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Resumo—Este artigo se refere à aplicação do
componente em estado sólido comumente
conhecido pela sigla LED (Light Emitting Diode), o
diodo emissor de luz. Atualmente, é indiscutível
que o LED pode ser aplicado nos mais variados
ambientes, cabendo aos desenvolvedores dos
respectivos equipamentos para iluminação criar
luminárias com estruturas eficientes termicamente e
com índice de proteção adequado à tarefa desejada,
além de prover de controladores de corrente e
filtros adequados para atender a operação na rede
elétrica atual, evitando incrementar ruídos na rede
substancialmente. Contudo,a eficiência luminosa e
a eficiência do sistema estão atreladas ao conceito
de dimerização,no qual o aspecto comercial oferta
soluções que, sem as devidas análises, podem
depreciar
a
tecnologia.Durante
este
descritivo,buscou-se evidenciar os desvios nos
resultados devido à dimerização incorreta do
sistema de iluminação.
Palavras-chaves— Iluminação,Dimerização,LED.

Abstract—This article refers to the application of
the solid state component commonly known by the
acronym LED (Light Emitting Diode). Nowadays, it is
indisputable that the LED can be applied in the most
varied environments.It is up to the developers of the
respective lighting equipment to create luminaires
with thermally efficient structures, adequate index of
protection and to provide suitable electric current
controllers and filters to meet operation in the current
grid, avoiding network noise. However, the luminous
efficiency and the efficiency of the system are linked
to the concept of dimerization, in which the
commercial aspects offers solutions that, without
proper analysis, can depreciate the technology. This
description sought to evidence the deviations in the
results due to the incorrect dimerization of the
lighting system.
Keywords–Lighting, Dimerization, LED.

I.

O

INTRODUÇÃO

S sistemas de iluminação pública, em sua
maioria, utilizam lâmpadas de alta descarga
devido ao seu rendimento luminoso, critério
primordial solicitado pelos consumidores dos
equipamentos de iluminação. O mercado de
iluminação pública é repleto de normas ou
especificações independentes em prefeituras e
estados, com isso, a lâmpada sofreu adaptações,
bem como os equipamentos auxiliares.Assim,
novas portarias de caráter compulsório surgiram
devido à crescente demanda de energia em função
do desenvolvimento do setor de iluminação do país.
No entanto, o consumidor final ainda possui
conhecimento pouco abrangente em relação ao
consumo e outras fontes de iluminação.Estudos
intensificaram a necessidade de otimização da
energia elétrica do país, porém, em contrapartida,
estamos progredindo ainda de forma tardia em
novas fontes energéticas para as necessidades
atuais.
O governo federal lançou programas de
racionalização de energia e elevou os preços da
energia ofertada, contudo, novas portarias obrigam
os fornecedores de equipamentos diversos a
adaptarem seus produtos a novas realidades com
programas de selos de economia de energia, como o
Procel (Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica) e o Ence (Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia), presentes em diversos
equipamentos.Com
isso,
gradativamente
o
consumidor é induzido a relacionar o custo inicial e
o consumo em uma projeção no tempo de uso do
seu respectivo equipamento, de acordo com suas
necessidades. [1]
O selo Procel é reconhecido como uma
ferramenta que agrega valor ao produto e traz um
diferencial de mercado. Entre outros, destacasetambém o Reluz (Programa Nacional de
Iluminação Pública Eficiente), atribuindo metas
financiadas pelos recursos da RGR (Reserva Global
de Reversão) até 2010.Durante esse período,

