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RESUMO
Este trabalho trata do diagnóstico energético com foco no sistema de iluminação,
realizado na Fatec Franco da Rocha. Consiste em analisar o cenário atual composto
por lâmpadas fluorescente, propor a modernização por lâmpadas de LED e comprovar
os dados com uma visita in loco. O objetivo é apresentar medidas de redução de
consumo de energia e avaliar os resultados de melhoria no iluminamento, bem como
observar os custos das faturas de energia elétrica. A justificativa para esse trabalho é
mostrar que o sistema de iluminação da Fatec Franco da Rocha pode ser substituído
por uma tecnologia mais avançada, aplicando os conceitos aprendidos, trazendo
avanços que são mostrados ao longo do estudo. A metodologia utilizada no trabalho
tem uma abordagem tanto qualitativa, na busca de compreender o cenário real da
instituição estudada, quanto quantitativa, uma vez que são apresentados dados
numéricos no levantamento e análise deste estudo, com método de pesquisa
aplicada. Por se tratar de uma empresa real, destaca-se também que é um estudo de
caso. Quanto aos procedimentos, foi realizada uma revisão na literatura (pesquisa
bibliográfica) para entender o estado da arte e alicerçar os conceitos abordados sobre
o tema neste trabalho. Pode-se caracterizar também como uma pesquisa documental
dado que foi permitido acesso às contas de energia da instituição. Realizou-se o
levantamento dos dados, projeções com as substituições e uma visita à instituição a
fim de averiguar o novo cenário com a substituição realizada. Concluiu-se baseado
em fatos e dados apresentados, que o novo equipamento não atende as normas de
iluminância, já a viabilidade financeira do projeto foi alcançada conforme se apresenta
neste estudo, com a redução significativa no valor da fatura de energia, assim como
a redução no consumo elétrico, mesmo que diferente do previsto.

Palavras-chave: Diagnóstico Energético. Eficiência Energética. Iluminamento. LED.
Meio Ambiente.

ABSTRACT
This work deals with the energy diagnosis focused on the lighting system, carried out
at Fatec Franco da Rocha. It consists of analyzing the current scenario composed of
fluorescent lamps, proposing the modernization by LED lamps and verifying the data
with an on-site visit. The objective is to present measures to reduce energy
consumption and evaluate the results of the improvement in lighting, as well as observe
the costs of the electric energy bills. The justification for this work is to show that Fatec
Franco da Rocha's lighting system can be replaced by a more advanced technology,
applying the concepts learned, bringing advances that are shown throughout the study.
The methodology used in the work has both a qualitative approach, in the search for
understanding the real scenario of the institution studied, and a quantitative one, since
numerical data is presented in the survey and analysis of this study, with an applied
research method. Since this is a real company, it is also noteworthy that it is a case
study. As for the procedures, a literature review was carried out (bibliographical
research) to understand the state of the art and to support the concepts addressed on
the theme in this work. It can also be characterized as a documental research since
access to the institution's energy bills was allowed. A survey of the data, projections
with the substitutions and a visit to the institution was made in order to verify the new
scenario with the substitution. It was concluded, based on the facts and data
presented, that the new equipment does not meet the illuminance standards, whereas
the financial viability of the project was achieved as presented in this study, with a
significant reduction in the value of the energy bill, as well as the reduction in electrical
consumption, even if different from what was predicted.
Keywords: Energy Diagnosis. Energy Efficiency. Lighting. LED. Environment.
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1

INTRODUÇÃO
Em 2001, a população brasileira foi incentivada a mudar seus hábitos no

consumo de energia elétrica, pois havia o risco de racionamento de energia elétrica
em todo o país, fenômeno que ficou conhecido como “apagão”. Segundo Oliveira
(2021), o termo “apagão" foi adotado como referência a algumas interrupções no
fornecimento de energia elétrica frequentes, como blackout, devido à estiagem. Dado
este cenário, houve uma corrida para diminuir o consumo de energia elétrica, e esta
crise energética proporcionou uma maior atenção de todos os setores públicos e
privados gerando planejamento, ações e investimentos para realização de uma
eficiência energética em todos os setores consumidores.
No entanto, a oferta de energia no mundo moderno é uma questão das mais
discutidas atualmente devido as fontes de energia serem sempre as mesmas. Como
os recursos são limitados, a evolução tecnológica cada vez mais crescente, aprimora
seus equipamentos elétricos, para que possam ter maior eficiência energética,
produzindo a mesma ou maior oferta de trabalho, utilizando a mesma quantidade de
energia ou até sua redução, gerando assim um elo sustentável que paulatinamente
vai se aprimorando.
É perceptível que a demanda por energia elétrica aumenta gradativamente com
o crescimento populacional, o que leva as empresas a buscarem formas cada vez
mais eficientes de utilização da energia (TOLMASQUIM et al., 2007).
A figura 1 ilustra a correlação entre o consumo de energia e o crescimento
econômico mundial entre o período de 1998 – 2007. Observa-se que as linhas
variantes mantêm uma correlação onde o consumo de energia elétrica está
diretamente proporcional ao PIB. Ressalta-se também que entre as unidades
consumidoras, as indústrias são as principais responsáveis pelo crescimento
econômico.
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Figura 1 - Variação do PIB e variação do consumo de energia (1998 - 2007)

Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil (2008).

