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RESUMO 

A MTY Elétrica LTDA é uma empresa fictícia criada para o desenvolvimento de um 

estudo eficiente no setor fabril. O cliente apresentado neste trabalho é uma empresa 

do segmento de metalurgia para o uso hospitalar. Para o desenvolvimento do 

estudo, a MTY obteve informações da iluminação de todos os ambientes fabris da 

empresa, para que sua situação atual pudesse ser avaliada e compreendida para 

projeção das melhorias a serem realizadas por meio do estudo energético. Suas 

instalações atualmente funcionam com rendimento inferior e consumo excessivo em 

comparativo as novas tecnologias e a partir deste estudo que atende a NBR ISO/CIE 

8995-1 (ABNT, 2013) é possível adequá-la para as necessidades de um bom 

rendimento de iluminação moderna. Sendo assim, a MTY Elétrica LTDA conseguiu 

através deste estudo que a melhoria energética pleiteada fosse alcançada, como na 

redução orçamentária de custos de energia para o sistema de iluminação de acordo 

com o estabelecido pela norma vigente.  
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ABSTRACT 

MTY Electric LTDA is a fictitious company created for the development of an efficient 

study in the manufacturing sector. The client presented in this work is a company in 

the metallurgy segment for hospital use. For the development of the study, MTY 

obtained information on the lighting of all the company's manufacturing 

environments, so that its current situation could be evaluated and understood for the 

projection of improvements to be carried out through the energy study. Its facilities 

currently work with lower efficiency and excessive consumption compared to new 

technologies and from this study that meets NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013) it is 

possible to adapt it to the needs of a good performance of modern lighting. Thus, 

MTY Electric LTDA managed through this study that the claimed energy 

improvement was achieved, as in the budget reduction of energy costs for the lighting 

system in accordance with what is established by the current standard. 

 

Keywords: Energy Efficiency, factory lighting. 
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1 INTRODUÇÃO 

A energia elétrica faz parte do cotidiano de toda sociedade, sendo uma 

grandeza altamente perigosa, mas de extrema importância. Deve-se sempre 

manuseá-la com máximo de segurança, desde o procedimento mais simples como 

os executados diariamente por pessoas sem conhecimento técnico, aos mais 

complexos executados por profissionais devidamente treinados. Sendo assim torna-

se necessário identificar e diferenciar o que é risco (NR-10, 2018) e o que é 

potencialmente eficiente das diretrizes elétricas, tendo em vista a importância de 

conhecer as normas específicas para cada caso (MENEZES, 2015). 

A criação da empresa fictícia MTY Elétrica Ltda, tem como principal objetivo 

desenvolver um estudo energético que busque eficiência para a empresa de 

instrumentos sanitários hospitalares, visando aplicar todo o conteúdo teórico 

adquirido no decorrer do curso de Gestão de Energia e Eficiência Energética. O 

desenvolvimento do trabalho utiliza como direcionamento as normas vigentes da 

Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT), para que o cliente possa atuar 

com equipamentos de alto rendimento a partir de uma análise energética em sua 

empresa. 

O trabalho apresenta um estudo energético, cujo objetivo é trazer eficiência 

para o sistema de iluminação da empresa de instrumentos sanitários hospitalares. 

A busca por melhorias surgiu após o cliente perceber a existência de 

oportunidades de otimização no cenário de iluminação em seu sistema fabril, tendo 

em vista que no mercado já são oferecidos equipamentos com a mesma qualidade 

de iluminância, porém com um alto desempenho energético, oferecendo assim, 

maior eficácia do seu sistema de iluminação. 

Após a análise da MTY Elétrica Ltda sobre o cenário em que o cliente atua, é 

possível constatar que a realização do estudo é a melhor decisão gerencial, tanto 

para aperfeiçoar seu sistema de iluminação, quanto para a nova estratégia de 

inserção qualificada no mercado. Estudos confirmam que toda iniciativa de 

otimização de consumo energético é de suma importância, pois traz segurança aos 

colaboradores, economia energética e aumento de lucros (CABRAL et al., 2019). 

O estudo que a MTY Elétrica deve desenvolver para a empresa de 

instrumentos sanitários hospitalares segue adequando-se às necessidades da 

empresa, onde a elaboração da análise deve visar os pontos positivos e negativos 

da atual estrutura, para a melhoria qualificada.  



14 

 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

Como aperfeiçoar as questões relativas à eficiência energética de uma 

empresa real, reformulando sua iluminação vigente?  

1.2 Hipóteses 

Estudo energético e eficiente com uso de normas adequadas e tecnologias atuais de 

mercado pode levar a uma adequação de iluminação, que resulte em um alto 

rendimento.   

1.3 Objetivos 

Geral: 

Fornecer a empresa de instrumentos sanitários hospitalares um planejamento 

eficiente adequado às necessidades e estratégias da empresa, utilizando como 

estrutura a ABNT para máxima eficiência energética e custo-benefício. 

