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Abstract: The current Brazilian energy situation, facing a dry 
period and having its main energy matrix based on 
hydroelectricity, brings up the necessity to review the use of 
natural resources available. This study focused on the end 
use of electricity (demand), and analysed the energy 
consumption of a lighting system from a floor of a Police 
Station building of “Receita Federal do Brasil” (Internal 
Revenue Service of Brazil), located in the city of Londrina. 
The choice was motivated by a Legal Federal Instruction, 
published in “Diário Oficial da União”, which requires the 
classification of federal buildings in the National Labelling 
Programme for Buildings in case of reconstruction or 
retrofit. It was observed that the building conditions did not 

meet the standard requirements for lighting in the 
workplace, and it was impossible to classify the area in any 
of the standard levels of energy efficiency (EE). Due to 
nonconformities, the replacement of existing fluorescent 
lamps for LEDs was suggested using the DIALux® simulation 
software. The proposed solution was economically feasible, 
met the standard and respected the EE classification rules, 
reaching level A. 

Keywords: Labeling buildings; end use of electricity; LED; 
Dialux®. 

Resumo: Diante da atual situação energética brasileira, com 
uma matriz predominantemente hídrica e condições 
meteorológicas desfavoráveis, surge a urgência de se 
repensarem os recursos disponíveis. O presente estudo 
concentra-se no uso final de energia elétrica (demanda), e 
busca analisar o consumo energético de um sistema de 
iluminação de um pavimento do edifício da Delegacia da 
Receita Federal do Brasil, localizado na cidade de Londrina. 
A escolha foi motivada por uma Instrução Normativa, 
publicada no Diário Oficial da União, que obriga a 
classificação dos edifícios públicos federais, em caso de 
reforma ou retrofit, no Programa Nacional de Etiquetagem 
de Edificações. Pôde-se observar que as condições atuais do 
edifício não atendem aos requisitos da norma para 
iluminação em ambientes de trabalho, além de não ter sido 
possível classificar a área em nenhum dos níveis do padrão 
de Eficiência energética (EE). Diante dessas 
inconformidades, foi sugerida a substituição das lâmpadas 
fluorescentes existentes por LEDs, utilizando o software de 
simulação DIALux®. A solução proposta, além de 
economicamente viável, atendeu a norma e regras de 
classificação de EE, atingindo nível A. 

Palavras-Chave: Etiquetagem de edificações; uso final de 
energia elétrica; LED; Dialux®. 

1 Introdução 

As condições climáticas desfavoráveis nos últimos anos no 
Brasil revelaram uma preocupação com o suprimento de 
energia elétrica. A oferta interna de eletricidade por fonte 
hidráulica representava 64,9% em 2013 [1], e vem 
apresentando queda, sendo complementada pelas térmicas 
em regime de urgência. Por isto, a construção de um 
programa de Eficiência Energética (EE) tem se tornado uma 
necessidade no país. A EE pode ser definida como uma 
forma diferente de executar a mesma tarefa, obtendo os 
mesmos resultados e consumindo ou desperdiçando menos 
energia [2]. Tal conceito deve ser aplicado em toda a cadeia 
de suprimento de eletricidade: reduzindo-se as perdas na 
conversão de energia primária (oferta), utilizando-se 
equipamentos mais eficientes no uso final, mudando-se o 
padrão de consumo, entre outras [3]. Para o sucesso de um 
programa de eficiência energética, deve existir uma 
abordagem integrada de recursos. Esta abordagem, 
considera tanto a oferta de energia quanto a demanda, 
buscando sempre um ponto de equilíbrio que minimize os 
custos para as concessionárias e a sociedade [4].  

O que tem prevalecido no Brasil é o planejamento da oferta, 
em que a demanda é uma entrada exógena, dependente de 
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cenários e expectativas [5]. A EE também é externa ao 
plano, sendo avaliada apenas do ponto de vista dos 
processos para geração de energia. Dessa forma, investe-se 
na construção de usinas hídricas, térmicas, eólicas e 
fotovoltaicas, visando o aumento, apenas, da oferta de 
energia. No entanto, é fácil imaginar que a construção de 
uma usina custe muito mais do que um sistema eficiente de 
iluminação, por exemplo. O problema está no fato de que 
no primeiro caso o investimento é do governo, enquanto no 
segundo, da sociedade. Tal diferença sinaliza uma das 
diversas barreiras enfrentadas para que um bom 
planejamento integrado possa se concretizar [4][6]. 

