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Abstract: The paper presents the benefits that can be 
obtained by the Brazilian public lighting sector, with the 
replacement of high-pressure discharge lamps (conventional 
technology) with LED luminaires (LED technology). The 
analyses indicate that, for the analysed period of 14 years 
(from 2019 to 2032), the adoption of LED technology would 
contribute to avoid the consumption of 1,840.28 kg of 
mercury. In addition, the use of LED technology would 
contribute to reduce electricity consumption by 
approximately 138,911.81 GWh. Furthermore, the reduction 
in electricity consumption would favour the reduction of 
greenhouse gas emissions by approximately 
11,975,587.27 tCO2e. 

Keywords: street lighting, high pressure discharge lamp, 
conventional light fixture, LED luminaires, LED technology. 

Resumo: O artigo apresenta os benefícios que podem ser 
obtidos, pelo setor de iluminação pública brasileiro, com a 
substituição das lâmpadas de descarga a alta pressão 
(tecnologia convencional) por luminárias LED (tecnologia 
LED). As análises indicam que, para o período analisado de 14 
anos (de 2019 a 2032), a adoção da tecnologia LED 
contribuiria para evitar o consumo de 1.840,28kg de 
mercúrio. Além disso, a utilização da tecnologia LED 
contribuiria para reduzir o consumo de energia elétrica em 
aproximadamente 138.911,81 GWh. Além disso, a redução 
do consumo de energia elétrica favoreceria a redução de 
emissão de gases de efeito estufa em aproximadamente 
11.975.587,27 tCO2e. 

Palavras-Chave: iluminação pública, lâmpada de descarga a 
alta pressão, luminária convencional, luminárias LED, 
tecnologia LED. 

1 Introdução 

No ano de 2008, o parque de Iluminação Pública (IP) 
brasileiro possuía 14.769.309 pontos de iluminação com 
predominância de lâmpadas de descarga a alta pressão: 
lâmpada vapor de sódio (62,93%); lâmpada vapor de 
mercúrio (31,84%); lâmpada mista (2,22%); lâmpada 
incandescente (1,42%); lâmpada fluorescente (0,81%); 
lâmpada multivapor metálico (0,73%) [1]. Este parque de 
iluminação pública foi responsável pelo consumo de 
aproximadamente 11.429 GWh (Gigawatt-hora) de energia 
[2]. 

Deve-se observar que lâmpadas de descarga a alta pressão 
(vapor de sódio, vapor de mercúrio e multivapor metálico) e 
lâmpadas fluorescentes possuem mercúrio em sua 
composição, enquanto luminárias LED não apresentam esse 
elemento em sua composição. A quantidade de mercúrio 
varia de 3,0 mg (miligrama) na lâmpada fluorescente 
compacta a 170,0 mg na lâmpada multivapor metálico [3]. 

Assim, considerando o parque de iluminação pública 
brasileiro no ano de 2008, a quantidade média de 47,0 mg de 
mercúrio por lâmpada e as trocas necessárias 
(desconsiderando o crescimento do parque de IP), a 
substituição das lâmpadas convencionais por tecnologia LED 
poderia evitar que 705 kg (quilograma) de mercúrio fossem 
consumidos na fabricação de lâmpadas utilizadas na IP [4]. 

Além disso, as lâmpadas de descarga a alta pressão 
apresentam taxa de eficiência na conversão da energia 
elétrica em energia luminosa de aproximadamente 15%; para 
a tecnologia LED este valor está entre 30% e 50%. Além disso, 
a eficiência luminosa das lâmpadas de descarga a alta pressão 
é de aproximadamente 40,80 lm/W (lúmens por Watt), 
enquanto para as luminárias LED este valor está entre 80 
lm/W e 130 lm/W [5]. Assim, quando comparado às 
lâmpadas convencionais, o consumo de energia elétrica pela 
tecnologia LED é aproximadamente 50% menor [6]. 

Assim, no decorrer deste artigo, será apresentada uma 
análise dos benefícios que podem ser alcançados pelo setor 
de iluminação pública brasileiro com a substituição das 
luminárias convencionais por luminárias LED. Entre os 
benefícios apresentados, será avaliada a eliminação do 
mercúrio utilizado na fabricação das lâmpadas de descarga a 
alta pressão. Será analisada também a possibilidade de 
redução do consumo de energia elétrica por meio da 
modernização e eficientização do parque de IP. E, em 
decorrência da redução do consumo de energia elétrica, será 
verificada a possibilidade de redução da emissão de Gás de 
Efeito Estufa (GEE). Além disso, serão avaliados os ganhos 
luminotécnicos alcançados com a substituição das luminárias 
convencionais por luminárias LED mediante a apresentação 
de caso real. 
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2 Material e método 

Nas análises, foram utilizados os relatórios anuais divulgados 
pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 
(PROCEL), os anuários estatísticos de energia elétrica 
publicados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
artigos publicados em periódicos científicos e consultadas 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Além dessas fontes, também foram consultados e 
estudados editais de Parceria Público-Privada (PPP) na área 
de Iluminação Pública (IP). 

Os documentos auxiliaram na estimativa da quantidade e na 
determinação da representatividade dos diversos tipos de 
lâmpadas instaladas no parque de iluminação pública 
brasileiro. 

Além disso, estimou-se a quantidade de lâmpadas que seriam 
utilizadas no sistema de iluminação pública ao longo do 
período de 14 anos (de 2019 a 2032). Determinou-se também 
a redução na quantidade de mercúrio que seria utilizado na 
fabricação das lâmpadas, a redução da carga instalada do 
parque de IP e a redução da emissão de gases de efeito 
estufa. Tais reduções estão relacionadas a modernização e 
eficientização do parque de iluminação pública através da 
substituição das luminárias convencionais por luminárias que 
utilizam a tecnologia LED. 