 

Específicos: 

 Desenvolver um estudo que seja eficiente e economicamente rentável; 

 Aplicar os conceitos da norma da ABNT para trazer melhor eficiência na 

análise e execução; 

 Utilizar novas tecnologias como lâmpadas leds, luminárias eficazes para o 

melhor aproveitamento de ganho energético; 

 Aplicar as técnicas de luminotécnica para iluminação qualificada dos 

ambientes. 

1.4 Justificativa 

O desenvolvimento do estudo eficiente apresentado neste trabalho é baseado 

em uma empresa existente, com sua localização na região de Perus. Atualmente, a 

empresa trabalha em um ambiente estrutural que foge dos padrões de segurança 

elétrica exigidas por normas, resultando em um baixo desempenho, durabilidade e 

consequentemente a elevação dos custos. Porém, sua área de atuação exige dia 

após dia uma melhoria nos equipamentos, para que assim possa atingir a eficiência 

na produção e a economia esperada, tornando-a cada vez mais competitiva. 

Em consequência disso à empresa, tem como o objetivo a otimização dos 

custos, melhoria no rendimento produtivo e o aumento de lucros, sendo assim foi 

confiado à empresa MTY Elétrica o desenvolvimento de um estudo energético e 

eficiente. 
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O foco da MTY é desenvolver um trabalho com eficiência energética levando 

a econômica à empresa, pois, atualmente a falta de iluminação adequada de seu 

ambiente fabril é um dos motivos que não possibilitam tal economia. Por se tratar da 

produção de instrumentos sanitários, fabricados por prensas, tornos manuais e 

automáticos, politrizes de 1,5cv a 11cv, tamboreadores de polimento e lustre, 

necessitam atingir sua máxima eficiência para um adequado desempenho, tendo em 

vista que isso não ocorre atualmente.  

Esse modelo de estudo energético foi elaborado por profissionais que além de 

capacitados, habilitados e qualificados, possuem pleno conhecimento das normas e 

estratégias para execução do estudo. A solução que a MTY Elétrica apresenta para 

empresa seguirá algumas etapas para constatar a viabilidade do estudo, dessa 

forma, empresa deverá conseguir melhorar seu rendimento com relação ao 

desempenho de seus equipamentos, resultando em economia energética. 

1.5 Metodologia Utilizada 

A presente pesquisa em conformidade com suas características pode ser 

classificada, em termos de natureza, como uma pesquisa aplicada, de caráter 

exploratório, pois se trata de buscar uma solução para entendimento de um 

problema real existente (GIL,2002). Foi utilizada uma estratégia com duas 

abordagens: i) uma com abstração ampla dos fenômenos da natureza e da 

sociedade, denominado de “método de abordagem” e ii) outra de procedimentos, 

que esclarece acerca dos “procedimentos técnicos” utilizados (MARCONI e 

LAKATOS, 2003).  

O método de abordagem utilizado para a formação das conclusões foi de 

caráter dedutivo, pois partiu-se das observações e de um conhecimento prévio 

estabelecido pelo repertório bibliográfico existente.  

Para compor o estudo a pesquisa bibliográfica foi realizada na plataforma de 

busca Google Acadêmico, permitindo acesso aos artigos científicos e livros, bem 

como catálogos de fabricante. A seguir, procedeu-se a técnica de leitura analítica, 

que tem por finalidade ordenar as informações contidas nas fontes, de forma que 

possibilitem a obtenção de respostas da pesquisa. Finalmente procedeu-se à leitura 

interpretativa, que nem sempre ocorre separadamente da leitura analítica, buscando 

estabelecer relação entre o conteúdo das fontes pesquisadas e outros 

conhecimentos (GIL, 2002). 



16 

 

 

Para a avaliação, e execução do estudo energético da empresa de 

instrumentos sanitários hospitalares, são definidos parâmetros como níveis de 

iluminância das lâmpadas, baseada na norma Associação Brasileira de Normas 

Técnica (ABNT) mais recentes. 

O estudo obedece a uma sequência de procedimentos, iniciando-se com a 

visita em campo para conhecimento da empresa, levantamento de dados e 

medições de grandezas. Em seguida, é analisado seu sistema luminotécnico para 

verificar se a empresa oferece uma distribuição adequada e efetiva de suas 

iluminâncias e, posteriormente um comparativo entre as lâmpadas existentes da 

empresa e as mais novas tecnologias de mercado. O principal objetivo dessa etapa 

é apresentar as especificações de lâmpadas e luminárias para se ter um 

comparativo técnico do sistema de iluminação e suas eficiências. Após essa etapa, 

são levantadas as despesas do cenário atual com o estudo realizado, e a partir da 

obtenção das informações concretas realiza-se a análise do payback. 