É desejável que haja uma política também sobre o lado da 
demanda. São necessários programas de conscientização 
para redução no uso final de energia, que podem alterar o 
padrão de consumo do brasileiro e fomentar a construção 
de edificações mais inteligentes. Esta demanda deve ser 
prevista com base em diversos fatores, como serviços 
prestados, estilo de vida, comportamento, entre outros [7]. 

Uma ação política, buscando a redução no consumo de 
energia elétrica, foi realizada pela Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Publicou-se uma Instrução Normativa, 
em 04 de junho de 2014, estabelecendo o uso da Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e 
respectivas edificações públicas federais novas ou que 
recebam retrofit [7]. 

O processo de etiquetagem de edificações no Brasil ocorre 
de forma distinta para edifícios comerciais, de serviços e 
públicos e para edifícios residenciais. A etiqueta é concedida 
em dois momentos: na fase de projeto e após a construção 
do edifício. Um projeto pode ser avaliado pelo método 
prescritivo ou pelo método da simulação, enquanto o 
edifício construído deve ser avaliado através de inspeção in 
loco. Nos edifícios comerciais, de serviços e públicos são 
avaliados três sistemas: envoltória, iluminação e 
condicionamento de ar. Dessa forma, a etiqueta pode ser 
concedida parcialmente, desde que sempre contemple a 
avaliação da envoltória. As etiquetas devem ser emitidas 
por Organismo de Inspeção Acreditado (OIA) pelo Inmetro, 
para Eficiência energética em Edificações [8].  

Com base na Instrução Normativa citada, o presente estudo 
objetiva inspecionar in loco o edifício da Delegacia da 
Receita Federal do Brasil, órgão do governo responsável 
pela administração dos tributos federais e controle 
aduaneiro, na cidade de Londrina-PR. Esta primeira etapa de 
inspeção considerou o sistema de iluminação, com base em 
normas brasileiras e internacionais. Foi realizada uma 
análise das condições da densidade de potência da 
iluminação (W/m

2
), bem como outros critérios necessários 

para a classificação da edificação em um dos níveis da ENCE. 
Além disso, por se tratar de um ambiente de trabalho, as 
condições luminosas adequadas para as atividades foram 
avaliadas com o uso de um Luxímetro. A solução para os 
problemas encontrados foi proposta com o uso de um 
software livre de simulação, DIALux 4.12® [9], recomendado 
pelo PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica).  

Por fim, este trabalho serve de referência para diagnósticos 
de sistemas de iluminação em ambientes de trabalho. 
Considerando que a Instrução Normativa é um passo no 
sentido de um planejamento integrador de recursos, tais 
exigências devem ser expandidas, em um futuro próximo, 
para edificações comerciais e de serviços, onde o método 
aqui proposto também poderá ser utilizado. Iniciar o 
processo pelos edifícios públicos foi uma escolha acertada, 
visto que o consumo de energia elétrica neste setor tem 
aumentado nos últimos anos e, principalmente, pela menor 
complexidade em se direcionar recursos do governo para 
estas edificações, além de servir de exemplo, motivando 
mais iniciativas rumo à EE. 

2 Coleta de dados em campo 

Os dados foram coletados ao longo do mês de outubro e, 
para isto, foi utilizada a NBR 5382-1985 [10] que trata da 
Verificação da Iluminância de Interiores. A norma orienta a 
verificação da iluminância (E)[lux] em áreas retangulares, 
através da E média sobre um plano horizontal. Para tanto, 
deve ser utilizado um instrumento com fotócelula e 
correção do cosseno (difusor cobrindo a fotocélula que 
concentra os raios de luz) e da cor (adaptação da resposta 
da fotocélula à resposta do olho humano). Foi então 
escolhido o Luxímetro Digital Modelo LD-209, da 
Instrutherm®, Figura 1, que atende as exigências da norma.  

 

Figura 1: Luxímetro comercial utilizado para as medições em 
campo. 