3 Resultados e discussão 

A quantidade de pontos de iluminação pública no Brasil, para 
os anos de 1995, 1999, 2004 e 2008, são apresentados na 
Tabela 1 [1] [7] [8] [9]. Ainda, estima-se em 18 milhões de 
pontos luminosos o parque de iluminação pública brasileiro 
no ano de 2019 [10]. 

Tabela 1: Número de pontos de iluminação pública – Brasil. 

Ano Número de pontos de iluminação pública 

1995 8.782.000 
1999 11.300.000 
2004 13.100.000 
2008 14.769.309 

Dessa maneira, utilizando os dados apresentados na Tabela 1 
e o método de regressão dos mínimos quadrados (mínimos 
quadrados ordinários), foi determinada a equação polinomial 
de segundo grau com coeficiente de determinação (R²) igual 
a 0,997, como indicado na Figura 1. 

 

Figura 1: Determinação da equação polinomial. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A equação polinomial do segundo grau determinada é 
apresentada na Equação 1. 

Y = −6.814,224x! + 27.729.067,045x −
																																		28.189.770.418,770 (1) 

Assim, devido à falta de dados atualizados, estimou-se o 
parque de iluminação pública do Brasil, para o ano de 2019, 
utilizando a Equação 1, em 17.978.983 pontos luminosos. 

De acordo com dados do Anuário Estatístico de Energia 
Elétrica 2019 – ano base 2018, apresentados na Tabela 2, o 
setor de iluminação pública brasileiro consumiu 
aproximadamente 15.690 GWh (Gigawatt-hora) de energia 
elétrica no ano de 2018 [11]. 

Tabela 2: Consumo anual de energia por classe - Brasil – 2018. 
Consumo de energia elétrica por classe 

(GWh – Gigawatt-hora) 
Classe de consumo Consumo 

(GWh) 
Participação 

(%) 
Residencial 137.615 29,00 
Industrial 169.625 35,70 
Comercial 88.631 18,70 
Rural 29.168 6,10 
Poder público 15.076 3,20 
Iluminação pública 15.690 3,30 
Serviço público 15.778 3,30 
Próprio 3.238 0,70 
Total 474.821 100 

Desse modo, considerando o tamanho do parque de 
iluminação pública do Brasil, estimado em 17.978.983 
pontos, e os dados apresentados na Tabela 2, nota-se a 
importância do parque de iluminação pública tanto em 
quantidade de pontos luminosos quanto em consumo de 
energia elétrica. 

Na Tabela 3, é apresentada a variação da representatividade 
percentual dos tipos de lâmpadas no parque de iluminação 
pública brasileiro para os anos de 1995, 1999 e 2008 [1] [7] 
[9]. 

Tabela 3: Variação percentual por tipo de lâmpada - 1995 para 2008. 
Variação percentual por tecnologia de lâmpada 

de 1995 para 2019 
Tipo 

(lâmpada) 
Representatividade (%) 

1995 1999 2008 

Vapor sódio 7,30 15,80 62,93 
Multivapor metálico 0,00 0,00 0,73 

Vapor 
mercúrio 

80,70 71,50 31,84 

Mista 7,00 7,60 2,22 
Fluorescente 1,20 0,00 0,81 

LED 0,00 0,00 0,00 
Incandescente 3,80 3,90 1,42 

Outras 0,00 1,20 0,05 
Total 100 100 100 
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Tabela 4: Representatividade de lâmpadas – análise de documentos técnicos de licitações para PPP de iluminação pública – 2019. 

Cidade/Estado 
Quantidade de lâmpada por tipo 

Vapor 
sódio 

Vapor 
metálico 

Vapor 
mercúrio 

Mista Fluorescente LED Incandescente Outros 

Angra dos reis/RJ 19.390 298 122 0 63 691 0 0 
Estiva Gerbi/SP 930 0 135 0 0 0 0 0 
Guarulhos/SP 61.781 0 3.722 0 0 0 0 307 
Macapá/AP 30.565 3.107 95 0 15 32 0 0 
Niterói/RJ 37.946 4.933 1.292 218 156 279 115 25 

Palhoça/RS 16.033 5.960 421 108 73 25 0 7 
Pederneiras/SP 6.863 299 467 0 0 0 0 0 
Porto Alegre/RS 83.515 11.915 0 0 227 5.830 0 0 
Santa Luzia/MG 19.150 603 688 0 0 1.945 0 0 

Timbó/SC 2.158 8 4.729 51 0 0 0 0 
Vila Velha/ES 29.199 2.597 0 29 0 0 0 0 

Total 307.530 29.720 11.671 406 534 8.802 115 339 
Representatividade (%) 85,64% 8,28% 3,25% 0,11% 0,15% 2,45% 0,03% 0,09% 

 

 

Os valores de representatividade para o ano de 2019, 
indicados na Tabela 4, foram obtidos mediante análise de 
dados apresentados nos documentos técnicos de 
concorrência pública para licitação de Parceria Público-
Privada (PPP) da Iluminação Pública das cidades de Angra dos 
Reis/RJ, Estiva Gerbi/SP, Guarulhos/SP, Macapá/AP, 
Niterói/RJ, Palhoça/SC, Pederneiras/SP, Porto Alegre/RS, 
Santa Luzia/MG, Timbó/SC e Vila Velha/ES [12] [13] [14] [15] 
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]. 

Sendo assim, considerando o parque de iluminação pública 
brasileiro, estimado em 17.978.983 pontos luminosos, e a 
representatividade dos tipos de lâmpadas para 2019 (Tabela 
4), determinam-se as quantidades de cada tipo de lâmpada 
como indicado na Tabela 5. 