Algumas fontes primárias de energia, como petróleo, gás e urânio têm seus
estoques limitados, o que leva sempre a um custo crescente ao longo do tempo pago
por esses insumos. Com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (2020), no ano de 2019, o mundo possuía uma reserva
provada de petróleo de 1733,9 MMbbl e um consumo, no mesmo período, de 98.272
Mbbl/dia. Logo, igualando as unidades de medidas é possível observar a seguinte
equação:
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =

1.733.900.000.000
= 48,34 𝑎𝑛𝑜𝑠
98.272.000

Levando em consideração os dados obtidos de 2019, o tempo restante até se
esgotar as reservas de petróleo, mantendo o padrão de consumo atual é de
aproximadamente 48 anos.
Tendo este panorama presente, alguns países membros da União Europeia,
Tigres Asiáticos, além do próprio Estados Unidos, que dependem na maior parte de
fontes não renováveis, buscam aprimorar e inovar seus equipamentos de geração e
consumo de energia. Como focos principais, estes países querem reduzir custos de
produção de bens e serviços, e também aproveitar melhor a fonte primária de energia,
que é limitada e não renovável em grande parte, energia esta que promove uma
transformação para a energia elétrica, aquela consumida em lares e fábricas.
Já os países como Brasil, Itália e Islândia, com abundância de fontes primárias
de origem renovável, como a eólica, hidráulica, solar e geotérmica, também buscam
o aprimoramento de seus equipamentos e processos, para ter um consumo otimizado
de forma mais eficiente, contribuindo assim com o meio ambiente.
Segundo Empresa de Pesquisa Energética (2021a), em 2018, 86% da energia
consumida no mundo foi proveniente de fontes não renováveis.
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Isso se deve por diversos motivos. As características dessas fontes são bem
conhecidas, possuem um rendimento energético elevado (poucas perdas de energia
no processo de transformação), preços atrativos, geram muitos empregos e possuem
infraestrutura construída para geração e distribuição (usinas, dutos, ferrovias e
rodovias) (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2021b).
No ano de 2017, o Brasil estava entre os 10 maiores consumidores de energia
elétrica do mundo, com um consumo de 516 TWh, atrás apenas das potências China,
Estados Unidos, Índia, Japão, Rússia e Alemanha, respectivamente, conforme mostra
Anuário Estatístico de Energia Elétrica, (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA,
2020).
No ano de 2020, o consumo de energia elétrica no Brasil foi de 540,2 TWh,
obtendo um aumento de aproximadamente 4,5% (EMPRESA DE PESQUISA
ENERGÉTICA, 2021c). Deste total, 59,6% foram gerados a partir de matrizes não
renováveis e 40,4% de fontes renováveis, conforme exposto na figura 2.
Figura 2 - Oferta Interna de Energia

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2021).

Os principais setores consumidores de eletricidade no Brasil em 2020, de
acordo com Balanço Energético Nacional (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA,
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2021c), foram os setores Industrial, Residencial e Comercial, respectivamente,
seguido do Setor Público, ilustrado na figura 3.
Figura 3 - Participação setorial no consumo de eletricidade

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2021).

Desta forma, pode-se dizer que a parcela de consumo dos prédios públicos foi
de 42,68 TWh, sendo responsável por 7,9% do total. Dentro da classe de prédios
públicos, estão os Hospitais, Prédios Administrativos, Delegacias, Patrimônios
Culturais, Bibliotecas, além das unidades de ensino.
A figura 4 detalha a parcela responsável pelo consumo de uma dessas classes,
as unidades de ensino, que só no Estado de São Paulo totaliza 1451 unidades.
Figura 4 - Perfil do consumo em Unidades de Ensino

Fonte: Secretaria de Estado de Energia (2021).

Pode-se observar que 70% do consumo de uma unidade de ensino é
proveniente do setor de iluminação.
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O setor de iluminação vem passando por transformações tecnológicas ao longo
dos anos e uma das principais mudanças são as lâmpadas LED (Light Emitting Diode
- Diodo Emissor de Luz), que permite a criação de uma lâmpada de alta eficiência com
uma grande redução de consumo energético, comparada as lâmpadas utilizadas
tradicionalmente. Por ser uma tecnologia relativamente recente, seu custo ainda é
considerado elevado, no entanto a tendência é que este custo diminua ao longo dos
anos.
Diante do grande consumo do sistema de iluminação da unidade de ensino, a
proposta deste trabalho é a elaboração do diagnóstico energético da instalação de
iluminação da Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini – FATEC Franco da
Rocha, sendo este um processo de estudo para identificar o padrão de consumo e
realização de ações que proporcionam um melhor aproveitamento de energia elétrica,
visando a redução no consumo de eletricidade, fazendo uso de novas tecnologias e
conceitos, expondo uma provável melhoria no faturamento de energia elétrica.
A utilização de lâmpadas LED em sistemas de iluminação proporciona redução
no consumo de energia, visto que os LEDs são capazes de iluminar de forma mais
eficiente e duradoura (MOURA, 2015). Além da redução de consumo de energia, a
vida útil do sistema LED é maior e com isso tem-se também uma redução de custos
utilizados com manutenção do sistema de iluminamento.
Sendo assim, todo levantamento de dados atuais será estudado e exposto,
analisando as especificações tecnológicas das lâmpadas propostas para que não haja
diferença na qualidade final da iluminação artificial.
1.1

Objetivos

Geral:
Como objetivo geral pretende-se realizar o diagnóstico energético dos dados referente
a iluminação artificial na unidade da Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini –
FATEC Franco da Rocha, do mesmo modo que as características dos equipamentos
instalados no local que sugerem um projeto mais eficiente, viavelmente econômico e
executável.
Específicos:
▪

Analisar o sistema de iluminação da FATEC Franco da Rocha;

▪

Propor um sistema de iluminação mais eficiente com o uso de maior
durabilidade e economia;

▪

Estudar a viabilidade técnica econômica da implementação da proposta.
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1.2

Justificativa
O sistema de iluminação atual da FATEC Franco da Rocha, inicialmente era

composto por lâmpadas fluorescentes, tratando-se de uma tecnologia ultrapassada e
que não agrega eficiência, já que sua vida útil é curta e consumo relativamente
elevado. A opção de se atribuir o LED no sistema de iluminação atual deu-se a partir
da viabilidade de ser considerada uma tecnologia cada vez mais acessível e eficiente,
visto que em sua composição não há metais pesados como mercúrio e que não
degrada o meio ambiente, além de todas as vantagens citadas de redução de custos
e manutenção, pois sua viabilidade econômica justificada pelo próprio manual do
fornecedor de lâmpada LED – Intral – aponta que suas lâmpadas têm durabilidade de
aproximadamente 25.000 horas.
1.3