As salas em estudo se enquadraram na condição de campo 
de trabalho retangular, iluminado com fontes de luz em 
padrão regular, simetricamente espaçadas em duas ou mais 
fileiras. A Iluminância Média pode ser determinada através 
da Equação 1. 

                𝐼𝑚 =
𝑅(𝑁−1)(𝑀−1)+𝑄(𝑁−1)+𝑇(𝑀−1)+𝑃

𝑁𝑀
,  (1) 

onde N representa o número de luminárias por fila, M o 
número de filas e cada uma das demais variáveis foram 
obtidas através de médias das medições de iluminância 
realizadas em determinados pontos das sala. Para a área 
central, foram realizadas medições nos lugares r1, r2, r3, r4 
e r5, r6, r7 e r8, como indica a Figura 2. A média aritmética 
dos oito valores de iluminância representa a variável R da 
Equação 1. Posteriormente, a iluminância nas paredes 
paralelas da sala foram obtidas através de medições nos 
pontos q1, q2 e q3, q4; t1, t2 e t3, t4, permitindo a 
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determinação, respectivamente, através do cálculo das 
médias, das variáveis Q e T. Por fim, as extremidades foram 
medidas, p1 e p2, permitindo a obtenção da última variável 
da Equação 1, P. 

 

Figura 2: Indicação dos pontos a serem medidos para a 
determinação da Iluminância Média (NBR 5382/1985). 

Para os trabalhos em campo, foi montado um checklist no 
Excel®, buscando orientar as atividades e garantir que todas 
as informações necessárias fossem coletadas.     

 
3 Classificação do sistema de iluminação quanto a 

Eficiência energética 
 

Com os dados em mãos, foi possível iniciar o diagnóstico 
energético da iluminação, pensando na classificação, de 
parcela da edificação, dentro dos critérios para a 
etiquetagem. 

Para tal classificação, além de limites de potência instalada, 
devem ser respeitados os critérios de controle do sistema 
de iluminação, de acordo com o nível de eficiência 
pretendido. 

Com relação a potência instalada relativa a iluminação geral, 
os níveis variam de A (mais eficiente) a E (menos eficiente) e 
existem dois métodos de avaliação: método da área ou 
método das atividades do edifício. O primeiro deles avalia, 
de forma conjunta, todos os ambientes do edifício e atribui 
um único valor limite para a avaliação do sistema de 
iluminação.  Ele deve ser utilizado para edifícios com até 
três atividades principais, ou para atividades que ocupem 
mais de 30% da área. Já o método das atividades do edifício 
avalia separadamente os ambientes do edifício e deve ser 
utilizado em casos onde o método anterior não é aplicável 
[11].  

Considerando que no pavimento em estudo todas as 
atividades são de escritório, o método da área foi o 
escolhido. Sendo assim, devem ser seguidas algumas etapas 
[11]: 

1. Identificar a atividade principal do edifício, Tabela 
1, e a densidade de potência de iluminação limite 
(DPIL)[W/m

2
] para cada nível de eficiência; 

2. Determinar a área iluminada do edifício; 
3. Multiplicar a área iluminada pela DPIL para 

encontrar a potência limite do edifício; 
4. Comparar a potência total instalada e a potência 

limite para determinar o nível de eficiência do 
sistema de iluminação; 

5. Após determinar o nível de eficiência alcançado, 
deve-se verificar o atendimento dos pré-requisitos 
em todos os ambientes; 

6. Se existirem ambientes que não atendam aos pré-
requisitos, o equivalente numérico para cada nível 
de eficiência deverá ser corrigido através da 
ponderação entre os níveis de eficiência e 
potência instalada dos ambientes que não 
atenderam aos pré-requisitos, e a potência 
instalada e o nível de eficiência encontrado para o 
sistema de iluminação.  

Tabela1: Limite máximo aceitável de densidade de potência de 
iluminação (DPIL) para o nível de eficiência pretendido. 