Tabela 5: Distribuição dos pontos de IP por tipo de lâmpada – 2019. 
Distribuição dos pontos de IP por tipo de lâmpada - 2019 

Tipo de lâmpada Representatividade 
(Tabela 4) (%) 

Quantidade 

Vapor de sódio 85,64 15.397.203 
Vapor metálico 8,28 1.488.660 

Vapor de mercúrio 3,25 584.317 
Mista 0,11 19.776 

Fluorescente 0,15 26.968 
LED 2,45 440.485 

Incandescente 0,03 5.393 
Outras 0,09 16.181 
Total 100 17.978.983 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Deve-se observar que lâmpadas de descarga a alta pressão 
(vapor de sódio, vapor de mercúrio e multivapor metálico) e 
lâmpadas fluorescentes possuem mercúrio em sua 
composição. A quantidade desse elemento varia de 3,0 mg 
na lâmpada fluorescente compacta a 170,0 mg na lâmpada 
multivapor metálico, de acordo com dados apresentados na 
Tabela 6 [3]. 

 

Tabela 6: Quantidade de mercúrio em lâmpadas. 
Tipo de lâmpada 

(tecnologia de lâmpada) 
Quantidade de mercúrio (Hg) 

(mg - miligrama) 
Média 
inferior 

Média Média 
superior 

Vapor de sódio 
(70W a 1.000W) 

15 19 30 

Multivapor metálico 
(35W a 200W) 

10 45 170 

Vapor de mercúrio 
(80W a 400W) 

13 32 80 

Mista 
(160W a 500W) 

11 17 45 

Fluorescente compacta 
(5W a 42W) 

3 4 10 

LED 0 0 0 
Incandescente 0 0 0 

A Resolução Normativa n° 2.590, de 13 de agosto de 2019, da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), indica que os 
tempos de faturamento do setor de iluminação pública 
variam entre 11h22 a 11h29, de acordo com a localização do 
município [23]. Assim, neste estudo, foi considerado o valor 
de 11h25, média dos valores para os tempos de faturamento, 
como o tempo de funcionamento do sistema de iluminação 
pública. 

Dessa forma, considerando o parque de IP de 2019, a vida útil 
de cada tipo de lâmpada em horas e o tempo de utilização 
diário das lâmpadas em 11h25, estima-se a vida útil das 
lâmpadas em anos, o número de trocas, a quantidade de 
lâmpadas consumidas nas trocas e o número total de 
lâmpadas consumidas no período de 14 anos, sem considerar 
o crescimento anual do parque de iluminação pública 
brasileiro. Os dados são apresentados na Tabela 7. 

O número total de lâmpadas consumidas representa a soma 
do número de lâmpadas (número de pontos luminosos no 
ano de 2019) com a quantidade de lâmpadas utilizadas nas 
trocas de acordo com a vida útil de cada modelo. 
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O crescimento anual médio do parque de iluminação pública 
brasileiro pode ser calculado pelo número de pontos 
luminosos no ano de 1995 (8.782.000 pontos) – Tabela 1 e 
pelo valor estimado para o ano de 2019 (17.978.983 pontos). 
O resultado é o acréscimo anual de 367.876 pontos 
luminosos ao sistema de iluminação pública. 

Logo, considerando o crescimento inicial no ano de 2019 e os 
13 anos subsequentes (total de 14 anos), além do número de 
trocas necessárias, de acordo com a vida útil de cada tipo de 
lâmpada (Tabela 7) e o tempo de utilização diário (11h25), 
estima-se a quantidade de lâmpadas necessárias para 
atender ao crescimento do parque de iluminação pública 
brasileiro. Os dados são apresentados na Tabela 8. O número 
total de lâmpadas consumidas representa a soma do número 
de lâmpadas (número de pontos luminosos) acrescidas ao 

parque de IP com a quantidade de lâmpadas utilizadas nas 
trocas de acordo com a vida útil de cada modelo. 

Assim sendo, a quantidade de lâmpadas consumidas entre os 
anos de 2019 e 2032 é apresentada na Tabela 9. Este valor 
representa a soma do número total de lâmpadas consumidas 
apresentadas na Tabela 7 e na Tabela 8. 

Tendo em vista a quantidade média de mercúrio por tipo de 
lâmpada, como apresentado na Tabela 6, estima-se a 
redução no consumo deste material. A substituição das 
lâmpadas de descarga a alta pressão e fluorescentes por 
luminárias LED poderia evitar que aproximadamente 
1.840,28 kg de mercúrio fosse utilizado na fabricação das 
lâmpadas, como apresentado na Tabela 9. 

 

Tabela 7: Parque de iluminação pública brasileiro em 2019 (estimado) e número de lâmpadas consumidas no período de 14 anos. 
Tipo de lâmpada N° de lâmpadas 

(2019) 
Vida útil 
(horas) 

Vida útil 
(anos) 

N° de trocas 
(em 14 anos) 

N° lâmpadas 
Trocadas 

(em 14 anos) 

N° total 
lâmpadas 

consumidas 
(em 14 anos) 

Vapor de sódio 15.397.203 18.000 4,3 3,25 50.040.909 65.438.112 
Multivapor metálico 1.488.660 24.000 5,7 2,45 3.647.217 5.135.877 
Vapor de mercúrio 584.317 15.000 3,5 4,00 2.337.268 2.921.585 

Mista 19.776 6.000 1,4 10,00 197.760 217.536 
Fluorescente compacta 26.968 5.000 1,1 12,72 343.032 370.000 

LED 440.485 60.000 14,3 0,97 427.270 867.755 
Incandescente 5.393 1.000 0,2 70,00 377.510 382.903 

Outros 16.181 N.A. N.A. N.A. N.A. 16.181 
Total 17.978.983 ----- ----- ----- 57.370.966 75.349.949 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Tabela 8: Crescimento do parque de iluminação pública brasileiro e número de lâmpadas consumidas no período de 14 anos. 
Tipo de lâmpada Representatividade 