estudos foram realizados para avaliar os produtos
instalados. [2]
Anteriormente, a iluminação ppública no Brasil
eracontrolada por órgãos estatais, que editavam
licitações nas quais os fabricantes passa
passavam por um
processo seletivo e eram avaliados por critérios
como
custo,
entrega
e
consumo
padronizados.Entretanto, a resolução normativa n°
414 de setembro de 2010 da ANEEL (Agencia
Nacional de Energia e Elétrica) estabeleceu que a
responsabilidade da iluminação ppública deve ser do
município, conforme disposto em seu
seuartigo 21:
· Art. 21:a elaboração de projeto, a implantação,
expansão, operação e manutenção das instalações
de iluminação pública são de responsabilidade do
ente municipal ou de quem tenha recebido deste a
delegação para prestar tais serviços. [3]
A tendência
dência dos municípios é terceirizar a
iluminação pública por meio de parcerias público
públicoprivadas (PPP), utilizando o impo
imposto destinado para
iluminação pública, conhecido como CIP
(Contribuição de Iluminação Pública)
Pública).Contudo,
algumas
prefeituras
já
absorveram
a
responsabilidade, criando depart
departamentos exclusivos
para a manutenção dos ativos.
Devido aos custos e tarifas determinados pela
ANEEL, outros sistemas de iluminação baseado
baseados
em luminárias com diodo emissor
emissor, popularmente
conhecido pela sigla LED (Light Emitting Diode)
Diode),
ganham espaço indiscutível.Essa
.Essa é a solução com as
maiores eficiências luminosas e que apresenta,
gradativamente, custos equiparáv
equiparáveis com as
soluções de descarga.. O novo sistema de
iluminação com base na tecnologia LED abrange
um impacto positivo devido à redução do custo de
energia e a durabilidade em comparaçãoà
iluminação atual existente. [4]
A iluminação pública
blica ainda opera em grande
parte com as lâmpadas a vapor de sódio, vapor
metálico e vapor de mercúrio
mercúrio, denominadas
lâmpadas de alta descarga, tecnologias agressivas
ao meio ambiente. [5]
Por isso, oInstituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro
Inmetro) lançou, de
maneira compulsória, a portaria n°20 de 15 de
fevereiro de 2017, determinando que a base para
certificação das
as luminárias públicas viárias seja de
alta
lta descarga ou com tecnologia LED. [5]
Entretanto, para substituir o sistema
sistema, em sua
maioria com lâmpadas de alta descarga
descarga, por LED
será necessário um período de adequação à nova
tecnológica para, assim, gradativamente mudar o
sistema existente.

II.

ESTUDO DE CASO

Neste artigo, buscou-se
se analisar a aplicação
a
em
uma via classificada com V3 conforme
co
NBR 5101
– Iluminação Pública – Procedimento.
Procedimento [6]
O sistema atual utiliza uma luminária de 150W a
vapor de sódio de uso integrado, no qual a
instalação inicial está operante há sete anos e suas
respectivas manutenções de reatores, ignitores e
lâmpadas ocorrem em média
mé
a cada 3 anos, critério
adotado conforme o item 5.2 da NBR 5101, que
estabelece a manutenção após a iluminância média
atingir 70% das condições nominais.
nomina [6]
Na aplicação em questão,
questão não se constatou a
limpeza no compartimento ótico,
ótico sendo o fluxo
prejudicado durante o período.Consequentemente,
período
as manutenções executadas são pontuais e o
histórico de iluminância
cia média não é factível.
factível
Sendo assim, foi adotado
adotad para efeito de estudo o
campo padrão disponível na NBR 5101,
comparâmetros
parâmetros da curva de operação de uma
lâmpada de descarga.. A configuração da grade de
referência estabelecida pela NBR 5101 está
evidenciada no quadro abaixo:
· Configuração da grade de referência de acordo
com a classe de iluminação da via.
via

Quadro 1 - Quadro de configuração da grade de referência de
acordo com a classe de iluminação da via [6]

Utilizando do campo padrão para classificação
V3, foram simuladas,utilizando
utilizando o software Dialux
(versão 4.13, disponível em versões gratuitas),as
gratuitas
condições iniciais e contatou-se
contatou
o resultado
conforme requisitos normativos de iluminância
média
dia mínima de Emed=15
Emed
lux e uniformidade
Uo=0,2.Utilizando
tilizando luminária com vidro policurvo
com lâmpada
âmpada de descarga 150W,
150W as perdas dos
circuitos auxiliares são 22W,
22W totalizando um
consumo total de 172W,, conforme figura 1abaixo:
[7]

Após a depreciação do fluxo inicial, o resultado
está abaixo do mínimo exigido por norma.
Contudo, executando as manutenções necessárias,
as depreciações são plausíveis.
Utilizando a mesma tecnologia em LED,aplicouse uma luminária de 100W com 14.000lumens, com
resultados semelhantes à tecnologia de descarga
com redução do consumo inicial em 40%, conforme
a figura 4 abaixo:

Figura 1.Simulação sem considerar manutenção de fluxo da
lâmpada [8]

Em todas a simulações foram considerados
produtos disponíveis no mercado.
Para avaliação do fluxo após as perdas de 30%
em relação ao nominal, aplicou-se para este estudo
a lâmpada do fabricante Philips® a vapor de sódio
150W, modelo SON-T PIA, conforme figura 2: [9]
Figura 4. Simulação em condições iniciais com uma
luminária tecnologia LED. [8]

Figura 2. Curva de depreciação do fluxo luminoso SON-T
PIA 14500 lm. [9]

Conforme critério da curva acima apresentada,é
possível concluir que, com a operação por, em
média,quatorze horas por dia, a luminária atinge
70% do fluxo inicial em 4.6 anos, equivalente a
10.150 lumens, desconsiderando as perdas ótica do
refrator de vidro, decrementando as perdas no
sistema o fluxo final 7.745 lm. O resultado com a
depreciação estárepresentado na figura 3 abaixo:

A depreciação de uma luminária com tecnologia
LED é mensurada pela norma LM-80-08 Approved
Method for Measuring Lumen Maintenance of LED
Light Sources.Esse procedimento é feito por
medições no fluxo e temperatura de cor do
componente em no mínimo 6.000 horas, mensurado
em intervalos periódicos. Com isso, é possível
determinar a vida útil por meio da manutenção do
fluxo através do cálculo de extrapolação TM-21,
conforme a figura 5: [10, 11]

Figura 5. Extrapolação através da TM-21. [11]

Figura 3. Simulação considerando a manutenção de fluxo da
lâmpada. [8]

A portaria 20 para luminárias para vias públicas
estabelece que qualquer luminária deve possuir

manutenção mínima de fluxo luminoso a 70% do
resultado inicial em no mínimo L70@50000
horas.Nessas condições, a operação exclusivamente
do LED será em 9.7 anos. [12]

potência para manter as condições ideais para o
ponto de operação (Po), conforme a figura 7
abaixo:

Dimerização
Nos equipamentos para controle eletrônico para
LED, denominados driver, estão disponíveis dois
terminais para controle analógico 0-10V, PWM,
resistivo ou DALI. Neles, é possível efetuar esse
controle conforme aslimitações dos dispositivos.
[12]
Neste artigo, foi utilizada a referência Mean Well
(2018) e o dispositivo aplicado foi o ELG-100-54,
conforme pode ser observado abaixo, na rampa da
saída em função do ajuste do canal, representada na
figura 6. [13]
Figura 7. Especificações do fabricante. [13]

Figura 6. Dados referentes à curva de dimerização. [13]

Contudo, a estabilidade do sistema deve se
atentar às retas de carga disponíveis nos catálogos
dos fabricantes, mesmo que seja possível ajustar a
potência do sistema abaixo de 50%.Outras variáveis
são depreciadas devidoàfalta de operação em
condições discrepantes à nominal, conforme os
tópicos relacionados abaixo:
· Distorções harmônicas totais são estáveis em
condições especificas de tensão de alimentação e,
conforme a carga disponível na saída,são variantes
durante a dimerização.
· Em geral, os drivers disponíveis no mercado
não são totalmente lineares na rampa quando o
ajuste está em 0 a 10%.
· Desvios no fator de potência abaixo de 0,92.
· Eficiência não é máxima abaixo da potência
nominal.
Esses dados estão disponíveis nas especificações
do dispositivo em gráficos de potência de saída e
tensão de alimentação[14]. O ideal para manter a
estabilidade do sistema é aplicar a carga de acordo
com o dispositivo utilizado e dimerizar até 70% da

Com base nos pontos de operação enas condições
adotadas, abaixo seguem os resultados da
prospecção do circuito:
· Tensão ideal de operação 220V, para THD
abaixo 12%.
· Potência de saída entre 70 e 100% para
eficiência mais estável entre 90 e 91%.
· Aplicada a dimerização máxima entre 70 e
100% para atender fator de potência 0.95 a 0.98.
Para redução do consumo para o máximo,
opcionalmente é possível integrar ao sistema as
condições de temporizadores com rampa,
usualmente aplicados na condição de Timer. A
possibilidade de gerar uma rampa de operação para
limitar a potência máxima, como exemplo, antes do
amanhecer,quando a iluminação natural tem início,
contudo, não é relacionada em sistemas
comuns.Mas, em geral, não agrega custos ao
produto devido a diferenças irrisórias pelo fato de
programar o dispositivo conforme critérios
solicitados por clientes sem prejudicar os índices de
classificação da via.
Abaixo, na figura 8, um exemplo da
programação considerando a operação durante o
pôr do sol e o amanhecer em um período de 14
horas.

Figura 8. Aplicação com opção temporizada. [13]

Resultados
Os resultados para o estudo
condensados no quadro 2 a seguir:

podem ser

 Resultados obtidos no estudo.

Quadro 2 – Comparativo entre sistemas Convencional, LED e
Temporizado (Timer). [Elaborado pelo autor]

III.

CONCLUSÃO

Para obter um retorno plausível com a tecnologia
LED, é necessária uma redução no consumo de no
mínimo 40%, o que facilmente é alcançado. Para
reduções drásticas, é necessário o uso de
dimerização.No entanto,tudo deve ser feito dentro
dos limites de operações dos componentes do
circuito, respeitando as condições mínimas para
manter o fator de potência, sem alterar a
classificação da via pública em índices indesejados
e o aumento de harmônica na rede elétrica.
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