 Densidade de potência de iluminação limite 
W/m2 

Função do 
edifício 

Nível A (Nível B Nível C Nível D 

Escritório 9,7 11,2 12,6 14,1 

 
 

Com relação ao controle do sistema de iluminação, a 
primeira exigência é quanto a divisão dos circuitos (Item 1). 
Todo o ambiente deve possuir controle individual para a 
iluminação, instalado em local que permita a visualização do 
sistema ou com diagrama indicativo dos locais. Para 
ambientes maiores do que 250m

2
, cada dispositivo de 

controle instalado deve controlar: 

 Uma área de até 250m
2
 para ambientes até 

1000m
2
; 

 Uma área de até 1000m
2
 para ambientes maiores 

do que 1000m
2
. 

Além disso, deve-se analisar a contribuição da luz natural 
(Item 2). Ambientes com aberturas voltadas para a área 
externa, e que contenham mais de uma fileira de luminárias 
paralelas as aberturas, devem possuir um controle instalado 
para o acionamento independente da fileira de luminárias 
mais próxima a abertura, de forma a propiciar o 
aproveitamento da luz natural disponível. Ainda, o sistema 
de iluminação interna de ambientes maiores que 250m

2
 

deverá possuir um dispositivo de controle automático para 
desligamento da iluminação (Item 3) [11]. 

Os critérios de controle do sistema de iluminação 
determinam o nível de eficiência conforme os requisitos: 

 Nível A: o controle do sistema de iluminação deve 
atender às características estabelecidas nos Itens 
1, 2, e 3; 
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 Nível B: o controle do sistema de iluminação deve 
atender, pelo menos, às características 
estabelecidas nos Itens 1 e 2; 

 Nível C: o controle do sistema de iluminação deve 
atender, pelo menos, às características 
estabelecidas no Item 1. 

Portanto, é possível estimar o nível de Eficiência energética 
do sistema de iluminação do pavimento em análise. No 
entanto, antes de verificar o nível de EE, é necessário 
verificar se o nível de iluminância mínimo para um ambiente 
de trabalho está sendo atendido [12] [13]. 

4 Iluminação de ambientes de trabalho 

A norma brasileira que rege as condições luminosas em 
ambientes de trabalho é a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 de 21 
de março de 2013 [13]. Nela, de acordo com o tipo de 
ambiente, tarefa ou atividade, são determinadas as 
condições mínimas de iluminância mantida (Em), 
Ofuscamento (UGRL) e Índice de Reprodução das Cores (Ra), 
Tabela 2. 
 
Tabela 2: Condições luminosas em ambientes de trabalho (NBR 
ISO/CIE 8995-1). 

Tipo de ambiente, tarefa ou 
atividade 

Em UGRL Ra 

Escrever, teclar, ler, processar 
dados 

500 19 80 

As condições de iluminância e o Ra foram obtidos na etapa 
de coleta de dados, através de medições com o luxímetro e 
inspeção das lâmpadas, respectivamente. No entanto, o 
ofuscamento não é um dado fácil de se obter visto que 
depende das condições de visão do observador, reflexão dos 
materiais, entre outros. Por isto, foi utilizado o software 
livre DIALux®, para simular as condições do ambiente, 
verificar o atendimento a norma e propor uma solução 
energeticamente eficiente. 

 

5 O software DIALux® 
 

O DIALux é um dos principais softwares para simulação das 
condições lumínicas em ambientes internos, externos e 
ruas, sendo utilizado por vários profissionais das áreas de 
arquitetura e engenharia. Inúmeros fabricantes 
disponibilizam seus catálogos de produtos em arquivos 
compatíveis com o software, ampliando as possibilidades de 
simulação. Ele utiliza um método denominado radiosity, que 
consiste na aplicação do princípio da conservação da 
energia, assumindo que a luz total projetada em uma 
superfície tem uma parcela absorvida e outra refletida, 
totalizando assim a luz incidente e que o total de energia, 
discretizado em parcelas absorvidas e refletidas por 
centenas ou milhares de elementos de superfície, 
permanece constante [9]. 
 
O software possui uma função chamada energy evaluation 
que se refere à energia consumida pelo sistema de 
iluminação utilizado em cada ambiente. O consumo total é 
fornecido em kWh/ano, mas o relatório disponibiliza 

informações sobre o consumo mensal. Caso o ambiente 
simulado possua janelas, o software automaticamente 
calcula a influência da iluminação natural no ambiente, 
separando-o em zonas: Assessment Zone Daylight (área 
onde apresenta influência da luz natural) e Assessment Zone 
Non-Daylight (área que contém somente a presença da luz 
artificial). Portanto, os resultados do consumo de energia 
pelos ambientes que possuem janelas sofrem variações 
entre os meses do ano, pois a luz natural incidente é 
variável, dependendo do posicionamento geográfico e da 
inclinação da Terra em relação ao Sol [14]. 

