mais significativas 
a incandescente convencional, a incandescente halógena e a 
incandescente halógena dicróica. Neste estudo será 
utilizada a lâmpada incandescente comum, de 40 W (Figura 
3). O tamanho reduzido, funcionamento imediato e o fato 
de a lâmpada não necessitar de aparelhagem auxiliar 
(reatores e transformadores, por exemplo) são algumas das 
vantagens desse tipo de lâmpada. Como desvantagem 

destaca-se a elevada dissipação de calor que gera 
desperdício de energia [6]. 

 

Figura 3: Lâmpada incandescente utilizada no estudo. 

2.2 Lâmpadas a descarga de baixa pressão 

Lâmpadas cujo mecanismo de funcionamento é pela 
descarga elétrica em vapores metálicos, por exemplo, 
vapores de mercúrio ou vapores de sódio, são chamadas de 
fluorescentes [9]. 

São compostas de um invólucro translúcido de vidro 
transparente chamado de tubo de descarga. Nas suas 
extremidades possuem eletrodos cuja função é emitir 
elétrons com o aumento da temperatura. O tubo de 
descarga é composto por gases de vapor metálico sob 
pressão [9]. A pressão do gás ou vapor dentro do bulbo em 
lâmpadas de descarga elétrica pode variar desde uma fração 
de atmosfera até dezenas de atmosferas, ou seja, baixa, 
média e alta pressão [10]. 

Ao aplicar uma diferença de potencial externa, o eletrodo 
negativo (cátodo) emite elétrons que são acelerados em 
direção ao eletrodo positivo (ânodo) e colidem com os 
átomos do vapor metálico no meio do caminho. A colisão 
causa a ionização dos átomos, ou seja, perda ou ganho de 
elétrons, os quais também se movimentam em direção aos 
eletrodos. A conversão de átomos do vapor metálico em 
íons libera uma radiação ultravioleta que incide no 
revestimento de fósforo na parede interna do tubo e se 
converte em luz visível [11].  
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As lâmpadas a baixa descarga podem ser classificadas em 
fluorescentes e fluorescentes compactas, também 
conhecidas como eletrônicas.  

As lâmpadas fluorescentes comuns são as lâmpadas 
tubulares, consideradas de baixa pressão, e são revestidas 
internamente por fósforo. As lâmpadas fluorescentes 
comuns funcionam com a instalação auxiliar de reatores que 
servem para limitar a corrente e adequar as tensões ao 
perfeito acendimento das lâmpadas [9]. 

As lâmpadas denominadas fluorescentes compactas (LFC) 
são revestidas com trifósforo e compostas de um pequeno 
bulbo fluorescente, possuindo em alguns modelos os 
dispositivos de partida (starters) e reatores incorporados ao 
seu invólucro compacto [6]. São bastante utilizadas, pois 
possuem o mesmo bocal (bocal E27) da lâmpada 
incandescente, o que facilita sua substituição [7]. A lâmpada 
utilizada neste estudo foi uma fluorescente compacta luz 
suave, 11 W (Figura 4). 

 

Figura 4: Lâmpada fluorescente compacta utilizada no 
estudo. 

A determinação da vida útil das lâmpadas fluorescentes é 
influenciada pelos ciclos de chaveamento (liga-desliga) e 
pelo tipo de reator que alimenta a lâmpada (eletrônico ou 
eletromagnético). Como a vida útil de uma lâmpada 
fluorescente é influenciada pela quantidade de 
acendimentos, quanto mais acendimentos em períodos 
curtos, mais prejudicial é para sua vida útil. É necessário 
analisar o tipo de ocupação do ambiente antes de utilizar 
uma lâmpada fluorescente, pois tempos de reacendimentos 
inferiores a 15 minutos ou mais de 8 acendimentos ao dia 
poderão prejudicar a vida útil especificada das lâmpadas. 
Assim, recomenda-se que, em saídas curtas dos ambientes, 
as lâmpadas não sejam desligadas [12]. 