1.6 Luminotécnica 

A iluminação é fundamental para qualquer ambiente, e uma boa iluminação permite 

a percepção de um espaço mais acolhedor e confortável. O profissional que realiza 

esse tipo de projeto capacita-se em teorias específicas e atua de acordo com as 

normas vigentes. Para o desenvolvimento de um projeto de luminotécnica, devem-se 

considerar os cálculos, os níveis adequados de iluminação estabelecidos pela 

norma, sendo elas as medidas do pé direito, cores das paredes, cores do piso, plano 

horizontal de trabalho, fator de manutenção, formato da luminária, potência das 

lâmpadas, o tipo de ambiente e a atividade que a ser exercida nele, tudo de acordo 

com a NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013). Para este projeto é necessário 

conhecimento técnico que só um profissional capacitado pode especificar.  

Dentro dos diversos benefícios que a eletricidade proporciona, um dos mais 

impactantes e essenciais é a iluminação. Ela beneficia a população de diversas 

formas, não só no âmbito pessoal, mas também no corporativo. A iluminação não 

supre mais somente a necessidade primária de iluminar um ambiente, ou seja, na 

sociedade atual, ela é utilizada como estratégias para diversas áreas, como por 

exemplo, a moda (os jogos de luzes são criados para favorecer a aparência de um 

cliente frente ao espelho), nos escritórios das empresas (as luzes são posicionadas 

estrategicamente para a melhor leitura nas telas dos computadores), dentre outros 

segmentos. 
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1.6.1 Conceitos Luminotécnicos 

Para realizar os cálculos luminotécnicos devem-se observar algumas práticas, 

como a maneira adequada para a escolha de luminárias e lâmpadas, a serem 

utilizadas em determinado ambiente. Na luminotécnica são abordados alguns 

conceitos específicos, tais quais: intensidade luminosa que é a potência de uma 

radiação luminosa em certa direção, cuja unidade por razões históricas é a candela 

(cd),  fluxo luminoso (Φ) que representa a capacidade do fluxo energético de 

produzir sensação luminosa aos nossos olhos, iluminância  dada pela razão entre o 

fluxo luminoso e o valor da área atingida, eficiência luminosa (η) ou 

rendimento luminoso é um parâmetro que indica o quão eficiente uma fonte luminosa 

converte a energia que recebe NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013). 

De acordo com Sales (2011) “vida mediana é o tempo em horas em que 50% 

das lâmpadas ensaiadas pelo fabricante, sob condições controladas, permanecem 

acesas, e vida média é tempo em horas que o grupo de lâmpadas escolhidas para o 

ensaio teve uma perda de 25% do fluxo luminoso”. 

Segundo De Freitas (2009) uma fonte de radiação emite ondas      

eletromagnéticas. Elas possuem diferentes comprimentos e o olho humano é 

sensível a somente alguns onde a curva de sensibilidade do olho humano 

demonstra que radiações de menor comprimento de onda geram maior intensidade 

de sensação luminosa quando há pouca luz, enquanto as radiações de maior 

comprimento de onda se comportam ao contrário. Caracterizam-se por seu forte 

efeito calorífico e sua radiação produzida normalmente através de resistores 

aquecidos ou por lâmpadas incandescentes especiais cujo filamento trabalha em 

temperatura reduzida abaixo pode observar na figura 1 que mostra exemplos de 

cores e a figura 2 os efeitos de sensibilidade ao olho humano. 

Figura 1 - Exemplos de temperaturas de cor 

 

Fonte: Costa (2010). 
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Figura 2 – Sensibilidade Visual do olho humano 

 
 

Fonte: De Freitas (2009). 
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2 DESENVOLVIMENTO 

Para um melhor direcionamento é utilizada a NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 

2013), para o sistema de iluminação. A MTY Elétrica, garante ao seu cliente um 

estudo dentro das normas, trazendo confiança e a certeza de que seu sistema não 

estará superdimensionado ou subdimensionado. 

Por conta disso foram desenvolvidos estudos individuais para solucionar cada 

item das necessidades do cliente. O estudo luminotécnico foi iniciado no setor 

administrativo considerando a substituição de alguns fatores que o diferenciam da 

iluminação de produção, tais como, lâmpadas fluorescentes, reatores e luminárias, 

pois elas não apresentam um ganho energético, se comparadas com as lâmpadas 

led, que não necessitam de reatores, gerando assim um maior ganho energético e 

financeiro.  Na área administrativa foram realizados cálculos luminotécnicos através 

das dimensões das paredes, como larguras, comprimentos e planos horizontais de 

trabalho dos setores. Foi possível definir o índice do local com as dimensões citadas 

acima, e a partir das cores de parede, teto e piso, foram utilizadas tabelas de 

reflexão para se obter o fator de utilização (FU), bem como o fator de manutenção 

(FM) que se dá pela depreciação do local, e o fluxo luminoso (dados encontrados 

nos catálogos dos fabricantes), que é necessário para saber a quantidade de 

luminárias mínimas para atender o setor desejado, de acordo com a NBR ISO/CIE 

8995-1 (ABNT, 2013). 

2.1 Condições existentes do cliente  

Com os levantamentos realizados no cliente, foi possível observar a real 

situação de funcionamento da iluminação de diferentes setores, assim como seu 

consumo mensal e despesas energéticas, as grandezas de modelo, potência, 

quantidade e fator de potência foram obtidos em campo, como mostra a tabela 1. 