6 Resultados 

Os resultados foram divididos em seções, organizando cada 
uma das etapas envolvidas no estudo. A primeira delas foi a 
coleta de dados em campo e a classificação atual, quanto à 
Eficiência energética, dentro dos critérios da RTQ-C (2010). 
Posteriormente, uma das salas foi avaliada quanto às 
condições de iluminância no local de trabalho. Foi proposto 
um retrofit, substituindo as lâmpadas fluorescentes 
existentes por LEDs, visando, também, atender às condições 
de norma [13]. Realizou-se um comparativo em termos de 
consumo de energia dos dois sistemas e, por último, foi feita 
uma análise financeira da proposta de retrofit. 

6.1 Dados coletados em campo e classificação de EE do 
sistema de iluminação 

O edifício da Delegacia da Receita Federal do Brasil - 
Londrina/PR foi visitado e somente o primeiro pavimento foi 
inspecionado, visto que os demais estão passando por 
reformas. 

Tal pavimento do edifício conta com 3 grandes setores, são 
eles: Atendimento, Seção de Controle e Acompanhamento 
Tributário (SACAT) e Seção de Tecnologia da Informação 
(SATEC). A Figura 3 apresenta o ambiente do setor de 
Atendimento, que será posteriormente analisado em 
detalhes. 

Através da inspeção utilizando o Checklist e seguindo os 
critérios da norma [10], os dados coletados, importantes 
para esta fase de estudos, são apresentados nas Tabelas 3 e 
4, onde CE representa Circuito Específico para Iluminação, 
AF acionamento por fileiras permitindo o aproveitamento 
da luz natural e CA controle automático do sistema de 
iluminação. 

A potência de iluminação foi obtida com base no conjunto 
lâmpada/reator. As luminárias são as mesmas para todos os 
setores, comportando 2 lâmpadas. No entanto, no 
Atendimento e na SATEC, as lâmpadas utilizadas são de 
32W, enquanto na SACAT são lâmpadas de 38W. Para os 
reatores, foi considerada a potência média de 3W. 
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Figura 3: Setor de atendimento da Delegacia da Receita Federal do 

Brasil Londrina-PR. 
 

Tabela 3: Densidade de potência instalada nos setores da Delegacia 
da Receita Federal do Brasil Londrina-PR. 

Setores Área (m
2
) 

Potência de 
iluminação (W) 

Atendimento 202 3752 

SACAT 201 4187 

SATEC 60 1273 

Tabela 4: Controle do sistema de iluminação nos setores da 
Delegacia da Receita Federal do Brasil Londrina-PR. 

Setores CE AF CA 

Atendimento Sim Não Não 

SACAT Sim Não Não 

SATEC Sim Não Não 

 
Com essas informações, foi possível classificar o pavimento 
quanto à Eficiência energética. Para o critério de potência, o 
pavimento não conseguiu se enquadrar nos níveis mínimos 
para a obtenção da etiqueta, de acordo com a Figura 3, visto 
que a densidade de potência instalada resultante foi 19,07 
W/m

2
, valor superior aos 14,1 W/m

2
 do Nível D. Analisando 

as condições encontradas para o controle do sistema de 
iluminação, a classificação obtida foi Nível C, já que o único 
item encontrado no edifício foi o circuito exclusivo para 
iluminação. 

6.2 Condições de iluminância 

Por se tratar de um ambiente de trabalho, além da avaliação 
da eficiência do sistema de iluminação, é preciso estar 
atento as condições de iluminamento. Com o uso do 
luxímetro e seguindo as recomendações da norma NBR 
5382:1985 [10], foram obtidos os resultados apresentados 
na Tabela 5. 

Tabela 5: Iluminância nos setores da Delegacia da Receita Federal 
do Brasil Londrina-PR. 

