
IMPORTANTE

Com uma altura de 12 metros, cada poste possuía quatro
lâmpadas de vapor de sódio de 400W. Isso garantia
ao espaço uma iluminância média de 4,74 lux, o que
apresenta um bom potencial de melhorias
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Para saber mais a respeito desse projeto, entre 
emcontato pelo e-mail: comercial@lactec.org.br

P&D
Projeto de

Os Institutos Lactec e a concessionária da
energia elétrica do Rio de Janeiro Light Servi-
ços de Eletricidade S. A. (Sesa) foram res-
ponsáveis pela execução do projeto de pes-
quisa e desenvolvimento em smart grids, co-
nhecido como Sistema para gestão energé-
tica pelo lado da demanda associado a outros
serviços promovendo a socialização do con-
sumo eficiente através do uso de canais mul-
timídia interativos integrados à Plataforma e
Conceitos do Programa Smart Grid. O P&D,
ligado ao programa de incentivo da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), propôs
a definição de uma tecnologia comum a todas
as aplicações de redes elétricas inteligentes
(REI) da concessionária Light e, potencial-
mente, a implementação desse sistema no
cenário nacional. Devido à complexidade do
estudo dedicado às REI, o projeto foi dividido
em cinco subprojetos (L1, L2, L3, L4, L5)
que, após o período de estudos dedicados ao
tema, precisam ser testados em ambientes reais
para comprovar a funcionalidade das tecno-
logias propostas. Foi pensando nisso que os
Institutos Lactec escolheram os temas de efi-
ciência energética e medidores de energia para

aplicações experimentais. A Universidade Fe-
deral do Paraná aceitou ser parceira desse
projeto, instalando no estacionamento ao lado
do prédio de Engenharia Elétrica, o piloto de
iluminação pública.

O desafio
Como melhorar a eficiência energética em

um estacionamento, garantindo maior lumi-
nosidade ao mesmo tempo em que se dimi-
nuem perdas e custos dessa iluminação?

O local escolhido para aplicação do projeto
piloto – o estacionamento ao lado do prédio de
Engenharia Elétrica da UFPR – possuía algu-
mas deficiências. Com aproximadamente 3.900
m² de área, o estacionamento possuía apenas
dois postes que ficavam a 30 metros de distân-
cia um do outro. Com uma altura de 12 metros,
cada poste possuía quatro lâmpadas de vapor
de sódio de 400W. Isso garantia ao espaço uma
iluminância média de 4,74 lux, o que apresenta
um bom potencial de melhorias, considerando
que em vias secundárias, a iluminância míni-
ma adequada para garantir segurança e visibi-
lidade é de 5 lux (NBR 5101).

Estacionamento da UFPR antes
das intervenções do projeto

Melhoria da visibilidade após instalação
da nova iluminação
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O que era
necessário fazer

A primeira ação foi a elaboração de um projeto luminotécnico que
atendesse as necessidades do P&D e do estacionamento da UFPR. As
empresas General Electric (GE) e Engeluz foram parceiras dos Institu-
tos Lactec nesta fase. A GE apresentou o estudo luminotécnico, garan-
tindo uma iluminância média de 16,94 lux, já considerando uma depre-
ciação de 15% do fluxo luminoso ao fim da vida útil. A Engeluz foi a
responsável pelas obras, sendo:

Os resultados
Com as intervenções realizadas no estacionamento foi possível avaliar a
melhoria proporcionada pelo novo sistema de iluminação pública.
Nova iluminância de 33,58 lux – medida de acordo com os procedimen-
tos da NBR 5101, que regulamenta a iluminação pública – frente aos
4,74 lux antigos;
Considerando a eficiência energética, a nova instalação proporciona
uma redução de 2.128 W de potência instalada. No sistema antigo, o
consumo era de 3.200 W – com oito lâmpadas de vapor de sódio de
400W – passando agora para 1.072 W – com 16 luminárias de 67 W;
Em um cálculo médio anual, se as lâmpadas permanecessem acesas 12
horas por dia, isso representaria um consumo de 14.016 kWh. Com o
projeto, o consumo cai para 4.695 kWh. Uma diferença de quase 10 .000
kWh ao ano;
Com a instalação do medidor de ilumi-
nação pública na parte superior da lumi-
nária de cada poste, é possível monito-
rar o seu consumo, reportar falhas, ligar
e desligar conforme agendamento e rea-
lizar o controle de dimerização por meio
de uma rede de conexão sem fio
(ZigBee);
Cada medidor de iluminação pública tam-
bém funciona como uma fotocélula, li-
gando ou desligando a luminária con-
forme a luz natural aumenta ou diminui.

Sinalização de canaletas da instalação elétrica do estacionamento

Para saber mais a respeito desse 
projeto, entre em contato pelo e-mail: 
comercial@lactec.org.br

85% mais luminosidade (de 4,74 para 33,58 lux)

3x mais eficiência energética

Diminuição do consumo em 66,5%

3x menos gastos com energia

Monitoramento e controle individual das luminárias

Rede de conexão sem fio ZigBee

Fotocélulas independentes
Projeto luminotécnico do estacionamento, com pontos de instalação dos
postes de luz e a sinalização da incidência de luz em cada um dos pontos

Medidores de iluminação pública, em
azul, instalados nos postes de luz

Construção de novas canaletas para a instalação elétrica

Retirada dos antigos postes

Passagem da nova fiação elétrica

Instalação de 12 postes com seis metros de altura, sendo
quatro deles com dois pontos de luz
Instalação de 16 luminárias LED de 67 W

Instalação dos medidores de iluminação pública desen-
volvidos pelos Institutos Lactec com rede de conexão sem
fio do tipo ZigBee