(%) 
N° lâmpadas 
crescimento 

N° lâmpadas 
crescimento 
(em 14 anos) 

N° lâmpadas 
trocadas 

(em 14 anos) 

N° total 
lâmpadas consumidas 

(em 14 anos) 
Vapor de sódio 85,64% 315.051 4.410.714 6.650.721 11.061.435 
Vapor metálico 8,28% 30.460 426.440 484.312 910.752 

Vapor de mercúrio 3,25% 11.956 167.384 310.130 477.514 
Mista 0,11% 404 5.656 26.230 31.886 

Fluorescente compacta 0,15% 551 7.714 45.539 53.253 
LED 2,45% 9.013 126.182 56.234 182.416 

Incandescente 0,03% 110 1.540 50.050 51.590 
Outros 0,09% 331 4.634 N.A 4.634 
Total 100,00% 367.876 5.150.264 7.623.216 12.773.480 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  33   |   OCTOBER  2020 
 

25 
 

Tabela 9: Número total de lâmpadas e quantidade de mercúrio. 
Tipo de lâmpada N° total de 

lâmpadas 
consumidas 

(em 14 anos) 

Quantidade 
média 

mercúrio 
(mg) 

Quant. 
mercúrio 

(kg) 

Vapor de sódio 76.499.547 19 1.453,49 
Vapor metálico 6.046.629 45 272,09 

Vapor de mercúrio 3.399.099 32 108,77 
Mista 249.422 17 4,24 

Fluorescente 423.253 4 1,69 
LED 1.050.171 0 0,00 

Incandescente 434.493 0 0,00 
Outros 20.815 0 0,00 
Total 88.123.429 ----- 1.840,28 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

De acordo com dados apresentados nos Anuários Estatísticos 
de Energia Elétrica, publicados pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), o consumo anual de energia elétrica pelo 
setor de iluminação pública brasileiro é mostrado na Tabela 
10. Os dados apresentados indicam que, entre os anos de 
2006 a 2018, o crescimento anual médio do consumo de 
energia foi de 392,92 GWh. Além disso, entre os anos de 2014 
e 2015, apresentou o maior incremento no consumo de 
energia (aumento de 1.290 GWh) e, entre os anos de 2015 e 
2016, apresentou decremento no consumo de energia 
(redução de 298 GWh) [2] [11] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 
[30]. 

Tabela 10: Consumo anual de energia elétrica no Brasil – iluminação. 
Consumo anual de energia Brasil - iluminação pública (EPE) 

Ano base Energia elétrica 
Consumo anual 

(GWh) 

Energia elétrica 
Variação no consumo 

(GWh) 
2006 10.975 ----- 
2007 11.082 107 
2008 11.430 348 
2009 11.781 351 
2010 12.051 270 
2011 12.479 428 
2012 12.916 437 
2013 13.512 596 
2014 14.043 531 
2015 15.333 1.290 
2016 15.035 -298 
2017 15.443 408 
2018 15.690 247 

Média 13.213 392,92 

Novamente, analisando os documentos técnicos de 
concorrência pública para licitação de Parceria Público-
Privada da Iluminação Pública, observa-se a redução média 
estimada de carga (redução de 53,24%), alcançada com a 
substituição das luminárias convencionais por luminárias 
LED, como apresentado na Tabela 11 [12] [13] [14] [15] [16] 
[17] [18] [19] [20] [21] [22]. 

 

 

 

Tabela 11: Redução de carga no parque de iluminação pública. 
Cidade/Estado N° pontos IP Redução de carga (%) 

Angra dos reis/RJ 20.564 42,51% 
Estiva Gerbi/SP 1.065 65,00% 
Guarulhos/SP 65.810 68,57% 
Macapá/AP 33.814 41,80% 
Niterói/RJ 44.964 65,23% 

Palhoça/SC 22.627 50,00% 
Pederneiras/SP 7.629 52,00% 
Porto Alegre/RS 101.487 45,79% 
Santa Luzia/MG 22.386 48,78% 

Timbó/SC 6.946 56,00% 
Vila Velha/ES 31.825 49,93% 

Média ----- 53,24% 

Na Tabela 12, é apresentado o consumo anual estimado de 
energia elétrica para o parque de iluminação pública 
brasileiro. Para o cálculo, foi considerado o consumo no ano 
de 2018 (15.690 GWh – Tabela 10) e o aumento anual médio 
de 392,92 GWh (Tabela 10). Também é apresentado o 
número de pontos luminosos que utilizam lâmpadas vapor de 
sódio, vapor metálico e vapor de mercúrio, considerando os 
respectivos crescimentos anuais: 315.051 lâmpadas vapor de 
sódio [85,64% (Tabela 4) de 367.876]; 30.460 lâmpadas vapor 
metálico [8,28% (Tabela 4) de 367.876]; 11.956 lâmpadas 
vapor de mercúrio [3,25% (Tabela 4) de 367.876]. 

Assim, analisando a Tabela 12, observa-se que, para o 
período de 14 anos, estima-se que o parque de iluminação 
pública brasileiro consumirá aproximadamente 260.916,25 
GWh de energia. 

Com a redução média estimada de 53,24% (Tabela 11) na 
carga instalada do parque de iluminação pública, obtida com 
a utilização da tecnologia LED, no período de 14 anos, a 
redução do consumo de energia elétrica seria de 138.911,81 
GWh. 

De acordo com Miranda (2012), a produção de energia 
elétrica por usinas hidrelétricas emite 86,21 gCO2e/kWh 
(grama de dióxido de carbono equivalente por quilowatt-
hora de energia produzida) ou 86,21 tCO2e/GWh (tonelada 
de dióxido de carbono equivalente por Gigawatt-hora de 
energia produzida) [31]. 