2.3 Lâmpadas LED (diodo emissor de luz) 

Com tamanho bastante reduzido, o LED oferece vantagens 
mediante seu desenvolvimento tecnológico, tornando-o 
uma alternativa real na substituição das lâmpadas 
incandescentes e fluorescentes [7]. 

Os LEDs são semicondutores que convertem corrente 
elétrica em luz [8]. São fontes de luz de estado sólido 
baseados em semicondutores inorgânicos que emitem luz 
por eletroluminescência [13]. Eletroluminescência é um 
processo de emissão gerado por meio de excitação 
eletrônica, pela passagem de uma corrente elétrica através 
do material. Esse processo pode ocorrer em materiais 

inorgânicos semicondutores, cristais orgânicos e polímeros 
orgânicos [14]. 

Por se tratar de uma tecnologia relativamente nova, o 
mercado das lâmpadas LED está em expansão com vários 
modelos e formatos, o que motiva a análise do uso 
adequado das lâmpadas LED para cada situação específica.  

A lâmpada utilizada nesta pesquisa foi uma lâmpada LED 
tipo “luz suave” com potência declarada de 7W (Figura 5). 

 

Figura 5: Lâmpada LED utilizada no estudo. 

3 Metodologia 

Para descrição das lâmpadas dividiu-se em estágios o ciclo 
de vida, sendo que, para as fases de fabricação e descarte, 
será executada uma pesquisa bibliográfica, ou seja, os dados 
serão retirados da literatura e/ou dos dados fornecidos 
pelos fabricantes.  

Na fase de uso o método experimental foi utilizado. 
Primeiramente é realizado o cruzamento de informações 
declaradas nas embalagens pelo fabricante com os dados 
obtidos em laboratório, tais como: potência, fluxo luminoso, 
temperatura da cor. Também é quantificado o gasto de 
energia dos três tipos de lâmpadas em termos de fluxo 
energético.  

Para realização das medições as lâmpadas foram fixadas na 
esfera integradora (Esfera de Ulbricht), apresentada na 
figura 6. Após cada lâmpada ter sido energizada, aguardou-
se um período de 15 minutos, tempo necessário para que as 
lâmpadas atinjam a estabilidade térmica de seus 
componentes. A seguir foram avaliados os resultados 
obtidos nos instrumentos de medição. 

Para medição do fluxo luminoso foi utilizado o Conjunto 
Esfera Integradora LMT U 1000 composto pela esfera 
integradora, fotômetro, dispositivo de chaveamento e 
sistema desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento – LACTEC , que está localizado nas 
dependências do Centro Politécnico da Universidade 
Federal do Paraná. A temperatura de cor foi determinada 
pelo Colorímetro CL-200 da Konica Minolta. Por fim as 
características elétricas como potência, corrente, fator de 
potência e distorção harmônica total foram determinadas 
pelo Analisador de Potência Xitron 2503AH. 

Todas as medições foram efetuadas em condições 
controladas, sendo a temperatura ambiente de 25±1ºC e a 
umidade relativa do ar menor que 65%. 
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Figura 6: Esfera de Ulbricht. 

4 Resultados 

A seguir são descritos os resultados das análises de acordo 
com as características das lâmpadas em termos de 
manufatura, uso e descarte. 

4.1 Manufatura 

Aqui são especificados os materiais e processos que 
envolvem a fabricação das lâmpadas utilizadas na pesquisa. 
Segundo algumas informações fornecidas pelo fabricante, as 
lâmpadas são constituídas dos seguintes materiais básicos: 

Lâmpada incandescente:  

Metais como tungstênio, símbolo W, número na tabela 
periódica 74; cobre, símbolo Cu, número 29; estanho, 
símbolo Sn, número 50; ligas metálicas formadas por 
manganês-níquel (Mn, Ni). Gases como: argônio, símbolo Ar, 
número 18. As lâmpadas também possuem laca, malaquita, 
pó de mármore e vidro (ligas alcalinas). 