Metodologia Utilizada
A metodologia adotada neste estudo tem a abordagem de pesquisa qualitativa,

bem como quantitativa. A pesquisa qualitativa se dá uma vez que é feita uma
descrição buscando entender o cenário atual da instituição. Já a abordagem
quantitativa tem relação com a descrição númerica do parque interno de iluminação e
dados de consumo e fatura energética, dados estes coletados junto a instituição
estudada.
Com relação à natureza esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois a
institução analisada é descrita como um objeto de estudo real (estudo de caso) a fim
de direcionar a proposta de solução visando melhorias em seu sistema de iluminação.
Além da descrição da instituição em questão, aplica-se os conhecimentos adquiridos
no curso Gestão de Energia e Eficiência Energética para gerar uma aplicação prática,
apontando uma solução viável e eficiente em seu sistema de iluminação.
Por se tratar de um estudo de caso, este projeto mostra o cenário atual,
relacionado a iluminação no prédio da faculdade, trazendo dados de equipamentos,
fatos relacionados a consumo de energia e como isso impacta no cotidiano da
organização e em seus cofres.
Quanto aos procedimentos, foi realizada uma revisão na literatura (pesquisa
bibliográfica) em sites confiáveis encontrados no Google Acadêmico a fim de embasar
a pesquisa com artigos, livros e demais trabalhos publicados para entendimento do
tema estudado. Também pode-se afirmar que foi feita uma pesquisa documental, uma
vez que foi possível acesso às contas de energia da instituição.
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De forma geral foi realizado um levantamento de dados da unidade
consumidora de energia, o número de equipamentos do sistema de iluminação interna
e valores de faturas mensais no cenário atual. Na segunda fase do trabalho
(novembro/2021) um novo levantamento será realizado a fim de promover um
comparativo do cenário atual (lâmpadas fluorescentes) e o cenário novo com a
implantação da tecnologia LED.
Foi verificada e analisada as possíveis marcas e modelos de lâmpadas LED
que possam atender a demanda de uso do local estudado, sem interferir na qualidade
de iluminação, para que não haja interferências no trabalho. Para isso, estabeleceu
levantamento da capacidade de luminância e por meio de cálculo luminotécnicos
determinou-se a potência que deveria ser utilizada em cada lâmpada para que não
falte ou tenha excesso de iluminação no local.
Realizou-se pesquisa de preços de mercado de lâmpadas LED utilizando de
plataformas acessíveis, tais como internet, lojas físicas e fabricantes. Posteriormente
a instalação, pretende-se efetuar uma análise de consumo das faturas de energia de
um período de 12 (doze) meses, para averiguar a quantidade de energia
economizada.
O guia do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL),
estabelece três metodologias para o levantamento dos dados necessários para a
conclusão do diagnóstico energético (CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL, 2016). A primeira metodologia é o levantamento por amostragem,
no qual seleciona-se apenas alguns equipamentos para serem analisados. Este
levantamento pode ser realizado quando existe uma grande quantidade de
equipamentos. O segundo método de levantamento acontece por meio dos dados de
placa dos equipamentos. Esse método deve ser utilizado apenas para uma primeira
análise da situação das instalações, uma vez que não exige nenhuma medição em
campo, trata-se de um procedimento ágil e prático, mas ao mesmo tempo pode não
retratar a realidade de forma adequada. O terceiro e último método, conhecido como
detalhado, é realizado por intermédio de medições de campo de todos os
equipamentos no local. Essa metodologia consiste em não só conhecer os dados de
placa de todos os equipamentos, como analisá-los em campo, checando se realmente
as condições nominais são aplicadas. Por se tratar de medições de campo, trata-se
de um método que exige muito mais tempo para que seja realizado, porém resulta em
dados muito mais precisos para a realização do diagnóstico energético.
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Neste projeto será seguida a orientação do PROCEL, para a elaboração de um
inventário amostral e coleta de dados das plantas do edifício da FATEC Franco da
Rocha, conforme visita na unidade e levantamento de dados in loco.
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2

DESENVOLVIMENTO
Neste capítulo descreve-se o passo a passo do desenvolvimento do projeto

proposto.
2.1

Caracterização ou Descrição da Instalação
A Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini – FATEC Franco da Rocha –

SP foi inaugurada em 04 de Abril de 2018, sendo a primeira faculdade pública da
região da bacia do rio Juqueri, que abrange as cidades de Mairiporã, Franco da Rocha,
Francisco Morato, Caieiras e Cajamar, oferecendo os cursos de Gestão de Energia e
Eficiência Energética e Gestão de Tecnologia da Informação.
A faculdade possui uma área de 7.300m² construídas, preparada para atender
1.400 alunos, e segue um estilo arquitetônico adotado em outras unidades, com
destaque para o modernismo do concreto armado e estruturas metálicas à mostra.
Na figura 5 é possível visualizar a arquitetura do edifício da FATEC Franco da
Rocha.
Na Tabela 1, observa-se a área total construída pelos respectivos pavimentos
e quantidades de espaços, bem como a sua descrição.
Figura 5 - Prédio da Fatec Franco da Rocha

Fonte: Fatec Franco da Rocha (2019).
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Tabela 1 - Levantamento de dados Fatec Franco da Rocha

Fonte: FATEC Franco da Rocha (2021).

Analisando os projetos e anexos da construção da Fatec, observou-se
facilmente que os circuitos de iluminação estão divididos e caracterizados conforme o
diagrama unifilar exposto na figura 6.
Figura 6 - Circuitos de Iluminação

Fonte: FATEC Franco da Rocha (2020).