Então, a redução de 138.911,81 GWh no consumo de energia 
elétrica do parque de iluminação pública brasileiro reduziria 
a emissão de gás de efeito estufa em aproximadamente 
11.975.587,27 tCO2e durante o período de 14 anos. 

Além disso, a Tabela 12 também indica a perda de energia 
nos reatores das lâmpadas de descarga a alta pressão. 

De acordo com a norma ABNT NBR 13593:2013 – “Reator e 
ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão – 
Especificações e ensaios”, as perdas nos reatores, de acordo 
com a potência da lâmpada, são: 14 W (lâmp. 70 W); 17 W 
(lâmp. 100 W); 22 W (lâmp. 150 W); 30 W (lâmp. 250 W); 
38 W (lâmp. 400 W) [32]. 
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Tabela 12: Consumo anual estimado de energia elétrica, n° de lâmpadas de descarga e perda nos reatores. 

 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 
A norma ABNT NBR 14305:2015 – “Reator e ignitor para 
lâmpada a vapor metálico (halogenetos) – Requisitos e 
ensaios” indica que as perdas nos reatores, de acordo com a 
potência da lâmpada, são: 14 W (lâmp. 70 W); 17 W (lâmp. 
100 W); 22 W (lâmp. 150 W); 23 W e 30 W (lâmp. 250 W); 
29 W e 38 W (lâmp. 400 W) [33]. 

A norma ABNT NBR 5125:1996 – “Reator para lâmpada a 
vapor de mercúrio a alta pressão” especifica as perdas nos 
reatores como: 9,6 W (lâmp. 80 W); 13,75 W (lâmp. 125 W); 
25 W (lâmp. 250 W); 36 W (lâmp. 400 W) [34]. 

Assim, considerando o valor médio para as perdas dos 
reatores igual a 24,20 W (lâmpadas vapor de sódio), 24,71 W 
(lâmpadas vapor metálico), 21,09 W (lâmpadas vapor de 
mercúrio) e o período diário de funcionamento igual a 11h25, 
estimam-se as perdas anuais (365 dias) de energia elétrica 
nos reatores. Os resultados são apresentados na Tabela 12. 
Observa-se que as perdas estimadas nos reatores 
representam aproximadamente 9,83% da energia elétrica 
consumida pelo setor de iluminação pública no período de 14 
anos. 

Além de eliminar o uso de mercúrio na produção de 
lâmpadas, reduzir o consumo de energia elétrica e mitigar a 
emissão de gases de efeito estufa, a utilização de luminárias 
LED traz ganhos luminotécnicos que contribuem para a 
melhoria da iluminação das vias de circulação de veículos 
(ruas) e pedestres (calçadas). 

Assim, para avaliar os efeitos luminotécnicos relacionados à 
utilização de luminárias LED, são apresentados dados do 
município paulista de Monteiro Lobato. O parque de IP desta 

cidade é composto por 390 pontos de iluminação em vias 
públicas. 

Na Tabela 13 e Tabela 14 são apresentados os valores de 
referência dos critérios luminotécnicos para avaliação da 
iluminação de vias de veículos (ruas) e vias de pedestres 
(calçadas), de acordo com a norma ABNT NBR 5101:2018 – 
“Iluminação Pública: Procedimento” [35]. 

Tabela 13: Iluminância média mínima e uniformidade para ruas. 
Classe de 

iluminação 
Iluminância 

média mínima 
(Emed, mín.) 

[lux] 

Fator 
Uniformidade mínimo 

(U=Emín./Emed) 
[adimensional] 

V1 30 0,40 
V2 20 0,30 
V3 15 0,20 
V4 10 0,20 
V5 5 0,20 

Tabela 14: Iluminância média mínima e uniformidade para calçadas. 
Classe de 

iluminação 
Iluminância 

média mínima 
(Emed, mín.) 

[lux] 

Fator 
Uniformidade mínimo 

(U=Emín./Emed) 
[adimensional] 

P1 20 0,30 
P2 10 0,25 
P3 5 0,20 
P4 3 0,20 

Na Tabela 15, é apresentada a situação do parque de 
iluminação pública da cidade, que antes da modernização 
utilizava luminárias convencionais (abertas, fechadas ou 

Ano Consumo anual 
estimado 

energia elétrica 
(GWh) 

N° de lâmpadas Perdas nos reatores Percentual anual de perda 
  Vapor de 

sódio 
Vapor 

metálico 
Vapor de 
mercúrio 

Potência 
(MW) 

Energia 
(GWh) 

2019 16.082,92 15.397.203 1.488.660 584.317 421,72 1.757,34 10,93% 

2020 16.475,83 15.712.254 1.519.120 596.273 430,35 1.793,30 10,88% 
2021 16.868,75 16.027.305 1.549.580 608.229 438,98 1.829,26 10,84% 
2022 17.261,67 16.342.356 1.580.040 620.185 447,61 1.865,22 10,81% 

2023 17.654,58 16.657.407 1.610.500 632.141 456,24 1.901,19 10,77% 
2024 18.047,50 16.972.458 1.640.960 644.097 464,87 1.937,15 10,73% 

2025 18.440,42 17.287.509 1.671.420 656.053 473,50 1.973,11 10,70% 
2026 18.833,33 17.602.560 1.701.880 668.009 482,12 2.009,03 10,67% 

2027 19.226,25 17.917.611 1.732.340 679.965 490,75 2.044,99 10,64% 

2028 19.619,17 18.232.662 1.762.800 691.921 499,38 2.080,95 10,61% 
2029 20.012,08 18.547.713 1.793.260 703.877 508,01 2.116,92 10,58% 

2030 20.405,00 18.862.764 1.823.720 715.833 516,64 2.152,88 10,55% 
2031 20.797,92 19.177.815 1.854.180 727.789 525,27 2.188,84 10,52% 

2032 21.190,83 19.492.866 1.884.640 739.745 533,90 2.224,80 10,50% 
Total 260.916,25 ----- ----- ----- 6.689,34 25.650,18 9,83% 
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integradas) e lâmpadas de descarga a alta pressão. Observa-
se que o sistema de iluminação pública era composto por 
11,03% de lâmpadas mistas; 44,36% de lâmpadas vapor de 
sódio; 44,62% de lâmpadas vapor de mercúrio. Observa-se 
ainda a predominância de lâmpadas vapor de mercúrio de 
125 W (42,05%); lâmpadas vapor de sódio de 100 W 
(27,18%); lâmpadas vapor de sódio de 250 W (11,28%); 
lâmpada mista de 250 W (11,03%). 