Lâmpada fluorescente compacta: 

Metais: tungstênio, símbolo W, número na tabela periódica 
74; cobre, símbolo Cu, número 29; estanho, símbolo Sn, 
número 50; ligas metálicas formadas por manganês-níquel 
(Mn, Ni). Pode conter também: gases como o argônio, 
símbolo Ar, número 18 e Neônio, símbolo Ne, número 10, 
além de plásticos, componentes eletrônicos e vidro (ligas 
alcalinas). Dentro das LFC podem ser encontradas funções 
orgânicas como fenóis. Para a reprodução de cor a lâmpada 
pode conter materiais raros como o trifósforo que é retirado 
de terras raras, ou o halofosfato [17].  

LED: 

As lâmpadas LED manufaturadas pelo fabricante do estudo 
possuem metais como alumínio, símbolo Al, número 13; 
estanho, símbolo Sn, número 50; cobre, símbolo Cu, número 
29 e níquel, símbolo Ni, número 28. São compostas de 
plásticos, componentes eletrônicos, funções orgânicas como 
fenóis e vidro (ligas alcalinas). 

4.2 Uso 

A avaliação da fase de uso das três lâmpadas foi efetuada 
por meio de uma parceria com o LACTEC. Para a lâmpada 
incandescente os dados de amostra considerados são 
apresentados na tabela 2. 

Tabela 2: Dados fornecidos pelo fabricante para a lâmpada 
incandescente. 

Tensão declarada pelo fabricante (V) 127 

Potência declarada (W) 40 

Fator de potência declarado 1 

Fluxo luminoso declarado (lm) 464 

Temperatura de cor declarada (K)  Não declarado 

Eficiência energética declarada (lm/W) 11,6 

Os resultados obtidos nos ensaios são apresentados na 
tabela 3. 

Tabela 3:Dados obtidos nos ensaios para a lâmpada incandescente. 

 
Tensão de saída (V) 126,99 

 
Corrente de saída (A) 0,321 

 
Potência (W) 40,7 

 
Fator de Potência 1 

 
Fluxo luminoso (lm) 459 

 
Temperatura da cor (K) 2616 

 
Distorção harmônica de corrente (%) 0,76 

Com tais informações a seguinte análise pode ser feita: os 
dados declarados pelo fabricante estão de acordo com o 
que foi ensaiado em laboratório, ficando apenas o fluxo 
luminoso um pouco abaixo do informado, porém essa 
divergência não é significativa, pouco maior que 1%, tendo 
reduzido a eficiência, que ficou em 11,27 lm/W.  

Não foi informada a temperatura de cor pelo fabricante.  

Para a lâmpada fluorescente compacta os dados da amostra 
considerados são apresentados na tabela 4. 

Tabela 4:Dados fornecidos pelo fabricante para a lâmpada 
fluorescente compacta. 

Tensão declarada pelo fabricante (V) 127 

Potência declarada (W) 11 

Fator de potência declarado 0,55 

Fluxo luminoso declarado (lm) 570 

Temperatura de cor declarada (K) 2700 

Eficiência energética declarada (lm/W) 52 

Os resultados obtidos pelos ensaios são apresentados na 
tabela 5. 

Os resultados mostram que os dados fornecidos pelo 
fabricante estão em conformidade com os obtidos em 
laboratório. O fluxo luminoso medido se mostrou um pouco 
maior que o declarado (14%), assim como o consumo (8%). 
Isso acarretou uma melhora na eficiência energética, de 
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54,30 lm/W. Pode-se observar que a distorção harmônica de 
corrente para este modelo de lâmpada é alta, o que pode 
acarretar problemas no Sistema Elétrico. 

Para a lâmpada LED os dados da amostra considerados são 
apresentados na tabela 6. 