Desta forma, o banco de dados foi alimentado com as informações obtidas e
realizou-se projeções a fim de identificar o investimento em iluminação mais eficiente
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para trazer benefícios a longo prazo para a instituição, sendo esses financeiros,
sociais e ambientais. Este projeto tem também como propósito a utilização para novas
unidades do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza a serem
construídas no futuro.
Com relação a conta de energia foi disponibilizada uma cópia, no período de
setembro de 2018 a maio de 2020 e constatou-se uma média de consumo de 4.414,5
kWh que corresponde a uma fatura com valor médio de R$4.630,14 mensal.
Conforme os dados levantados, foi realizado o estudo das contas no período
informado. Na Tabela 2 observa-se a média de consumo calculada para o período de
setembro de 2018 a maio de 2020, onde identificou-se que não houve aumento
significativo no seu faturamento ao longo dos meses.
A FATEC Franco da Rocha, com início de faturamento a partir de setembro de
2018, tem a cada 6 meses crescimento de 80 novos alunos, professores e aumento
de utilização de salas. Apesar disso, observou-se que não houve aumento
proporcional em sua fatura de energia elétrica, ou seja, mesmo com o aumento de
alunos, funcionários e docentes, o consumo de energia elétrica se manteve na média,
pois a unidade está em um regime de consumo em alta tensão, com uma cabine
primária e uma demanda energética contratada. Nesta modalidade de fornecimento
que as concessionárias propõem, o consumidor sempre pagará por uma demanda
energética fixa e a validade deste contrato é de 12 meses.
Tabela 2 - Histórico de Consumo Elétrico

Fonte: Autoria própria (2021).
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A iluminação interna da FATEC Franco da Rocha conta com equipamentos
dotados de lâmpadas fluorescentes tubulares, de tecnologia ultrapassada e de menor
eficiência com relação as tecnologias mais modernas como LED.
Realizou-se um inventário amostral e coleta de dados das plantas do edifício
da FATEC Franco da Rocha, conforme fornecimento da direção da instituição. Com
as informações coletadas criou-se um banco de dados em Excel com informações do
tipo de lâmpada, marca, modelo, quantidade e dados de consumo do próprio
fabricante. A iluminação da FATEC Franco da Rocha é composta principalmente por
lâmpadas fluorescentes tubulares divididas proporcionalmente conforme blocos e
pavimentos, como mostra a figura 7.
Figura 7 - Pavimento Referência

Fonte: Autoria própria (2019).

As lâmpadas fluorescentes, além de menos eficientes comparadas às
lâmpadas LED, oferecem um grande risco ao meio ambiente quando sua vida útil de
12.000 horas é atingida. Isto ocorre devido a composição interna da lâmpada, que em
um dos processos de gerar a luz visível, provoca a reação do mercúrio junto ao pó
fosfórico, além de poder conter chumbo na matriz do vidro.
Ao serem substituídas todas as lâmpadas internas instaladas na FATEC Franco
da Rocha, deve ser feita uma triagem para averiguar as que ainda estão em pleno
funcionamento, que podem ser reaproveitadas em outro local e as demais, que
deverão ser sucateadas.
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As lâmpadas fluorescentes do modelo tubular, com potência entre 15 à 110W
possuem em média 0,009g de mercúrio em sua composição; e as de modelo
compacto, com potência entre 5 à 65W, em média 0,005g (BARBOSA, 2015).
Os resíduos de uma única lâmpada fluorescente tubular podem contaminar até
30.000 litros da água (ELECTRICAL WASTE, 2021).
A substituição de todas as lâmpadas do edifício totaliza 978 unidades, tendo
assim, um potencial maléfico, caso descartadas em local incorreto, como em rios e
lagos, ocasionando uma contaminação de aproximadamente 2.934.000 litros de água.
A destinação destas lâmpadas deve ocorrer junto a uma empresa parceira
especializada na destinação deste resíduo, seguindo à Norma NBR nº. 13.463/95 Coleta de Resíduos Sólidos, onde são classificadas como resíduos perigosos –
Classe I (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1995).
2.2

Metas e Benefícios
Neste item são apresentados tópicos detalhados desde o levantamento de

dados até a proposta final apresentada.
Um dos instrumentos legais recentes no Brasil é a Lei nº. 10.295/2001 (Lei de
Eficiência Energética) e o Decreto nº. 4.059/2001, que regulamentou a referida Lei e
criou o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE), com
a função, dentre outras, de elaborar um programa de metas com indicação da
evolução dos níveis a serem alcançados para cada equipamento regulamentado.
Outro instrumento importante é o Programa Brasileiro de Etiquetagem e o Selo
PROCEL de Economia de Energia que responde atualmente pela maioria dos
resultados obtidos pelo PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica).
Segundo Ribeiro et al. (2012) o sistema de iluminação nas últimas décadas
vem passando por profundos avanços, em especial aqueles relacionados ao emprego
da eletrônica nos processos de ignição, acionamento e promoção da eficiência
energética, colaborando com os avanços, a existência de iniciativas como a extinção
das lâmpadas incandescente (com baixa eficiência) do mercado consumidor até 2016
e o incentivo do consumo de lâmpadas mais econômicas (EMPRESA DE PESQUISA
ENERGÉTICA, 2019).
A tecnologia de iluminação LED é uma alternativa de substituição às lâmpadas
com baixa eficiência. O desenvolvimento desta tecnologia para iluminação expandiu
suas aplicações e tornaram-se fontes luminosas eficientes e de baixo custo, com a
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economia de energia proporcionada e a sustentabilidade, ou seja, dois grandes
motivadores para o uso eficiente da iluminação.
Segundo Lopes (2014, p.13) “o LED é um diodo emissor de luz, de alta
durabilidade e eficiência energética, é um tipo de diodo semicondutor em estado
sólido, sua luz é produzida dentro de um chip cujo tamanho é inferior a 0,25 mm². Este
chip é um cristal também em estado sólido”.
O intuito deste projeto é reduzir desperdícios de energia, e, portanto, apresentar
um estudo de caso onde foram projetadas troca das soluções de iluminação
tradicionais por alternativas LEDs.
A eficiência energética compreende a relação entre o fluxo luminoso e a
potência (lúmens/watt) e nesta relação a iluminação LED se caracteriza como sendo
muito mais eficiente que as demais. O uso de LEDs contribui para a maior eficiência
e longa vida útil do sistema, além de não depositar elementos químicos nocivos no
meio ambiente, comparado as lâmpadas fluorescentes (BLEY, 2012).
O sistema de iluminação atual, composto por lâmpadas tubulares fluorescentes
TLDRS32W-CO-25, da Philips, tem uma vida útil de aproximadamente 12000 horas
de funcionamento (PHILIPS, 2021) e diante a nova tecnologia LED tem-se como vida
útil de aproximadamente 25.000 mil horas de funcionamento com o modelo ALP-LT818W-V-145-018LM-865, da marca Alper (ALPER, 2019), representando uma
superioridade absoluta das lâmpadas. Além deste fator da vida útil já determinante,
no próprio manual das lâmpadas, pode-se notar a vantagem do modelo de LED em
mais um aspecto, enquanto as lâmpadas existentes no sistema de iluiminação possui
uma eficiência luminosa de 73,44 lm/w, o sistema proposto, com lâmpadas de LED
possui uma eficiência de 102,8 lm/w, uma diferença de quase 30%.
O setor de energia está transformando o LED na grande estrela do mercado de
iluminação, que além de proporcionar economia contribui para o meio ambiente. A
Tabela 3 apresenta dados do sistema existente.
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Tabela 3 - Consumo existente da iluminação interna
Consumo Existente da Iluminação Interna
Fluxo
Quantidade Quantidade
Potência
Temperatura
Luminoso
Luminarias de Lampadas Lâmpadas ( 2X)
de Cor (K)
(lm)