Tabela 15: Parque de IP de Monteiro Lobato (convencional). 
Tipo 

lâmpada 
Pot. 
(W) 

Perda 
reator 

(W) 

Quant. Pot. 
total 
(kW) 

Participação 
(%) 

Mista 250 0 43 10,75 11,03% 
Vapor de 
mercúrio 

125 10 164 22,14 42,05% 

Vapor de 
mercúrio 

250 20 2 0,54 0,51% 

Vapor de 
mercúrio 

400 32 8 3,46 2,05% 

Vapor de 
sódio 

100 8 106 11,45 27,18% 

Vapor de 
sódio 

150 12 7 1,13 1,79% 

Vapor de 
sódio 

250 20 44 11,88 11,28% 

Vapor de 
sódio 

360 28,8 16 6,22 4,10% 

Total ----- ----- 390 67,57 100% 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Na Tabela 16, é apresentada a situação do parque de 
iluminação pública da cidade após a modernização, com a 
substituição das luminárias convencionais por luminárias 
LED. Observa-se a utilização de luminárias LED de 40 W 
(80,26%), seguida por luminárias LED de 150 W (17,95%) e 
luminárias LED de 80 W (1,79%). 

Tabela 16: Parque de IP de Monteiro Lobato (LED). 
Tipo 

lâmpada 
Pot. 
(W) 

Perda 
reator 

(W) 

Quant. Pot. total 
(kW) 

Percentual 
(%) 

LED 40 0 313 12,52 80,26 
LED 75 0 7 0,53 1,79 
LED 150 0 70 10,50 17,95 

Total ----- ----- 390 23,55 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Então, os dados apresentados na Tabela 15 e Tabela 16 
indicam que a modernização do parque de IP da cidade 
contribuiu para a redução de aproximadamente 65,15% da 
carga instalada, que passou de 67,57 kW para 23,55 kW. 

Além disso, na Tabela 17 e Tabela 18, são apresentadas as 
medições de iluminância em trecho da rua Antônio A. 
Magalhães, na cidade de Monteiro Lobato, antes e depois da 
modernização, respectivamente. Em todas as medições foi 
utilizado luxímetro digital Instrutherm – modelo LDR-225. 
Na Tabela 19, são apresentados os valores calculados da 
iluminância média mínima e fator de uniformidade mínimo 
utilizando os dados apresentados na Tabela 17 e Tabela 18. 

De acordo com os critérios para classificação de vias de 
veículos e pedestres, apresentados na norma ABNT NBR 
5101:2018, a classe de iluminação da rua Antônio A. 
Magalhães é V4 e P4, respectivamente. 

Assim, analisando os dados da Tabela 19, em conjunto com 
os dados da Tabela 13 e Tabela 14, observa-se que, antes da 
modernização, o fator de uniformidade mínimo na calçada 
onde está instalado o poste (U = 0,05) não atendia ao critério 
luminotécnico apresentado pela norma ABNT NBR 
5101:2018 (classe P4: U = 0,20). Após a modernização, o fator 
de uniformidade na calçada onde está instalado o poste (U = 
0,32) passou a atender ao critério da norma ABNT NBR 
5101:2018 (classe P4: U = 0,20). Além disso, ocorreu a 
manutenção dos demais parâmetros luminotécnicos mesmo 
com a redução de 46,67% da potência da fonte de luz, que 
passou de 150 W (lâmpada vapor de mercúrio) para 80 W 
(luminária LED). 

Na Tabela 20 e Tabela 21 são apresentadas as medições de 
iluminância em trecho urbano da rodovia Monteiro Lobato, 
na cidade de Monteiro Lobato, antes e depois da 
modernização, respectivamente. Em todas as medições foi 
utilizado luxímetro digital Instrutherm –  modelo LDR-225. 
 
Na Tabela 22, são apresentados os valores calculados da 
iluminância média mínima e fator de uniformidade mínimo 
utilizando os dados apresentados na Tabela 20 e Tabela 21. 

De acordo com os critérios para classificação de vias de 
veículos e pedestres, apresentados na norma ABNT NBR 
5101:2018, a classe de iluminação do trecho urbano da 
rodovia Monteiro Lobato é V4 e P4, respectivamente. 

Assim, analisando os dados da Tabela 22, em conjunto com 
os dados da Tabela 13 e Tabela 14, observa-se que, antes da 
modernização, a iluminância média mínima (Emed, mín. =  
2,96 lux) e o fator de uniformidade da via (U = 0,11) não 
atendiam aos critérios luminotécnicos apresentados pela 
norma ABNT NBR 5101:2018 (classe V4: Emed, mín. = 10 lux; 
U = 0,20). Ainda, a análise dos dados indica que a iluminância 
média mínima (Emed, mín. = 1,97 lux) e o fator de 
uniformidade (U = 0,16) da calçada oposta à instalação do 
poste não atendiam aos critérios luminotécnicos 
apresentados pela norma ABNT NBR 5101:2018 (classe P4: 
Emed, mín.= 3 lux; U = 0,20). Porém, após a modernização, os 
critérios luminotécnicos, tanto na via como nas calçadas, 
passaram a ser atendidos mesmo com a redução de 68% da 
potência da fonte de luz, que passou de 250 W (lâmpada 
vapor de mercúrio) para 80 W (luminária LED). 