Tabela 1 - Levantamento de carga de iluminação atual 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 
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2.2 Consumo atual do cliente com iluminação 

A empresa de instrumentos sanitários hospitalares atualmente funciona de 

segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas, trabalhando com seu sistema de 

iluminação por 10 horas contínuas. Para saber o custo com despesas atuais do 

cliente foram levantados os dados como mostra a tabela 2. 

Tabela 2 – Gasto anual com iluminação fluorescente 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Os valores obtidos na tabela 2 foram extraídos da tabela de tarifas de energia 

elétrica (TE) da ENEL (2021), e a partir dela foi possível chegar aos valores de 

despesas mensais do cliente, isso com base nos cálculos tarifários da matéria de 

mercado e regulação de energia. Abaixo seguem os cálculos utilizados para 

alimentação da tabela 2. 

 

Exemplo: 

 Mês Novembro 2020 – Eat = (P = 4.067 kW x 190 (h) = 772,73 kWh/Mês 

 Valor total = Eat x TE = 772,73 x 0,9562 = R$ 738,88 

 

Analisando a tabela 2 é possível observar que a empresa, no período dos 

meses de novembro de 2020 a outubro de 2021, consumiu aproximadamente 

10.167,5 kWh de energia, ocasionando uma despesa em doze meses de R$ 

13.479,05. Com base nessas informações a MTY realizou um novo cálculo 

luminotécnico, mostrando que é possível reduzir as despesas atuais com um retrofit 

de lâmpadas e luminárias. 
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2.3 Cálculo luminotécnico recepção 

Com o objetivo de realizar os cálculos luminotécnicos da área de recepção é 

considerada a NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013), e suas equações para o 

desenvolvimento e adequação de uma iluminação eficiente na empresa de 

instrumentos sanitários hospitalares. A construção do estudo foi realizada em seus 

setores administrativos e setores de produção. Como base de apoio utilizou-se o 

software SoftLux para a escolha da melhor distribuição das luminárias nos 

ambientes. A tabela 3 mostra os dados utilizados para os cálculos luminotécnicos da 

recepção. 

Tabela 3 – Dados da recepção 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Para a área de recepção foram adotadas as mesmas dimensões fornecidas 

pelo cliente em campo que são: largura 2,5m – comprimento 4,5m – pé direito 3m, 

não foi considerado PHT (Plano Horizontal de Trabalho), foi considerada uma 

luminância de 500 Lux. De acordo com a NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013), para 

ambientes de escritório e para o TPP (Teto, Parede e Piso), foram adotadas as 

seguintes refletâncias, teto 70%, parede 50% e piso 10%. A escolha do modelo de 

lâmpadas ocorreu pela substituição de fluorescentes modelos TLDRS32W-CO-25, 

por lâmpadas leds modelo 1200mmHO14W. A intensidade do fluxo luminoso da 

fluorescente é de 2350lm (Lumens) e da Led é de 2100lm (Lumens), quando 

realizado o cálculo final, o estudo oferece a quantidade de +/- 3,28 luminárias. O 

cliente utiliza no ambiente 4 luminárias com lâmpadas de 32W e reator por luminária. 

O diferencial é a troca da lâmpada de 32W mais reator pôr uma lâmpada de 14W 

que atende a substituição de uma lâmpada de até 36W e não se utiliza reator, como 
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pode ser visto na tabela 4 o cálculo luminotécnico da recepção, e na figura 2 de 

dados da lâmpada escolhida. 

Tabela 4 - Cálculo luminotécnico da recepção 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Figura 3 - Escolha da lâmpada LED 1200mm HO 14W 

 

Fonte: Catálogo Philips (2018). 

2.3.1 Escolha de luminária e distribuição 

Para melhor perfomance, foi verificado que a luminária DS-510 do catálogo 

Intral (2016) código 08023 é a que melhor atende o fator de utilização, dando assim 

uma miníma quantidade de luminárias e oferecendo um ganho maior, como pode ser 

visto na figura 3. 
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Figura 4 - Escolha da luminária DS-510 

 

Fonte: Catálogo Intral (2016). 

 

Com o apoio do software SoftLux, foi possível realizar uma análise mais 

assertiva para a escolha da melhor distribuição das luminárias no ambiente, e deste 

modo oferecer um ganho de luminosidade sem impactar em um futuro retrofit.  

Também foi possível realizar testes no ambiente da recepção que atende 

atualmente com 4 luminárias. Verificou-se no software Softflux que 3 luminárias seria 

o suficiente para atender a demanda do ambiente, devido a sua perda de 

luminosidade ser insignificante. Porém para que não ocorra alteração de layout, a 

MTY optou por manter a estrutura original e realizar apenas o retrofit das luminárias. 

Nas figuras 4 e 5 é possível verificar que a diferência de se trabalhar com 4 ou 3 

luminárias é totalmente desprezivél, e caso o cliente opte futuramente em alterar o 

layout, terá ciência que sua redução de luminárias não impactaria em suas 

necessidades. 
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Figura 5 - Posicionamento de 4 luminárias na recepção 

 

Fonte: Software SoftLux (2021). 