Nome do
Quadro

Tipo de Lâmpadas

QL-TER-01

Fluorecente Linear T8 Standard

51

102

32

2350

4100

58

20

12.000

3.284,00

QL-TER-02

Fluorecente Linear T8 Standard

36

72

32

2350

4100

58

20

12.000

2.324,00

QL-TER-03

Fluorecente Linear T8 Standard

36

72

32

2350

4100

58

20

12.000

2.324,00

QL-TER-04

Fluorecente Linear T8 Standard

34

68

32

2350

4100

58

20

12.000

2.196,00

QL-TER-BIBLI

Fluorecente Linear T8 Standard

18

36

32

2350

4100

58

20

12.000

1.172,00

QL-TER-CANTINA

Fluorecente Linear T8 Standard

20

40

32

2350

4100

58

20

12.000

1.300,00

QL-1PAV-01

Fluorecente Linear T8 Standard

51

102

32

2350

4100

58

20

12.000

3.284,00

QL-1PAV-02

Fluorecente Linear T8 Standard

48

96

32

2350

4100

58

20

12.000

3.092,00

QL-1PAV-03

Fluorecente Linear T8 Standard

48

96

32

2350

4100

58

20

12.000

3.092,00

QL-2PAV-01

Fluorecente Linear T8 Standard

51

102

32

2350

4100

58

20

12.000

3.284,00

QL-2PAV-02

Fluorecente Linear T8 Standard

48

96

32

2350

4100

58

20

12.000

3.092,00

QL-2PAV-03

Fluorecente Linear T8 Standard

48

96

32

2350

4100

58

20

12.000

3.092,00

TOTAL

489

978

HORAS/DIA

6,00

IRC

POTÊNCI Vida ÚTIL
TOTAL (kW)
A Reator
(h)

TOTAL

31.536

POTÊNCIA TOTAL INSTALADA (kW)

CONSUMO TOTAL

31,54
DIAS/MÊS

22,00

4.163

kWh

Fonte: Autoria própria (2020).

A Tabela 4 evidencia o número de lâmpadas LED e as especificações, as quais
substituirão as lâmpadas fluorescentes, proporcionando a redução de demanda
prevista de 17kW, economizando cerca de 43% de energia.

25
Tabela 4 - Consumo proposto da iluminação interna
Consumo Proposto da Iluminação Interna
Potência
Máxima LED
(2X)

Fluxo
Temperatura
Luminoso
de Cor (K)
(lm)

IRC

Quantidade

TOTAL
EM
WATTS

Vida ÚTIL
(h)

Redução
de
Consumo

TOTAL (kW)

18

1850

4000

80

51

918

25.000

43%

1.836,00

18

1850

4000

80

36

648

25.000

43%

1.296,00

18

1850

4000

80

36

648

25.000

43%

1.296,00

18

1850

4000

80

34

612

25.000

43%

1.224,00

18

1850

4000

80

18

324

25.000

43%

648,00

18

1850

4000

80

20

360

25.000

43%

720,00

18

1850

4000

80

51

918

25.000

43%

1.836,00

18

1850

4000

80

48

864

25.000

43%

1.728,00

18

1850

4000

80

48

864

25.000

43%

1.728,00

18

1850

4000

80

51

918

25.000

43%

1.836,00

18

1850

4000

80

48

864

25.000

43%

1.728,00

18

1850

4000

80

48

864

25.000

43%

1.728,00

VALOR TOTAL MENSAL SUBSTITUIÇÃO

17.604

POTÊNCIA TOTAL PROPOSTA INSTALADA (kW)
HORAS/DIA

17,60
DIAS/MÊS

6,00

CONSUMO TOTAL

22,00

2.323,73

kWh

Fonte: Autoria própria (2020).

O investimento total necessário para executar o projeto segue na Tabela 5.
Tabela 5 - Investimento previsto para execução do projeto

TECNOLOGIA
SITUAÇÃO
QUANTIDADE DE LÂMPADAS
CUSTO UNITÁRIO LÂMPADA PROPOSTO
CUSTO TOTAL PROPOSTO 1
MÃO DE OBRA PROPOSTA
DESCARTE DAS LÂMPADAS
CUSTO TOTAL PROJETO PROPOSTO 2
VALORES APROXIMADOS DE IMPOSTOS
VALOR TOTAL

FLUORECENTE

LED

EXISTENTE

PROPOSTA

978

978

17,39%

Fonte: Autoria própria (2020).

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

30,31
29.643,18
7.410,80
1.056,24
37.053,98
6.443,69
44.553,90
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Observa-se que o valor total a ser investido para substituição das lâmpadas,
totaliza R$ 44.553,90. A mão de obra refere-se às despesas de terceiros e está
relacionada com a retirada dos equipamentos atuais e instalação dos novos e
equivalem a R$ 7.410,80. As lâmpadas retiradas do sistema de iluminação deverão
ser descartadas de maneira ambientalmente correta. Desta forma, o investimento de
R$ 1.056,24 será necessário para encaminhar à empresa especializada em serviços
de descontaminação e descarte.
A figura 8 detalha o material utilizado para a substituição do projeto de eficiência
energética proposto.
Figura 8 - Lâmpada ALP-LT8-18W-V-145-018LM-865 - Alper

Fonte: Autoria própria (2021).