Na Figura 2, é apresentada imagem de trecho de via, na 
cidade de Monteiro Lobato, onde eram utilizadas luminárias 
convencionais com lâmpadas de descarga a alta pressão do 
tipo vapor de sódio. Esse tipo de lâmpada possui 
Temperatura de Cor Correlata (TCC) igual a 2.000 K e Índice 
de Reprodução de Cor (IRC) entre 20 e 25. 
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Tabela 17: Medições de iluminância - R. Antônio A. Magalhães na cidade de Monteiro Lobato (luminárias convencionais). 

    Eixos transversais de medição 

        A B C D E F 

Largura (m) Tipo de lâmpada: vapor de mercúrio 150W Iluminância (lux) 

1,50 Calçada do poste 54,40 1,20 10,92 7,80 20,19 41,34 

6,80 Rua 

  Eixo longitudinal 1 71,90 28,63 11,16 10,50 21,90 64,70 

Eixo pista Eixo longitudinal 2 109,30 32,83 13,75 11,99 27,80 82,50 

  Eixo longitudinal 3 128,40 37,80 16,11 16,02 33,30 96,40 

  Eixo longitudinal 4 123,50 41,81 18,30 16,12 37,10 109,10 

Eixo pista Eixo longitudinal 5 84,40 37,50 20,50 23,30 40,80 81,60 

  Eixo longitudinal 6 59,07 27,50 18,93 23,50 35,00 75,50 

1,10 Calçada oposta 39,91 21,90 16,13 25,26 34,80 54,70 

        Poste Vão entre postes: 33,0m Poste 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Tabela 18: Medições de iluminância - R. Antônio A. Magalhães na cidade de Monteiro Lobato (luminárias LED). 

  Eixos transversais de medição 

  A B C D E F 

Largura (m) Tipo de lâmpada: LED 80W Iluminância (lux) 

1,50 Calçada do poste 42,18 Não medido 12,64 8,11 17,28 48,21 

6,80 Rua 

  Eixo longitudinal 1 59,52 23,32 13,92 9,30 17,33 62,33 

Eixo pista Eixo longitudinal 2 83,11 28,22 13,90 10,16 20,01 77,91 

  Eixo longitudinal 3 109,00 33,68 15,72 11,03 23,38 90,04 

  Eixo longitudinal 4 119,00 37,81 19,01 12,53 23,60 91,93 

Eixo pista Eixo longitudinal 5 98,00 38,86 23,29 13,65 28,02 79,67 

  Eixo longitudinal 6 72,42 38,30 20,67 15,24 31,16 74,97 

1,10 Calçada oposta 54,92 38,10 22,90 16,32 31,32 55,35 

  Poste Vão entre postes: 33,0m Poste 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Tabela 19: Iluminância média mínima e fator de uniformidade - R. Antônio A. Magalhães na cidade de Monteiro Lobato. 

Medição pré modernização (luminárias convencionais) 

Item Calçada do poste Via Calçada oposta 

Iluminância média mínima (Emed, mín.) [lux] 22,64 46,90 32,12 

Fator de Uniformidade mínimo (U) [adimensional] 0,05 0,22 0,50 

Medição pós modernização (luminárias LED) 

Item Calçada do poste Via Calçada oposta 

Iluminância média mínima (Emed, mín.) [lux] 25,68 42,78 36,49 

Fator de Uniformidade mínimo (U) [adimensional] 0,32 0,22 0,45 
Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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Tabela 20: Medições de iluminância – Rod. Monteiro Lobato (trecho urbano) na cidade de Monteiro Lobato (luminárias convencionais). 

    Eixos transversais de medição 

        A B C D E F 

Largura (m) Tipo de lâmpada: Vapor de mercúrio 250W Iluminância (lux) 

1,30 Calçada do poste 5,83 Não medido 0,80 1,17 3,17 5,35 

6,40 Rua 

  Eixo longitudinal 1 1,71 0,85 0,42 1,54 4,07 6,95 

Eixo pista Eixo longitudinal 2 2,04 0,92 0,46 1,97 5,87 8,31 

  Eixo longitudinal 3 1,95 0,94 0,45 2,13 6,51 8,67 

  Eixo longitudinal 4 1,79 0,93 0,43 2,26 6,50 8,07 

Eixo pista Eixo longitudinal 5 1,52 0,69 0,46 2,29 5,71 6,69 

  Eixo longitudinal 6 0,99 0,56 0,34 2,18 4,35 5,21 

1,10 Calçada oposta 0,81 0,47 0,32 1,95 3,78 4,46 

        Poste Vão entre postes: 35,0m Poste 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Tabela 21: Medições de iluminância – Rod. Monteiro Lobato (trecho urbano) na cidade de Monteiro Lobato (luminárias LED). 