 

Figura 6 - Posicionamento de 3 luminárias na recepção 

 

Fonte: Software SoftLux (2021). 
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Com o novo estudo realizado para a área da recepção é possível identificar 

os ganhos energéticos em potência, conforme mostra a tabela 5, sendo possível 

apresentar um comparativo com a situação atual e a análise energética corrigida. 

Tabela 5 – Comparativos estudo da recepção 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

2.4 Cálculo luminotécnico escritório 

Para início do cálculo luminotécnico do escritório foi necessária a coleta de 

alguns dados de campo que estão representados na tabela 6. 

Tabela 6 – Dados do escritório 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Em relação a área de escritório foram adotadas as mesmas medidas 

informadas pelo cliente que são: largura 2,5m – comprimento 5m – pé direito 3m, 

não foi considerado PHT (Plano Horizontal de Trabalho), foi observada uma 

luminância de 500 Lux). Conforme a NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013), para 

ambientes de escritório e para o TPP (Teto, Parede e Piso), foram consideradas as 

seguintes refletâncias, teto 70%, parede 50% e piso 10%, respectivamente. A 

seleção do modelo de lâmpadas ocorreu pela mudança de fluorescentes 



26 

 

 

modeloTLDRS32W-CO-25, por lâmpadas leds modelo 1200mmHO14W. A 

intensidade do fluxo luminoso da fluorescente é de 2350lm (Lumens) e da Led é de 

2100lm (Lumens). Quando realizado o cálculo final, o estudo oferece a quantidade 

de +/- 3,65 luminárias. Atualmente o cliente utiliza no ambiente 4 luminárias com 

lâmpadas de 32W e reator por luminária. A diferença é a troca da lâmpada de 32W 

mais reator, por lâmpadas de 14W que atende perfeitamente a substituição de uma 

lâmpada de até 36W e que não utiliza reator. Apresenta-se na tabela 7 o cálculo 

luminotécnico para o escritório. As lâmpadas LED 1200mm HO 14W foram aplicadas 

também no escritório e a luminária já especificada anteriormente (figura 3). 

Tabela 7 – Cálculo luminotécnico escritório 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Para uma adequada visualização e distribuição das luminárias, foi usufruído 

do software SoftLux, que mostrou uma boa performance na distribuição do sistema, 

oferecendo o menor valor de Lux, apenas nas extremidades do ambiente como é 

mostrado na figura 6. 

Figura 7 - Posicionamento luminárias no escritório 

 

Fonte: Software SoftLux (2021). 
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Através de nova análise realizada para a área do escritório é possível 

constatar os ganhos energéticos em potência, conforme mostra a tabela 8, sendo 

possível mostra um comparativo com a situação atual e a análise energética 

corrigida. 

Tabela 8 – Comparativo escritório 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

2.5 Cálculo luminotécnico expedição. 

Para início do cálculo luminotécnico do escritório foi necessária à coleta de 

algumas informações de campo que estão representados na tabela 9. 

Tabela 9 – Dados da expedição 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Para a área de expedição foram adotados os mesmos tamanhos fornecidos 

pelo cliente em campo que são: largura 7m – comprimento 7m – pé direito 3m, não 

foi considerado PHT (Plano Horizontal de Trabalho), foi apontada uma luminância de 

300 Lux. De acordo com a NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013), para ambientes de 

estoque e para o TPP (Teto, Parede e Piso), foram adotadas as seguintes 

refletâncias, teto 70%, parede 50% e piso 10%, respectivamente. A escolha do 

modelo de lâmpadas ocorreu pela substituição de fluorescentes modelo TLDRS32W-

CO-25, por lâmpadas leds modelo 1200mmHO14W. A intensidade do fluxo luminoso 
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da fluorescente é de 2350lm (Lumens) e da Led é de 2100lm (Lumens). No 

momento em que e realizado o cálculo final, o estudo oferece a quantidade de +/- 

6,94 luminárias. O cliente utiliza no ambiente 9 luminárias com lâmpadas de 32W e 

reator e ele conseguiria trabalhar até com 7 luminárias, porém teria que realizar 

modificação em seu layout. O diferencial é a mudança da lâmpada de 32W mais 

reator por lâmpadas de 14W que atende a substituição de uma lâmpada de até 36W 

bem como não se utiliza reator. É possível notar os cálculos na tabela 10. As 

lâmpadas LED 1200mm HO 14W também foram utilizadas neste ambiente e a 

luminária já especificada anteriormente (figura 3). 

Tabela 10 – Cálculo luminotécnico expedição 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Para uma apropriada visualização e distribuição das luminárias, foi utilizado o 

software SoftLux, que mostrou melhor desempenho na distribuição de luminárias do 

ambiente de expedição, oferecendo o menor valor de Lux apenas nas extremidades 

do ambiente como mostra a figura 7. 