Tabela 5:Dados obtidos nos ensaios para a lâmpada fluorescente 
compacta. 

 
Tensão de saída (V) 127,05 

 
Corrente de saída (A) 0,156 

 
Potência (W) 11,97 

 
Fator de potência 0,6 

 
Fluxo luminoso (lm) 650 

 
Temperatura de cor (K) 2665 

 
Distorção harmônica de corrente (%) 104,33 

Tabela 6: Dados fornecidos pelo fabricante para a lâmpada LED. 

Tensão declarada pelo fabricante (V) 110-250 

Potência declarada (W) 7 

Fator de Potência declarado 0,5 

Fluxo luminoso declarado (lm) 135-155 

Temperatura de cor declarada (K) Não declarada 

Eficiência energética declarada (lm/W) Não declarada 

Na tabela 7 são apresentados os resultados obtidos pelos 
ensaios. 

A amostra apresentou uma potência inferior à informada 
(16%); A eficiência energética calculada ficou em 28,39 
lm/W. Portanto as três lâmpadas estudadas se comportam 
de acordo com o especificado nas respectivas embalagens. 
Temperatura de cor não foi declarada. 

Tabela 7:Dados obtidos nos ensaios para a lâmpada LED. 

 
Tensão de saída (V) 127,07 

 
Corrente de saída (A) 0,081 

 
Potência (W) 5,87 

 
Fator de potência 0,57 

 
Fluxo luminoso (lm) 165 

 
Temperatura da cor (K) 2949 

 
Distorção harmônica de corrente(%) 87,95 

Com mais confiabilidade nos dados, o estudo comparativo 
entre os três tipos de lâmpada pode ser executado       
(tabela 8). Sendo assim, o que se pode concluir é que a 
lâmpada LED consome menos energia do que as outras 
duas. A energia consumida pela LED (5,87 W) é 25% da 
energia consumida pela incandescente (40,7 W) e 53% da 
consumida pela fluorescente compacta (11,97 W). 

Porém, o que se pode observar é que, mesmo com o 
consumo menor, a lâmpada LED não poderia substituir as 
demais lâmpadas para todas as finalidades. O fluxo 
luminoso medido na lâmpada LED é muito menor. Outro 
ponto que foi percebido neste caso é a indicação do 

fabricante de que a lâmpada LED de 7 W equivale a uma 
incandescente de 40W em termos de iluminação. Mesmo 
que o objetivo de iluminação seja um ponto específico, a 
lâmpada LED de 7 W (165 lm) possui 36% apenas do fluxo 
luminoso da incandescente (459 lm). Já a lâmpada 
fluorescente compacta de 11 W (650 lm) poderia substituir a 
incandescente de 40 W havendo inclusive ganhos na 
iluminação porque o fluxo é 1,4 vezes maior. A temperatura 
de cor se mostrou muito parecida entre as três amostras, 
principalmente entre a incandescente a fluorescente. A 
eficiência energética da lâmpada fluorescente se mostrou 
maior, com 54,30 lm/W. Ela se mostrou 91% maior que a 
LED (28,39 lm/W) e 381% maior que a incandescente (11,27 
lm/W).  

Contudo também deve ser observado que enquanto a 
lâmpada incandescente apresenta fator de potência 1 e 
praticamente nenhuma distorção harmônica, as lâmpadas 
fluorescente e LED apresentaram baixo fator de potência e 
alto valor de distorção harmônica. Isso significa que, embora 
essas duas lâmpadas ofereçam melhor eficiência energética 
(relação fluxo/potência) para o consumidor final, para o 
Sistema Elétrico podem estar sendo prejudiciais, ou seja, há 
ganhos em termos de menor valor eficaz de corrente, 
embora com perda na qualidade de energia e não trazendo 
ganho algum. Esse problema (baixo fator de potência e alta 
distorção harmônica) pode ser solucionado na fabricação da 
lâmpada, porém encarecendo o produto. Em alguns países 
com requisitos técnicos para lâmpadas mais exigentes, tal 
fato não ocorre. 