Setores Iluminância (Lux) 

Atendimento 283 

SACAT 388 

SATEC 409 

Tomando como base a NBR ISO/CIE 8995-1:2013 [13], 
apresentada na Figura 3, pode-se afirmar que as condições 
de iluminação dos ambientes em estudos não estão de 

acordo com a norma. Por isso, foi necessário propor uma 
readequação, com desenvolvimento do projeto utilizando o 
software DIALux. Para a simulação, é exigido um alto nível 
de detalhamento do ambiente e, portanto, o setor de 
Atendimento foi reproduzido. 

Primeiramente, as condições do recinto foram construídas 
no DIALux da forma mais fidedigna possível em termos de 
materiais, lâmpadas, mobiliário, entre outros, Figuras 4 e 5. 

 
Figura 4: Vista lateral do setor de atendimento projetado com o 

DIALux. 

 
Figura 5: Vista superior plana do setor de atendimento projetado 

com o DIALux. 
 

No local, são utilizadas luminárias embutidas no teto, com 
capacidade para duas lâmpadas de até 32W.  Tais luminárias 
possuem corpo branco em chapa de aço, refletor facetado 
em alumínio de alta pureza e refletância, e aletas planas 
brancas em chapa de aço. A curva fotométrica é aberta do 
tipo “bat wing”, ideal para ambientes em que são exigidos 
altos níveis de iluminância e controle de ofuscamento, 
Figura 6. 
 

 
Figura 6: Curva de distribuição luminosa da luminária plana (A) e em 

3 dimensões (B). 
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Figura 7: Avaliação do consumo energético do sistema atual. 

 
 
As lâmpadas utilizadas são da marca Philips, fluorescentes 
tubulares T8, no modelo EcoMaster Super 80, com 
temperatura de cor de 4000K, ou seja, são lâmpadas 
brancas, adequadas para ambientes de trabalho. Segundo 
informações técnicas, possuem fluxo luminoso nominal de 
2.700 lm por lâmpada, vida útil de 15.000 horas e índice de 
reprodução de cor (Ra) de 85.  
 
Com a simulação, foi possível obter a iluminância média de 
274 lux, muito próximo ao obtido na prática (283 lux). O Ra 
da lâmpada atende as exigências da norma NBR ISO/CIE 
8995-1 [13]. As condições de ofuscamento (UGR) atingiram 
no máximo 14, enquanto o limite seria 19, e seu controle foi 
pensado na escolha das luminárias que possuem 
fechamento lateral e aletas. Além disso, o software permitiu 
a realização de uma estimativa do consumo energético do 
sistema de iluminação, através da ferramenta Energy 
Evaluation. A Figura 7 apresenta o consumo mensal e anual 
do sistema, considerando o aproveitamento da iluminação 
natural (por isso a diferença nos meses de verão/inverno).  

 

Sendo assim, pôde-se concluir que, na situação atual, o 
sistema de iluminação da sala de atendimento não atende 
as condições de iluminância exigidas por norma, apesar de 
atender aos demais critérios. Se as lâmpadas estivessem 
operando em condições nominais, o resultado obtido seria 
satisfatório. Como não foi possível obter informações sobre 
o tempo de uso das lâmpadas, imagina-se que elas devam 
estar instaladas há um tempo considerável. Recomenda-se, 
como medida emergencial e de baixo custo para atender as 
exigências da norma [13], a limpeza de todas as luminárias 
para melhorar a reflexão da luz, bem como a substituição da 
maioria das lâmpadas por outras novas, de mesmo fluxo 
luminoso e potência.  
 
O resultado obtido para o consumo energético anual, 5.816 
kWh/a, leva em consideração a incidência de luz natural. 
Sendo assim, o consumo atual é ainda maior, visto que o 

acionamento por fileiras para permitir o aproveitamento da 
luz natural não é uma realidade no edifício. Portanto, tal 
medida deve ser aplicada, corrigindo os comandos através 
da reorganização dos condutores de retorno e 
conscientizando os funcionários sobre a possibilidade de 
economia de energia com o uso adequado do sistema. Essa 
incidência de luz natural é proveniente de uma das paredes 
laterais da sala em vidro, possuindo película para impedir a 
passagem de calor.  