As lâmpadas LED possuem maior eficiência energética em relação as
fluorescentes tubulares. Especificamente em se tratando de iluminação, maior
eficiência energética significa maior nível de iluminamento (luz) no ambiente, com
menor consumo de energia elétrica. Além desta, cita-se ainda as seguintes vantagens:
▪ Maior vida útil, devido a presença de dissipador metálico que garante o
gerenciamento térmico dos LEDs;
▪ Baixa manutenção;
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▪ Baixa depreciação de fluxo luminoso ao longo de sua vida útil;
▪ Não geram ruídos (perturbações) na instalação elétrica, devido ao driver interno
de alto fator de potência e baixa distorção harmônica;
▪ Podem ser utilizadas com sensores de presença, uma vez que não possuem
limitações para quantidade de ciclos de acendimento.
Uma característica importante, e que deve ser tomada como um item
obrigatório no processo de aquisição das lâmpadas é a presença do selo PROCEL no
produto. Este selo garante que o fabricante adotou todas as medidas exigidas pela
legislação vigente para que as lâmpadas LED tenham a vida útil declarada pelo
fornecedor.
2.2.1 Prazos e Custos
Na realização da substituição foi considerada apenas a troca simples, sem
realização de projeto luminotécnico, pois entende-se que na execução do
posicionamento das luminárias atuais já foi contemplado a norma ABNT NBR ISO/CIE
8995-1 válida desde 2013.
Diante desta realidade, as substituições são simples e podem ser divididas por
várias equipes ou por um período após a aquisição do material, para não conflitar com
horarios de aula e ficará a critério da empresa contratada.
Os custos relacionados a esta atividade serão de R$45,56 por lâmpada
contemplando mão de obra, material, impostos e toda logística para realização desta
atividade.
2.2.2 Análise de Viabilidade
A viabilidade financeira é um dado calculado com base nas despesas e lucros.
Ela permite calcular se o investimento de tempo e dinheiro necessário para colocar
em prática um plano ou projeto é viável para seus investidores. Mediante esta análise
é possível mostrar dados reais sobre o provável retorno financeiro de acordo com a
injeção de dinheiro e a análise de mercado (SEBRAE, 2019).
Este projeto se mostra viável em duas frentes econômicas, uma está ligada
diretamente a redução monetária para a instituição estudada, fazendo com que seus
custos fixos sejam menores a médio e longo prazo. Na outra frente, este projeto tem
impacto indireto no meio ambiente, porque reduz o consumo de energia, o que
favorece o planeta, pois trabalha de forma mais consciente e eficiente seus recursos
naturais.
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Como apresentado anteriormente nas tabelas 3 e 4, este projeto viabiliza uma
economia, em valor pago por fatura, em média de mais de 40% com relação ao
consumo médio atual. Na prática, em valores de moeda, essa economia representa
em torno de R$ 2.000,00 por mês.
Em cotação no site Mercado Livre, foi encontrado o equipamento que atende
todas as especificações necessárias do projeto, relacionando o melhor custo
benefício. As especificações do produto estão presentes na Tabela 6.
Tabela 6 - Especificações da lâmpada selecionada

Fonte: Alper (2021).

O valor do custo do material de 978 lâmpadas, a um preço unitário de R$30,31,
ficou em um total de R$29.643,18.
Para calcular o tempo de retorno de investimento levando em consideração
apenas o custo com a matéria prima foi aplicado o método de payback simples, sendo
possível visualizar na equação abaixo:

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 =

29.643,18
= 14,82 ≌ 15 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
2000

Considerando o valor médio, em torno de R$ 2.000,00 mensais, que terão de
economia com o novo projeto, o custo de substituição de todas as lâmpadas se
liquidaria em torno de 15 meses, que seria seu payback.
Considerando a vida útil das lâmpadas, de 25.000 horas, a uma taxa média de
uso diário de 6 horas, as lâmpadas funcionariam durante mais de 11 anos, o que
representa uma economia de mais de R$ 230.000,00.
No entanto, se a FATEC Franco da Rocha considerar o projeto pela contratação
de Pessoa Jurídica para realização desta atividade, o custo unitário vai passar a ser
por lâmpada R$45,56 e seu payback em torno de 22 meses, que é a melhor situação
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adotada por se tratar de mão de obra qualificada e garantias contratuais. O método
utilizado para alcançar o valor citado acima está presente na equação abaixo:

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 =

44553,90
= 22,28 ≌ 22 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
2000

2.2.3 Resultados Esperados
Foi realizado inicialmente um levantamento do cenário anterior, ou seja, quando
a instituição ainda usava as lâmpadas fluorescentes. Neste momento foram
apontadas a estrutura de salas, equipamentos e quantidade de lâmpadas utilizadas,
conforme análise dos quadros de energia e plantas fornecidas.
Para o fechamento deste estudo realizou-se uma nova visita ao prédio da
instituição no dia 10 de novembro de 2021, para realização de um novo mapeamento
a fim de confrontar os dados referentes as lâmpadas LED instaladas e obter
especificação deste material, bem como analisar as contas de energia com intuito de
apresentar um comparativo do cenário antigo (lâmpadas fluorescentes) e o cenário
atual (lâmpadas LED).
A partir da comparação destes cenários foi constatada a viabilidade da
proposta, tanto em termos financeiros, como impacto ao meio ambiente.
Identificou-se que os dados sofreram uma atualização, pois anteriormente foi
planejado um estudo voltado para 978 lâmpadas e, após visita técnica e dados
apresentados pela concessionária de energia elétrica ELEKTRO o cenário atual é de
1442 lâmpadas substituídas, que possivelmente foi fruto de alguma atualização no
projeto construtivo da Faculdade.
2.2.4 Iluminância nas salas de aula
Um fator a ser observado após as substituições das lâmpadas é o nível de
Iluminância nas salas de aulas. A norma responsável por estabelecer os valores
mínimos em ambientes internos é a NBR ISO/CIE 8995-1 – Iluminação de ambientes
de trabalho Parte 1: Interior. Esta norma está vigente desde 2013 e determina por
classe de tipo de ambientes, tarefa ou atividade o nível mínimo de iluminância disposta
no local.
A norma determina alguns fatores a serem levados em consideração, pois cada
ambiente tem sua particularidade e aplicação. No caso da sala de aula, o ambiente
alvo da consulta, utilizou o capítulo 28 – Salas de aula, salas de aulas particulares. O
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nível mínimo de iluminância determinado no local é 300 lux (ASSOCIAÇÃO
BRASILEITA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).
Vale ressaltar que as luminárias preexistentes no local foram mantidas e
seguem sendo utilizadas com as lâmpadas de LED. A escolha do modelo de uma
lâmpada LED com dimensões parecidas com as anteriores se deu para justamente
aproveitar os materiais do local.
Como as lâmpadas de LED possuem um fecho de iluminação menor e mais
direcionado do que as tubulares fluorescentes, é natural que a refletância das
luminárias não integre mais o cálculo luminotécnico, tendo em vista que a emissão da
luz no LED possui uma única direção.
2.2.5 Resultados Alcançados
Aqui são apresentados os resultados alcançados com a implantação do novo
sistema de iluminação, bem como apresenta-se uma analogia com o cenário anterior.
2.2.5.1 Equipamento – Viabilidade Técnica
No figura 9 são expostos os dados referentes ao cenário anterior, com
característica do material utilizado do sistema de iluminação da FATEC Franco da
Rocha, bem como suas caraterísticas técnicas.
Já na figura 10, é possível visualizar os dados referentes ao novo modelo de
lâmpada instalada no local.
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Figura 9 - Consumo anterior do sistema de Iluminação Interna
Consumo anterior Iluminação Interna