Para uma análise simplificada de custos dos três modelos, 
foi feito um comparativo entre eles que pode ser visualizado 
na tabela 9. Para este comparativo foi definido como tempo 
de análise a maior vida útil entre as três lâmpadas (LED 
35.000 horas), o consumo aferido, o custo de reposição das 
de menor vida útil, considerando apenas o custo da 
lâmpada, sem o trabalho para sua troca. Foi considerada 
nos testes a energia elétrica fornecida pela rede da 
concessionária local, Copel, uma vez que o estudo foi 
realizado no Paraná. 

Tabela 8: Resultados comparativos dos ensaios. 

Modelo Potência 
(W) 

Fluxo 
luminoso 
(lm) 

Eficiência 
energética 
(lm/W) 

Incandescente 40,70 459 11,27 

Fluorescente 
compacta 

11,97 650 54,30 

LED 5,81 165 28,39 

O custo da tarifa de energia residencial cobrada também foi 
o da COPEL [18]. Não foram considerados possíveis custos 
de descarte. Importante observação é que a vida útil não foi 
confirmada em laboratório, sendo utilizados os dados 
fornecidos pelo fabricante. 

A lâmpada LED se mostrou com o menor custo total, mas a 
simples substituição não é possível, pois seu fluxo luminoso 
é muito menor que os demais modelos. 
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Tabela 9 Análise simplificada de custos comparativos dos três tipos de lâmpadas. 

 

4.3 Descarte 

É previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988, Título 
VIII - Capítulo VI – Do Meio Ambiente - Art. 225 [19]: 

“Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”. 

A fase pós-uso das lâmpadas é o descarte, e, como elas 
podem conter substâncias tóxicas em sua composição, o seu 
descarte deve ser planejado de modo a causar mínimo 
impacto ao meio ambiente. Aqui são expostas as melhores 
opções para descarte, na cidade de Curitiba, dos três tipos 
de lâmpadas estudadas no artigo.  

Nacionalmente a preocupação com o correto descarte das 
lâmpadas é representada pela Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal n. 12.305/2010, 
e é um importante instrumento para minimizar os impactos 
causados ao meio ambiente, e inclui o descarte e destinação 
de produtos eletroeletrônicos, lâmpadas e luminárias [20]. 

Em Curitiba o tratamento e descarte de resíduos especiais 
são regulamentados pela Lei Municipal 13.509 de 08 de 
junho de 2010. São considerados como resíduos especiais, 
na Lei, pneumáticos, pilhas e baterias, lâmpadas, 
embalagens de tintas solventes e óleos, equipamentos e 
componentes eletrônicos. A Lei cita a responsabilidade dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e revendedores de 
produtos geradores de resíduos especiais pela destinação 
final adequada de tais resíduos, incluindo a coleta, 
transporte, acondicionamento e reciclagem quando 
possível. O descumprimento da lei acarreta em multas tanto 
para os consumidores finais, devido à descarte inadequado 
ou descarte em coleta pública, quanto aos revendedores, 
fabricantes e importadores. 

4.3.1 Incandescente 

A lâmpada incandescente não possui substâncias 
potencialmente agressivas ao meio ambiente. Apresenta, 
outrossim, alguns materiais recicláveis como vidro e 
alumínio. A prefeitura de Curitiba recolhe essas lâmpadas 
por meio do programa “lixo que não é lixo”, que é a coleta 
regular dos resíduos gerados nas atividades diárias das 
residências, bem como em estabelecimentos comerciais, 

industriais e de prestação de serviços, cujos volumes e 
características sejam compatíveis com a legislação municipal 
vigente. O “lixo que não é lixo” compreende materiais 
recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais, 
sucatas de fogão, de televisão e de máquina de lavar [21]. 