6.3 Proposta de retrofit 

Uma tendência no mercado da iluminação é uso de 
lâmpadas LED (Light Emissor Diode - Diodo Emissor de Luz). 
Formadas por dispositivos semicondutores, apresentam 
baixo consumo de energia e alta vida útil em comparação 
aos sistemas já existentes [15][16]. O desenvolvimento de 
novas tecnologias tem proporcionado a redução dos custos 
de produção e ampliado a diversidade de aplicações. No 
Brasil, o custo para a aquisição de lâmpadas deste tipo ainda 
é alto, com payback inviável em alguns casos. 
Devido às vantagens deste sistema, foi proposto um retrofit 
na Sala de Atendimento da edificação. Foram utilizadas 
lâmpadas de LED da marca OSRAM, no modelo ST8-HB4, 
que permitem a substituição imediata de uma lâmpada 
fluorescente tubular T8. Portanto, a proposta considera a 
manutenção das luminárias existentes. Cada lâmpada possui 
uma potência total de 18 W e fluxo luminoso de 1.900 lm. A 
temperatura de cor é de 4.000 K, Ra de 80 e vida útil de 
40.000 horas.  
 
Nesta nova situação, para atender as exigências de 
iluminância da norma [13], foram inseridas mais duas 
luminárias e estas foram redistribuídas por todo o ambiente, 
Figura 8. 
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Figura 8: Vista superior plana do sistema de iluminação proposto. 

 

Com as alterações propostas, o valor médio de iluminância 
obtido foi de 514 lux, ofuscamento de 12 e Ra de 80, 
atendendo, assim, todas as exigências. 
 
O relatório do consumo energético apresentou um 
resultado muito melhor do que o anterior com o uso de 
fluorescentes, 3.129 kWh/a, Figura 9. 
 
 

 

Assim, foi possível demonstrar que um ambiente com o 
mesmo tipo de luminárias, ainda com o acréscimo de outras 
duas e aumento no nível de iluminância, pode ser muito 
mais eficiente energeticamente utilizando o sistema LED. 
 
Caso a proposta de retrofit fosse aceita pela Delegacia da 
Receita Federal, a densidade de potência instalada passaria 
ser a apresentada na Tabela 6. Assim, o edifício poderia ser 
enquadrado no Nivel A de Eficiência energética de 
iluminação com 9,69 W/m

2
 de densidade de potência 

instalada [11].  

Tabela 6: Densidade de potência instalada com a utilização de 
lâmpadas LED. 

Setores Área (m
2
) 

Potência de 
iluminação (W) 

Atendimento 202 2016 

SACAT 201 1980 

SATEC 60 684 

6.4 Análise financeira da proposta 

Para a realização da proposta, investimentos serão 
necessários. No entanto, a redução no consumo de energia 
elétrica implicará em uma diminuição na fatura, permitindo 
que em algum tempo, o valor retorne ao investidor. Este 
tempo determina se a proposta é viável, do ponto de vista 
financeiro, ou não. 

O investimento inicial na execução da proposta de retrofit 
considera os preços de mercado de Abril de 2015 para as 
lâmpadas LED e luminárias, bem como o preço da tarifa de 
energia COPEL, Classe B3, Poderes Públicos-Federal. Esses 
dados foram compilados na Tabela 7. 

Tabela 7: Investimento necessário para a substituição das lâmpadas 
fluorescentes por LED. 

 
Quantidade 
(Unidade) 

Preço unitário 
(R$) 

Lâmpadas LED 110 98,00 

Luminárias 2 69,64 

Investimento TOTAL R$ 10.919,28 

Energia Poupada 
no Ano (kWh/a) 

2.687 0,66 

Economia anual TOTAL R$ 1.778,80  

Os fluxos financeiros foram analisados para um horizonte de 
14 anos, vida útil estimada das lâmpadas LED da marca 
OSRAM, modelo ST8-HB4, e considerando uma Taxa Mínima 
de Atratividade (TMA) de 9,84%, média da taxa Selic nos 
anos de 2010 a 2014 [17] (valor que respeita a orientação 
mínima de 8% para a taxa de desconto na avaliação 
financeira do Manual de Elaboração do Programa de 
Eficiência Energética da Aneel de 2008 [18]). Os dados do 
fluxo de caixa e os resultados de Valor Presente Líquido 
(VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) estão apresentados na 
Tabela 8. 