Figura 8 - Posicionamento de luminárias da expedição 

 

Fonte: SoftLux (2021). 
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Com o novo estudo realizado para a área da expedição é possível identificar 

os ganhos energéticos em potência, conforme tabela 11, sendo possível apresentar 

um comparativo com a situação atual e a análise energética corrigida. 

Tabela 11 – Comparativo expedição 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

2.6 Cálculo luminotécnico refeitório 

Para início do cálculo luminotécnico do refeitório foi necessária a coleta de 

alguns dados de campo representados na tabela 12. 

Tabela 12 – Dados do refeitório 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Para a área de refeitório foram adotadas as mesmas dimensões fornecidas 

pelo cliente em campo que são: largura 3m – comprimento 7m – pé direito 3m, foi 

desconsiderado PHT (Plano Horizontal de Trabalho), foi considerado uma 

luminância de 300 Lux. De acordo com a NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013), para 

ambientes de refeitório e para o TPP (Teto, Parede e Piso), foram adotadas as 

seguintes refletâncias, teto 70%, parede 50% e piso 10%, respectivamente. A 

escolha do modelo de lâmpadas ocorreu pela substituição de fluorescentes modelo 

TLDRS32W-CO-25, por lâmpadas leds modelo 1200mmHO14W. A intensidade do 

fluxo luminoso da fluorescente é de 2350lm (Lumens) e da Led é de 2100lm 
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(Lumens), e quando realizado o cálculo final, o estudo oferece a quantidade de +/- 

2,36 luminárias. O cliente utiliza no ambiente 4 luminárias com lâmpadas de 32W e 

reator. O diferencial é a modificação da lâmpada de 32W mais reator por lâmpadas 

de 14W que atende a substituição de uma lâmpada de até 36W e não se utiliza 

reator, como apresentados os cálculos na tabela 13. As lâmpadas LED 1200mm HO 

14W também foram utilizadas neste ambiente e a luminária já especificada 

anteriormente (figura 3). 

Tabela 13 – Cálculo luminotécnico do refeitório 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Para uma apropriada visualização e distribuição das luminárias, foi utilizado o 

software SoftLux, que mostrou melhor atuação na distribuição de luminárias do 

ambiente do refeitório, oferecendo o menor valor de Lux, apenas nas margens do 

ambiente como mostra a figura 8. 

Figura 9 – Posicionamento de 4 luminárias do refeitório 

 

Fonte: SoftLux (2021). 
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Observe na figura 9 o ambiente do refeitório considerando o uso de 3 

luminárias. 

Figura 10 – Posicionamento de 3 luminárias do refeitório 

 

Fonte: SoftLux (2021). 

 

Com o novo estudo realizado para a área do refeitório é possível identificar os 

ganhos energéticos em potência, conforme mostra a tabela 14, sendo possível fazer 

um comparativo com a situação atual e a análise energética corrigida. 

Tabela 14 – Comparativo refeitório 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

2.7 Cálculo luminotécnico fábrica 

Para início do cálculo luminotécnico da fábrica foi necessária a coleta de 

alguns dados de campo representados na tabela 15. 
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Tabela 15 – Dados da Fábrica 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Para a área da fábrica foram adotadas as mesmas dimensões fornecidas pelo 

cliente em campo que são: largura 5m – comprimento 25m – pé direito 4m, não foi 

considerado PHT (Plano Horizontal de Trabalho), foi considerada uma luminância de 

200 Lux. De acordo com a NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013), para ambientes da 

fábrica e para o TPP (Teto, Parede e Piso), foram adotadas as seguintes 

refletâncias, teto 70%, parede 50% e piso 10%, respectivamente. A escolha do 

exemplar de lâmpadas ocorreu pela substituição de fluorescentes modelo 

TL554WESS840, por lâmpadas leds modelo 1500mmUO24W. A intensidade do 

fluxo luminoso da fluorescente é de 3800lm (Lumens) e da Led é de 3700lm 

(Lumens), assim que feito o cálculo final, o estudo oferece a quantidade de +/- 7,04 

luminárias. O cliente utiliza no ambiente 8 luminárias com lâmpadas de 54W e 

reator. O diferencial é a troca da lâmpada de 54W mais reator por lâmpadas de 24W 

que atende a substituição de uma lâmpada de até 58W e não se utiliza reator. A 

tabela 16 apresenta os cálculos e a figura 10 os dados das lâmpadas escolhidas. 

Com relação as luminárias foram utilizadas as mesmas já especificadas na figura 3 e 

utilizadas nos demais ambientes já citados. 

Tabela 16 – Cálculo Luminotécnico da Fábrica 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 
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Figura 11 – Escolha da Lâmpada LED – 1500mm UO 24 W 

 

Fonte: Catálogo da Philips (2018). 