4.3.2 Fluorescente compacta 

Como citado acima as lâmpadas fluorescentes contêm em 
sua composição mercúrio, que é um metal considerado de 
alto grau de periculosidade [3]. O mercúrio é um elemento 
mais perigoso se comparado com as demais substâncias, 
pois é bastante volátil nas condições normais de 
temperatura e pressão. Nos EUA a agência de proteção 
ambiental (EPA) considera as lâmpadas como a segunda 
maior fonte de mercúrio em resíduos sólidos urbanos, logo 
depois das pilhas [22]. 

O mercúrio depositado em aterros sanitários pode 
contaminar o solo e corpos hídricos e consequentemente 
atingir os seres vivos. 

Portanto, o ideal é que as lâmpadas fluorescentes sejam 
enviadas para aterros de resíduos perigosos ou tratadas 
antes da destinação final.  

Em Curitiba a prefeitura dá destinação ao lixo tóxico 
domiciliar, pilhas, baterias, toner de impressão, embalagens 
de inseticidas, tintas, remédios vencidos, lâmpadas 
fluorescentes (até 10 unidades), óleos de origem animal e 
vegetal (embalados em garrafas PET de 2 litros), que é 
encaminhando pelos consumidores a pontos de coleta 
específicos espalhados pela cidade. 

Existem também empresas especializadas na moagem e 
descontaminação desse tipo de lâmpada. Por meio de 
equipamentos especiais é possível realizar a trituração com 
separação dos componentes (Figura 7). Um exemplo de 
processo é descrito a seguir. 

Cada lâmpada fluorescente queimada é introduzida na 
tubulação de entrada de modo que é conduzida para baixo 
devido ao seu próprio peso e também à pressão negativa 
em que se encontra o ar no interior do tambor (unidade de 
armazenamento de sólidos). Ao entrar no tambor, a 
lâmpada é destruída mecanicamente por meio de um 
sistema de correntes acopladas ao eixo de um motor 
elétrico posicionado no centro da unidade cisalham cada 
lâmpada em todo o seu comprimento. Com a trituração, são 
gerados resíduos sólidos e gasosos. Os resíduos sólidos são 
compostos por particulados de vidro, alumínio e pó de 

Modelo 
Potência 

(W) 
Horas 

utilizadas 

Custo 
Energia 

(R$) 

Vida útil 
(horas) 

Lâmpadas 
utilizadas 

Custo 
Unitário 

(R$) 

Custo 
reposição 

(R$) 

Custo 
Total 
(R$) 

Incandescente 40,70 35.000 683,65 750 47 2,40 112,80 796,45 

Fluorescente 
compacta 

11,97 35.000 201,06 8.000 5 12,90 64,50 265,56 

LED 5,81 35.000 97,59 35.000 1 79,5 79,50 177,09 
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fósforo. Esses resíduos precipitam-se no fundo da unidade 
(tambor). Os resíduos mais leves (microparticulado de pó) 
são aspirados através de uma mangueira de borracha para a 
unidade de ventilação e filtragem [23]. 

 

Figura 7: Equipamento de trituração e descontaminação de 
lâmpadas [23]. 

A prefeitura de Curitiba também possui um programa de 
recolhimento de alguns resíduos perigosos, sendo que o 
usuário deve levá-los aos locais de recolhimento. 

4.3.3 LED 

Quanto à destinação adequada de LED, por se tratar de 
produtos novos no mercado, ainda não foram encontradas 
muitas soluções de destino final. Porém, sabe-se que esses 
produtos não contêm substâncias tóxicas em sua 
composição. Assim como as lâmpadas incandescentes, as 
lâmpadas LED podem ter seus componentes separados e 
algumas peças podem ser enviadas para reciclagem, como o 
alumínio e plástico. 