Tabela 8: Análise financeira da proposta. 

Dados do fluxo de caixa 

Investimento - R$ 10.919,28 

Economia Anual R$ 1.778,80 

Duração 14 anos 

TMA 9,84% 

VPL R$ 2.300,00 

TIR 13,536% 

Desta forma, com o VPL positivo, fica evidente que o 
investimento realizado será compensado pela economia de 
energia, para as condições adotadas nesta proposta. É bom 
ressaltar que não foram consideradas possíveis reduções do 
número de manutenção e limpeza das lâmpadas, nem os 
reajustes nos preços da eletricidade ou a possibilidade de 
redução de preço das lâmpadas LED no mercado, fatores 
esses que, se ocorrerem, contribuirão para um melhor 
resultado financeiro, proporcionando um retorno mais 
rápido do investimento. Para taxas acima de 13,536% (TIR) o 
investimento não seria pago dentro do período do fluxo de 
caixa, ou seja, no período de vida útil das lâmpadas. A Figura 
10 mostra o fluxo de caixa do investimento bem como o 
tempo de retorno do capital investido para o valor da TMA 
adotada.  

Portanto, para as condições desta proposta, o investimento 
será pago no décimo ano de utilização das lâmpadas mais 
econômicas. A partir de então, toda a economia de energia 
feita pela utilização das lâmpadas de LED se converterá em 
lucro. 
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Figura 9: Avaliação do consumo energético do sistema proposto. 

 

 
Figura 10: Fluxo de caixa e curva de retorno do investimento. 

 

Conclusões 

O método apresentado neste artigo serve de referência para 
o diagnóstico energético do sistema de iluminação em 
ambientes de trabalho de escritório. Além de orientar o 
processo desde as medições em campo, a metodologia 
aplicada permite a avaliação do consumo energético da 
instalação e orienta a adequação para um sistema de 
iluminação mais eficiente. 

Considerando o levantamento do sistema de iluminação no 
primeiro pavimento do edifício da Delegacia da Receita 
Federal Londrina-PR, foi possível observar que as condições 
para a classificação da área quanto a sua Eficiência 
energética, de acordo com as regras dos Requisitos Técnicos 
da Qualidade para o Nível de EE de Edifícios Comerciais, de 
Serviços e Públicos (RTQ-C) não foram atendidas. Além 
disso, os níveis de iluminância nos ambientes de trabalho 
estão em desacordo com as exigências de norma. 

Para garantir um uso eficiente da energia e o seu 
enquadramento nas condições do RTQ-C, seria necessária a 
substituição de todas as lâmpadas fluorescentes T8 por LEDs 
para retrofit. Além disso, os circuitos deveriam ser 
reorganizados, permitindo o comando por fileiras paralelas 
à parede de vidro, possibilitando seu acionamento somente 
em caso de necessidade. Como nenhum dos ambientes 
neste pavimento é maior que 250 m

2
, não seria necessária a 

automatização do sistema de iluminação. Nestas condições, 
o edifício se enquadraria no nível A para o sistema de 
iluminação. 

Além disso, nesse novo projeto, a redistribuição das 
luminárias com a inserção de duas novas, garantiria o 
atendimento às exigências da norma para iluminação em 
ambientes de trabalho.  

O investimento realizado é compensado pela economia de 
energia ao longo da vida útil da lâmpada, os edifícios 
públicos federais em reforma devem passar por um 
processo de avaliação para receberem a etiqueta de 
edificação eficiente energeticamente. Por isso, a adoção de 
tais medidas, além de ser um mecanismo de incentivo para 
modificar o mercado de EE, é, também, uma proposta 
economicamente viável. Portanto, o investimento por parte 
do governo e das concessionárias de energia se faz 
necessário, principalmente frente a atual crise energética do 
país. 

Como a Etiqueta é concedida de forma parcial incluindo a 
envoltória da edificação, este será o próximo passo para o 
estudo. Assim, será possível submeter o edifício à análise, 
pelos laboratórios credenciados do INMETRO, visando a 
etiqueta de edificação eficiente. Vale ressaltar que nenhum 
outro edifício da Delegacia da Receita Federal do Brasil foi 
etiquetado até o presente momento. 
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