 

Para uma apropriada visualização e distribuição das luminárias, foi utilizado o 

software SoftLux, que mostrou melhor desempenho na distribuição de luminárias do 

ambiente da fábrica, oferecendo o menor valor de Lux apenas nas extremidades do 

ambiente como mostra a figura 11. Observe que é apresentada uma fileira de 08 

luminárias e um valor máximo de 133 Lux. Já a figura 12 mostra uma distribuição 

inadequada oferecendo uma taxa de lux máxima de 164, porém com mais pontos 

com baixa luminosidade. 

Figura 12 – Posicionamento de luminárias da fábrica 

Fonte: SoftLux (2021). 
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Figura 13 – Posicionamento de luminárias inadequada da fábrica 

 

Fonte: SoftLux (2021). 

 

Com o novo estudo realizado para a área da fábrica é possível identificar os 

ganhos energéticos em potência, conforme a tabela 17, sendo possível observar um 

comparativo com a situação atual e a análise energética corrigida. 

Tabela 17 – Comparativo da fábrica 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

2.8 Cálculo luminotécnico vestiários feminino e masculino 

Para início do cálculo luminotécnico dos vestiários feminino e masculino foram 

necessárias a coleta de alguns dados de campo que estão representados na tabela 

18. 
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Tabela 18 – Dados do vestiário 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Para a área de vestiários foram adotadas as mesmas dimensões fornecidas 

pelo cliente em campo que são: largura 3m – comprimento 3m – pé direito 4m, não 

foi considerado PHT (Plano Horizontal de Trabalho), foi considerada uma luminância 

de 300 Lux. De acordo com a NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013), e para o TPP 

(Teto, Parede e Piso), foram adotadas as seguintes refletâncias, teto 70%, parede 

50% e piso 10%, respectivamente. A escolha do modelo de lâmpadas ocorreu pela 

substituição de fluorescentes modelos TLDRS32W-CO-25, por lâmpadas leds 

modelo 1200mmHO14W. A intensidade do fluxo luminoso da fluorescente é de 

2350lm (Lumens) e da Led é de 2100lm (Lumens), e quando elaborado o cálculo 

final, o estudo oferece a quantidade de +/- 1,58 luminárias. O cliente utiliza no 

ambiente 2 luminárias com lâmpadas de 32W e reator. O diferencial é a troca da 

lâmpada de 32W mais reator por lâmpadas de 14W que atende a substituição de 

uma lâmpada de até 36W e não se utiliza reator, como mostra a tabela 19 de 

cálculos. As lâmpadas LED 1200mm HO 14W também foram utilizadas neste 

ambiente e a luminária já especificada anteriormente (figura 3). 

Tabela 19 – Cálculo luminotécnico dos vestiários 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Para uma apropriada visualização e distribuição das luminárias, foi utilizado o 

software SoftLux, que mostrou melhor desempenho na distribuição de luminárias do 
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ambiente dos vestiários, oferecendo o menor valor de Lux apenas nas extremidades 

do ambiente como mostra a figura 13. 

Figura 14 – Posicionamento das luminárias dos vestiários 

 

Fonte: SoftLux (2021). 

 

Com o novo estudo realizado para a área dos vestiários é possível identificar 

os ganhos energéticos em potência, conforme mostra a tabela 20, sendo possível 

apresentar um comparativo com a situação atual e a análise energética corrigida. 

Tabela 20 – Comparativo vestiários 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

2.9 Cálculo luminotécnico estacionamento 

Para a área de estacionamento foi realizada a substituição das luminárias de 

vapor de mercúrio de 400W de potência mais reator, por luminárias de Led de 150W 

que substitui as lâmpadas de 400W instaladas no local. O modelo da luminária 

escolhida para o estacionamento pode ser visto na figura 14. 
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Figura 15 – Luminária LED de 150 W – SK SLL1506k 

 

Fonte: Santos (2016). 

 

Com o novo estudo realizado para a área do estacionamento é possível 

identificar os ganhos energéticos em potência, conforme mostra a tabela 21, sendo 

possível fazer um comparativo com a situação atual e a análise energética corrigida. 

Tabela 21 – Comparativo estacionamento 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

2.10 Comparativos finais 

Com todos os cálculos realizados, é possível fazer um comparativo da 

instalação atual com o estudo de viabilidade proposto ao cliente conforme mostra as 

tabelas 22 e 23.  
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Tabela 22 – Levantamento de estudo proposto 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Tabela 23 – Gasto anual com iluminação LED 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Na tabela 24 é possível verificar um comparativo com as potências atuais no 

ambiente do cliente e a proposta sugerida neste projeto. Entende-se que com a 

implantação deste projeto a empresa de instrumentos sanitários hospitalares pode 

ter um ganho tanto da sua planta de iluminação, quanto financeiro.  