    Eixos transversais de medição 

        A B C D E F 

Largura (m) Tipo de lâmpada: LED 80W Iluminância (lux) 

1,30 Calçada do poste 10,25 Não medido 2,98 3,30 5,56 9,03 

6,40 Rua 

  Eixo longitudinal 1 13,83 6,44 3,31 3,35 6,76 14,48 

Eixo pista Eixo longitudinal 2 18,33 8,23 3,82 3,60 8,05 18,90 

  Eixo longitudinal 3 21,42 9,93 4,38 4,19 9,78 21,65 

  Eixo longitudinal 4 23,14 10,71 5,36 5,13 10,80 22,68 

Eixo pista Eixo longitudinal 5 20,60 10,28 6,04 5,71 10,26 20,13 

  Eixo longitudinal 6 16,87 9,87 6,48 5,91 9,13 17,03 

1,10 Calçada oposta 11,71 9,56 7,24 6,50 8,81 11,34 

        Poste Vão entre postes: 35,0m Poste 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Tabela 22: Iluminância média mínima e fator de uniformidade – Rod. Monteiro Lobato (trecho urbano) na cidade de Monteiro Lobato. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

 

 

 

 

Medição pré modernização (luminárias convencionais) 

Item Calçada do poste Via Calçada oposta 

Iluminância média mínima (Emed, mín.) [lux] 3,26 2,96 1,97 

Fator de Uniformidade mínimo (U) [adimensional] 0,25 0,11 0,16 

Medição pós modernização (luminárias LED) 

Item Calçada do poste Via Calçada oposta 

Iluminância média mínima (Emed, mín.) [lux] 6,22 11,02 9,19 

Fator de Uniformidade mínimo (U) [adimensional] 0,48 0,30 0,71 
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Devido ao valor de TCC, essa fonte emite luz com tonalidade 
amarela, como pode ser observado na Figura 2. Assim, por 
causa do baixo IRC, as cores dos objetos não podem ser 
visualizadas com precisão. 

 
Figura 2: Iluminação pública com luminárias convencionais 

– cidade de Monteiro Lobato. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Na Figura 3, é apresentada imagem do mesmo trecho de via 
apresentado na Figura 2, onde foram instaladas luminárias 
LED no lugar das luminárias convencionais. A luminária LED 
possui TCC igual a 4.000 K e IRC superior a 70. 

Devido ao valor de TCC, essa fonte emite luz com tonalidade 
branca, como pode ser observado na Figura 3. Assim, por 
causa do alto IRC, as cores dos objetos podem ser visualizadas 
com mais precisão. 

 
Figura 3: Iluminação pública com luminárias LED – cidade 

de Monteiro Lobato. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Assim, comparando a Figura 2 e a Figura 3, observa-se que 
ocorreu uma melhor distribuição da luz sobre o pavimento da 
faixa de rolagem e, principalmente, das calçadas que 
passaram a ser mais bem iluminadas. 

Portanto, observa-se que a substituição das luminárias 
convencionais por luminárias LED promoveu benefícios 
sociais aos cidadãos. 

Portanto, o aumento da TCC, o aumento do IRC e a melhor 
distribuição da luz facilitam a percepção do usuário que 
trafega pela via, melhorando a visualização de objetos 
instalados e localizados ao longo da rua (via e calçadas). A 
melhora na identificação de objetos facilita o fluxo do tráfego 
de veículos e pedestres, contribuindo para a redução de 
acidentes no período noturno. 

Além disso, o aumento da TCC, aumento do IRC e melhor 
distribuição da luz contribuem para que os usuários 
identifiquem situações de perigo com mais facilidade, 
contribuindo para a segurança dos usuários e, além disso, 
auxiliando a proteção policial com ênfase na segurança dos 
indivíduos. 

4 Conclusão 

A norma ABNT NBR 5101:2018 cita que os projetos de 
iluminação pública devem prover benefícios econômicos e 
sociais aos cidadãos. Indica ainda, como benefício 
econômico, a eficiência energética e, como benefícios sociais, 
a facilidade do fluxo do tráfego de veículos e pedestres, além 
da redução de acidentes no período noturno, entre outros 
[35]. 

Como benefício econômico, os dados apresentados neste 
artigo indicam que a adoção da tecnologia LED, em 
substituição às lâmpadas de descarga a alta pressão, pode 
representar redução de aproximadamente 53,24% da carga 
instalada do parque de iluminação pública no Brasil. Assim, a 
eficientização energética, do parque de IP, poderia contribuir 
para a economia de aproximadamente 138.911,82 GWh de 
energia. A projeção considera um período de 14 anos, de 
2019 a 2032. 

Além disso, os dados apresentados apontam dois benefícios 
socioambientais que podem ser alcançados com a utilização 
da tecnologia LED pelo setor de iluminação pública brasileiro. 

O primeiro benefício socioambiental seria reduzir a emissão 
de gás de efeito estufa em aproximadamente 
11.975.587,27 tCO2e, diminuição alcançada através da 
redução do consumo de energia elétrica (redução de 
138.911,82 GWh). 

O segundo benefício socioambiental seria evitar a utilização 
de aproximadamente 1.840,28 kg de mercúrio. Essa 
quantidade de mercúrio seria utilizada na fabricação de 
lâmpadas, de descarga a alta pressão e fluorescentes 
compactas, para atendimento do crescimento do parque de 
iluminação pública e as substituições das lâmpadas 
queimadas ao longo do período considerado nas análises. 

Portanto, diante dos benefícios econômicos e 
socioambientais que podem ser alcançados com a utilização 
da tecnologia LED, o governo federal e, principalmente, os 
governos municipais devem realizar estudos para avaliar e 
desenvolver mecanismos que promovam a modernização 
dos parques de iluminação pública. Entre os mecanismos, 
cita-se a possibilidade de apresentação de projetos à 
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Chamada Pública de Projetos (CPP), realizada anualmente 
pelas distribuidoras de energia. A CPP está dentro do 
Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL e tem 
como finalidade promover o uso eficiente da energia elétrica 
por meio de projetos que demonstrem melhoria da eficiência 
energética no uso final da energia. Outra forma seria o 
desenvolvimento de Procedimento de Manifestação de 
Interesse (PMI) que podem dar origem a concessões públicas 
ou parcerias público-privada no setor de iluminação pública. 
Todavia, análises econômico-financeiras devem ser 
desenvolvidas pelos municípios para definição da Taxa 
Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL) ou 
payback dos projetos e, assim, avaliar a relação custo-
benefício da modernização da rede de iluminação pública 
municipal. 
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