5 Conclusões 

A pesquisa foi realizada com três tipos de lâmpadas 
especificadas como similares pelo fabricante. Em um 
primeiro momento uma pesquisa bibliográfica foi realizada 
para apresentação dos materiais e componentes 
encontrados em cada tipo de lâmpada, os quais as 
diferenciam nos processos de fabricação. A segunda etapa 
foi executada em parceria com o LACTEC, que testou as 
lâmpadas em laboratório e forneceu dados mais confiáveis 
para que posteriormente fossem realizados os estudos 
comparativos de características físicas, eficiência e custo 
entre as três peças para se saber se é possível a substituição 
de uma lâmpada pela outra conforme informado pelo 
fabricante. 

Os testes confirmam em todos os casos os dados fornecidos 
na embalagem, com diferenças aceitáveis. Concluiu-se que a 
lâmpada incandescente de 40 W pode ser substituída pela 
fluorescente compacta em termos de características físicas, 
havendo inclusive ganhos em termos de fluxo luminoso (1,4 
vezes), eficiência energética (381%) e custos, uma vez que a 
lâmpada fluorescente não seja aplicada em ambientes que 
necessitem reacendimentos em intervalos inferiores a 15 

minutos ou mais de 8 acendimentos por dia. A lâmpada LED 
não substitui as demais lâmpadas em termos de 
características físicas e eficiência energética, pois os estudos 
comparativos mostram que o seu fluxo luminoso é muito 
baixo, bem como a eficiência energética (embora maior que 
a eficiência da incandescente, foi inferior à da fluorescente 
compacta). Em termos de custos a lâmpada LED apresentou 
um valor menor durante toda a sua vida útil, mas como não 
apresenta as características luminotécnicas equivalentes, o 
ganho não pode ser considerado se comparada às outras 
duas opções. A fluorescente compacta se mostrou com uma 
boa relação entre custo das características lumínicas, custo 
da lâmpada e custo de energia. A lâmpada LED, com sua 
grande vida útil, se mostra muito propícia para locais de 
difícil troca. 

Estudos como este evidenciam a importância da elaboração 
do projeto luminotécnico por um profissional habilitado. Tal 
projeto de iluminação se diferencia do projeto da 
infraestrutura elétrica que, entre outros elementos, 
contempla a fiação, os dutos, os comandos e os pontos de 
luz. Contempla parâmetros funcionais, acrescentando 
parâmetros estéticos, e tem o objetivo de definir tipos de 
lâmpadas e luminárias adequadas ao ambiente, as 
necessidades, conforto visual e aspirações de seus usuários. 
Abrangem qualquer espaço que necessite de iluminação 
artificial. Diferenciam-se basicamente por focarem 
acabamentos, luminárias e lâmpadas com os seus 
comandos. 

O fator economia também é atualmente um parâmetro 
importante em projetos, pois, com maior eficácia, a 
iluminação se torna mais eficiente, evitando desperdícios de 
energia. Deve-se também evitar pontos ou áreas 
excessivamente iluminadas, as quais podem causar 
ofuscamento. Também o oposto deve ser observado com 
preocupação no projeto, pois a carência de iluminação em 
ambientes internos e externos pode se tornar fator 
prejudicial à saúde e às atividades de seus usuários.   

A existência de um projetista com conhecimentos técnicos e 
capacidade estética e criativa para atender ao potencial 
existente na iluminação faz-se necessária. 

Na terceira e última etapa as opções de destinação final 
para as lâmpadas na cidade de Curitiba são apresentadas de 
acordo com a legislação vigente, instrumentos da prefeitura 
e empresas do mercado. Conclui-se que, para as lâmpadas 
incandescentes e LED, a opção viável é o “lixo-que não é 
lixo”, programa de coleta de recicláveis executado pela 
prefeitura de Curitiba. Para lâmpadas fluorescentes 
compactas, que devem ser tratadas como resíduo perigoso, 
a destinação final pode ser feita por meio da coleta de 
resíduos perigosos domiciliares da prefeitura, ou então, nos 
casos de maior consumo dessas lâmpadas, a destinação 
pode ser realizada por empresas especializadas. 
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