Ambientes

Tipo de Lâmpadas

Quantidade

Interno

Fluorecente Linear T8 Standard

1442

TOTAL

1.442

12000h

0,50

Taxa de Falha

Potência
Fluxo
Temperatura de
Lâmpadas x 2 (W) Luminoso (lm)
Cor (K)

32

2350

4100

IRC

Potência
Reator

60

16

Vida ÚTIL
TOTAL (kW)
(h)

12.000

TOTAL

46.144

Segundo fabricante 50% das lâmpadas apresentam falhas no final da sua vida ÚTIL

POTÊNCIA TOTAL INSTALADA (kW)
HORAS/DIA

46.144,00

46,14

6,00
CONSUMO TOTAL

DIAS/MÊS

22,00

6.091

kWh

Fonte: Autoria própria (2021).
Figura 10 - Cenário atual da iluminação interna
Consumo Atual da Iluminação Interna
Potência
Máxima LED
(2X)

Fluxo
Luminoso
(lm)

Temperatura de
Cor (K)

IRC

Quantidade

TOTAL EM
WATT

Potência
Reator

Vida ÚTIL
(h)

Redução de
Consumo

TOTAL (kW)

18

1850

6500

80

1442

25956

0

25000

56%

25956

VALOR TOTAL MENSAL SUBSTITUIÇÃO

Taxa de Falha

25000

0,80

25.956

Segundo fabricante, apenas 20% das lâmpadas apresentam falhas no final de sua vida
ÚTIL

POTÊNCIA TOTAL PROPOSTA INSTALADA (kW)
HORAS/DIA

25,96
6,00

DIAS/MÊS

CONSUMO TOTAL

3.426,19

22,00
kWh

Fonte: Autoria própria (2021).

Levando em consideração os dados apresentados acima, pode-se afirmar que
a redução no consumo de energia é calculado pela seguinte equação:
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𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑝ó𝑠 𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜 = 1 −

3426,19 𝑘𝑊ℎ
= 43,75%
6091 𝑘𝑊ℎ

A figura 11 mostra o cenário atual da iluminação interna após a substitução das
lâmpadas.
Figura 11 - Cenário atual com economia gerada

Consumo Atual da Iluminação Interna após substituição
Potência Máxima Fluxo Luminoso Temperatura
LED (2X)
(lm)
de Cor (K)
18

1850

6500

IRC

Quantidade

TOTAL EM
WATT

Potência
Reator

80

1.442

25.956

0

Vida
Redução de
TOTAL (W)
ÚTIL (h) Consumo
25.000

43,75%

25.956,00

VALOR TOTAL MENSAL APÓS SUBSTITUIÇÃO

25.956

POTÊNCIA TOTAL PROPOSTA INSTALADA (kW)
HORAS/DIA

25,96
6,00

CONSUMO TOTAL

DIAS/MÊS

22,00

3.426,19

ECONOMIA GERADA NO CONSUMO DE ENERGIA APÓS A SUBSTITUIÇÃO

kWh

43,75%

Fonte: Autoria própria (2021).

É possivel verificar que os novos equipamentos não atendem as normas da
NBR ISO/CIE 8995-1, já citadas neste trabalho, com relação ao nível de iluminamento
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). A própria norma de
Iluminância de ambientes de trabalho, também é a responsável pela medição do
iluminamento no ambiente. Entretanto, por não possuirmos o equipamento de
medição específico (luxímetro), aferimos os pontos do ambiente com o aplicativo para
Android “Lux Light Meter Free” e obtivemos um resultado médio de 220 lux, assim
sendo, não atendendo a iluminância mínima estipulada pela norma de 300 lux.
Um ponto observado nas trocas dos equipamentos é que as lâmpadas
fluorescentes possuíam um fluxo luminoso de 2350 lm, enquanto os equipamentos de
LED instalados possuem 1850 lm, causando uma diminuição de 500 lm. Esta
característica pode ter sido fundamental no não atingimento na iluminação do
ambiente frente ao regimento da norma.
As equações a seguir estipulam a redução do fluxo luminoso no ambiente
levando como pressuposto a redução dos lúmens entre as lâmpadas:

𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑛𝑜𝑠 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑠 =

500 𝑙𝑢𝑥
= 21,17% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜
2350 𝑙𝑢𝑥

300 𝑙𝑢𝑥 ∗ 21,17% = 63,81 𝑙𝑢𝑥
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300 𝑙𝑢𝑥 − 63,81 𝑙𝑢𝑥 = 236,19 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑠

Observa-se que o valor calculado é muito próximo ao valor medido in loco,
aumentando assim, as suposições referentes ao impacto da redução do fluxo
luminoso das lâmpadas.
Nas figuras 12 e 13 é possível observar fotografias capturadas na FATEC
Franco da Rocha após a troca das lâmpadas. Trata-se de fotos das instalações com
a nova iluminação.
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Figura 12 – Iluminação da Sala de Aula 3 após
substituição

Figura 13 - Iluminação da Sala de Aula 1 após
substituição

Fonte: Autoria própria (2021).