É possível observar uma possível situação de funcionamento das luminárias 

oferecendo um melhor rendimento como mostra a tabela 24. É possível trabalhar 

com menos luminárias, oferecendo ao cliente de instrumentos sanitários hospitalares 

um ganho energético mais vantajoso, sem correr o risco de deixar o sistema 

ineficiente por falta de iluminação. Isso foi mostrado nos cálculos luminotécnicos dos 

ambientes de recepção, escritório, refeitório e fábrica. 
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Tabela 24 – Análise de potências Atuais – Propostos e Possíveis 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Para uma melhor visualização das despesas encontradas no sistema, utilizou-

se como referência a tabela 25, que mostra detalhadamente os gastos atuais, 

proposto com o estudo realizado e as possíveis mudanças. As possíveis despesas 

seria apenas trabalhar com o funcionamento via interruptor em algumas luminárias, 

ou seja, aqueles ambientes que funcionam com sua quantidade de luminárias atuais. 

Tabela 25 – Análise de despesas – Atuais - Propostos e Possíveis 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

2.11 Investimento para execução do estudo 

Para execução do estudo a empresa de instrumentos sanitários hospitalares, 

teria um custo final no valor de R$ 14.430,56. Neste valor inclui-se a mão de obra 

especializada, materiais de primeira linha e o orçamento conforme apresentado 

neste estudo. Vale ressaltar que existe a possibilidade de o cliente optar por uma 

redução de custo em seus materiais, utilizando uma segunda linha de produtos. 
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Tabela 26 – Custo de materiais e mão de obra 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

2.12 Payback 

Para viabilidade da análise realizada, é demonstrado um estudo de payback 

onde o cliente tem uma estimativa de retorno do seu investimento na iluminação da 

empresa. 

A tabela 27 mostra que caso o cliente opte por não realizar nenhum 

investimento, seu retorno em doze meses será zero. Caso o cliente opte pela 

utilização do estudo proposto é possível observar que no período de novembro de 

2020 a outubro de 2021, seria possível uma economia de R$ 8.394,99. Sabendo 

que, existe a possibilidade de se trabalhar com possíveis luminárias desligadas, 

conforme apresentado nos cálculos luminotécnico dos ambientes, recepção, 

expedição, refeitório e fábrica, pode-se economizar R$ 530,28 em referência ao 

estudo já realizado ou R$ 8.925,27 em comparação a situação atual.  

 



41 

 

 

Tabela 27 – Payback 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 
Para se ter um comparativo do tempo de retorno do investimento foi feito o 

levantamento de todo o material necessário para a execução do estudo, como já 

apresentado na tabela 26. 

A partir da obtenção dessas informações chega-se à conclusão de que, para 

o investimento de materiais de primeira linha deve ser feito um investimento de 

R$14.430,56. Entretanto, sabe-se que, com esse investimento o cliente terá uma 

redução de despesas de R$13.479,05 para R$5.084,06, obtendo um retorno no 

período informando no valor de $ 8.394,99. A partir disso pode-se considerar que, 

para o investimento de materiais de primeira linha seu payback seria de 

aproximadamente 21 meses, conforme apresentado na tabela 27.  

Observou-se também é possível o mesmo reduzir seu retorno de investimento 

com o simples ato de desligar algumas luminárias de forma alternada. Desta forma, 

conforme mencionado anteriormente seria reduzido seu payback para 

aproximadamente 20 meses.  

Caso o cliente opte por materiais de segunda linha seu payback ficaria em 

aproximadamente 15 meses conforme estudo proposto, e aproximadamente 14 

meses com o ato de desligar algumas luminárias de forma alternada. 

  



42 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

. 

Com a realização deste trabalho, foi possível aplicar todo o conhecimento 

adquirido no curso de Gestão de Energia e Eficiência Energética, bem como o 

desenvolvimento de análise criteriosa no sistema de iluminação de um cliente.  

Após o levantamento e estudo específico, foi possível oferecer ao cliente um 

orçamento fundamentado nas normas e especificações vigentes, com planilhas de 

comparativos embasadas em cálculos luminotécnico, que é a proposta apontada 

neste estudo, no decorrer da elaboração análise as principais dificuldades 

observadas foram à impossibilidade de visitas técnicas ao cliente devido ao cenário 

vivido em 2021 (pandemia covid 19), catálogos e normas atualizadas para consulta. 

Contudo é possível constatar que com um planejamento eficiente, novas tecnologias 

e investimento no sistema de iluminação da empresa, a redução de custos e ganhos 

energéticos podem ser alcançados, bem como o retorno financeiro que, após os 

investimentos de melhoria, aumentam a margem de lucro em um determinado 

período. 

Com este planejamento, os objetivos da empresa puderam ser atendidos, já 

que as técnicas de estudo aplicadas tiveram como embasamento acatar as 

necessidades e estratégias que o cliente exigia. Assim sendo, com o emprego das 

normas técnicas e tecnologias atuais vigentes na área de luminosidade, a eficiência 

adquirida no setor de iluminação fabril e os resultados aqui apresentados foram 

satisfatórios para os objetivos do estudo, resultando em eficácia, sustentabilidade e 

economia. 

Concluímos que a elaboração de um estudo que visa à melhora da eficiência 

energética da iluminação de um setor contribui financeiramente para que a empresa 

tenha possibilidade de investir as economias nas demais áreas de negócios. Com 

isso, se pode melhorar a competitividade e credibilidade da marca. 
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