Fonte: Autoria própria (2021).

Na figura 14 é possível visualizar as novas lâmpadas instaladas nas luminárias
já existentes no local.
Figura 14 - Novas lâmpadas instaladas no local

Fonte: Autoria própria (2021).

2.2.5.2 Fatura - Viabilidade Econômica
Acerca da análise de viabidade econômica, mostra-se a seguir os valores da
fatura de energia após a troca dos equipamentos de iluminação, e pode-se observar
a redução no consumo de energia, consequentemente a diminuição no valor a ser
pago pela instituição. Desta forma entende-se que os resultados esperados foram
atingidos, porém, até este presente momento, parcialmente, pois não obteve ainda a
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diminuição de 43,75% no consumo de energia da iluminação, conforme previsto neste
estudo. Fato este que pode estar acompanhando a alguns fatores como a pandemia,
e retorno gradativo das aulas na instituição, não estando ainda em seu pleno
funcionamento. A tabela 7 apresenta dados comparativos antes e depois das
substituições dos equipamentos.
Tabela 7 - Comparação da Fatura pré e pós substituição

Fonte: Autoria própria (2021).

2.2.5.3 Meio Ambiente – Responsabilidade
Os materiais substituídos tiveram sua destinação final correta, de acordo com
a ABNT NBR nº. 13.463/95, como mostra o documento na figura 15.
Figura 15 – Atestado de lâmpadas para o descarte

Fonte: FATEC Franco da Rocha (2021).
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3

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se afirmar, com base nos capítulos anteriores que todos os objetivos

propostos foram atingidos.
A analise do sistema de iluminação da FATEC Franco da Rocha permitiu a
criação de um comparativo do cenário anterior (lâmpadas fluorescentes) com o
cenário atual (lâmpadas LED). Este estudo permitiu constatar as vantagens da
modernização das lâmpadas instaladas na FATEC Franco da Rocha, contribuindo
para a redução da energia elétrica e maior eficiência do sistema de iluminação interna
com a utilização das lâmpadas LED, sinônimo de economia em iluminação.
Inicialmente foi feita uma visita na instituição a fim de documentar o
levantamento de dados relacionado às lâmpadas utilizadas, quadros de energia,
acesso as contas de energia, dentre outros. Na realização deste projeto foram
contempladas todas as fases de coleta de dados e desenvolvimento e, posteriormente
a FATEC Franco da Rocha foi contemplada com projeto de eficiência energética
promovido pela Concessionária local de Energia Elétrica, ELEKTRO realizando toda
a substituição das lâmpadas, sem custo à instituição e sem a necessidade de
contratação.
Pôde-se também comprovar as vantagens dos LEDs em relação às lâmpadas
convencionais e a importância da sua utilização. O uso desta tecnologia como
alternativa de recurso energético no Brasil, proporciona economia de energia elétrica,
contribuindo para um consumo consciente deste recurso energético, isto se deve à
eficiência energética e durabilidade dos LEDs.
Verificou-se com os cálculos da viabilidade econômico-financeira do projeto
que a substituição das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED deveria
proporcionar uma economia de 43% no consumo total da energia elétrica para a
instituição. Entretanto, com base nas faturas obtidas após a troca das lâmpadas,
notou-se que ainda não foi possível alcançar esta redução. Houve um desconto de
aproximadamente 28% na fatura de energia e 23% no consumo elétrico. Esta
divergência pode ter ocorrido por alguns fatores, como a pandemia e a volta gradativa
das aulas, longe ainda do seu pleno funcionamento.
Com relação aos objetivos de redução do consumo de energia e
consequentemente diminuição no valor de fatura, as medições atuais provam a
redução no consumo e redução no valor de fatura, que futuramente pode ser medido
pela instituição ou outras turmas para traçar média de redução de consumo e gerar
mais dados e aprimoramento da gestão de energia local. Com a obtenção dos novos
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dados e resultados coletados na visita presencial ao prédio da instituição, o
diagnóstico desse projeto disponibiliza informações claras e objetivas que constatam
a viabilidade deste estudo e seu projeto.
Para finalização do estudo foi realizada visita no local para coletar dados do
cenário atual (lâmpadas LED instaladas), bem como avaliar as contas de energia,
especificação dos equipamentos, dentre outros. Esta fase contemplou uma vistoria no
local a fim de verificar e confrontar os resultados teóricos com a atual realidade física
e apresentar a análise dos resultados relacionados à redução no consumo de energia
elétrica apresentados como diagnóstico neste trabalho.
3.1

Inspeção dos Resultados obtidos após um período determinado
De acordo com a NBR ISO/CIE 8995-1, estabelece-se para uma sala de aula o

nível de iluminância média de 300 lux, em virtude das diferenças de idades dos alunos
e

considerando

diferenças

nos

períodos

matutino,

vespertino

e

noturno

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). Já a temperatura de
cor, ficou em 4000K. A figura 16 mostra uma melhor visualização destes parâmetros.
Figura 16 - Temperatura de Cor

Fonte: Plug Design (2021).

A princípio, os resultados relacionados a parte técnica de iluminação com os
novos equipamentos não atendem as necessidades, e portanto pode-se considerar
um ponto de melhoria e a necessidade de um novo dimensionamento luminotécnico.
Com o crescimento de utilização de salas consequentemente com entradas de
novos alunos, propõe-se à instituição, que realizem vistorias a cada 6 meses com
utilização de luxímetro para avaliar o nível de iluminação ao longo de sua utilização
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por amostragem, e visualização física a ser realizada pelos professores para
constatação de lâmpadas apagadas ou anomalias nos circuitos elétricos. Isso
contribuirá para o aprendizado de novas turmas, bem como para o aprimoramento da
gestão de energia no prédio.
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