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 RESUMO 

 

A proposta deste trabalho é o ensaio de um sistema de controle de iluminação com 

protocolo DALI e lâmpadas fluorescentes T5, confirmando a eficiência do conjunto. Baseado 

na economia obtida, comparado com os dados dos fabricantes, realizar um estudo de 

viabilidade financeira para o retrofit em uma edificação.  O estudo conclui que a economia 

em termos de consumo elétrico é significativa, chegando a 50%, porém o payback é de 6,3 

anos, assim para a viabilidade do projeto deve-se considerar os fatores de melhoria de 

operação, de manutenção e de instalação, além do financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palavras-chave: Eficiência energética, controle da iluminação, sistema DALI 
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 ABSTRACT 

 

The proposal of this work is to test a lighting control system with DALI protocol 

and T5 fluorescent lamps, confirming the efficiency of the whole. Based on the obtained 

economy, compared to manufacturers' data, conduct a financial feasibility study for the 

retrofit of a building. The study concludes that the savings in terms of power consumption is 

significant, reaching 50%, but payback is 6,3 years, so for the project feasibility the 

operational, maintenance and installation improvement factors should be considered, beyond 

the financial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Energy efficiency, lighting control, DALI system 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o advento da revolução industrial e a produção de grandes volumes de bens 

através da construção de fábricas, onde os meios de produção eram aglutinados com as 

pessoas que iriam operá-los para depois embalá-los e distribuí-los, não houve uma 

preocupação com a degradação que ocorria no meio ambiente. Acreditava-se que a 

disponibilidade de recursos era infinita e que os rejeitos dos processos poderiam ser 

descartados sem problemas. 

As alternativas que surgiram para solucionar essa questão foram evoluindo ao 

passo em que o consumo e o crescimento urbano foram aumentando de forma exponencial. 

Processos de descarte e reciclagem, uso racional de materiais, novos produtos sintéticos que 

substituem matérias-primas de recursos naturais, entre outros avanços, marcaram o fim do 

século XX e a entrada deste novo século. Entretanto, o foco das grandes organizações e 

potências econômicas está voltado para um problema: “como continuar atendendo à demanda 

por energias, sobretudo elétrica, considerando o acelerado crescimento populacional frente às 

limitações da produção energética”. 

Embasado por essa premissa, este trabalho conduz a uma análise sobre as 

vantagens de se usar um sistema de automatização eletrônico de fontes de energia, 

especificamente o controle de iluminação artificial, no intuito de satisfazer não apenas à 

demanda, mas melhorar a eficiência dos projetos e contribuir com as discussões para 

eficiência energética visando políticas de sustentabilidade para o país. 

 

1.1. Objetivos do Trabalho 

1.1.1. Objetivo Geral 

Este trabalho visa apresentar a evolução dos sistemas de controle de iluminação e 

apresentar um estudo de caso onde buscou-se analisar o sistema DALI (Digital Addressable 

Lighting Interface) para determinar a economia gerada em relação à iluminação tradicional 

em um ambiente, bem como fazer um estudo de viabilidade econômica desta solução.  

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Conhecer as características técnicas do sistema DALI e de outros sistemas de 

controle de iluminação; 
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 Instalar o sistema conhecendo seus componentes e as necessidades técnicas do 

cabeamento;  

 Configurar e operar sistemas de controle de iluminação com protocolo DALI; 

 Realizar ensaios e estudo financeiro para determinar o retorno do investimento. 

 

1.2. Justificativa 

Com a evolução dos sistemas de controle de iluminação impulsionado pela 

Sustentabilidade e Eficiência Energética, verifica-se que hoje alguns sistemas de iluminação 

existentes nas edificações são arcaicos e consomem muita energia frente aos recentes 

desenvolvimentos. 

Em muitos empreendimentos faz-se o retrofit deste sistema, visto que o ciclo de 

vida de uma edificação é longo, e, uma vez reformado o sistema, a economia gerada paga o 

investimento após certo tempo (WESTPHAL et al, 1997). 

Para que a reforma tenha êxito é importante a escolha da melhor solução técnica 

para este sistema predial, que pode representar até 35% do consumo de uma edificação 

(WESTPHAL et al, 1997). 

Com os ensaios realizados, o valor da economia será obtido em um ambiente, 

podendo este resultado ser ampliado para toda a edificação, gerando economias importantes. 

Além disso, pode-se aplicar esta solução para outros tipos de edificações, com 

perfis de consumo similares. 

 

1.3. Sumário Estruturado 

No capítulo 1 são apresentados os objetivos, as justificativas, metodologias e 

conceitos aplicados a este estudo.  

No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica mostrando a preocupação com 

o uso racional da energia que em uma de suas vertentes levou ao desenvolvimento dos 

sistemas de controle de iluminação. 

No capítulo 3 apresenta-se a metodologia do ensaio do sistema DALI de controle 

de iluminação, a forma de realização das medições e os valores do obtidos. 

No capítulo 4 é mostrada a análise dos valores obtidos e as conclusões. 
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1.4. Fundamentação teórica 

Nos projetos de iluminação são consideradas algumas grandezas especificas,  

cujos valores devem ser atingidos e obedecer a normas técnicas de luminotécnica. 

 

1.4.1. Conceitos gerais da iluminação 

- Iluminância (ou Iluminamento): É a relação entre o fluxo luminoso incidente 

numa determinada superfície pela sua área, ou seja:  

                 
(1)

  

E = iluminância, em lux; 

F = fluxo luminoso, em lúmens; 

S = área da superfície a ser iluminada, em m
2
. 

 

- Fluxo Luminoso: É a potência de radiação emitida por uma fonte luminosa em 

todos as direções do espaço. Sua unidade é o lúmen, que representa a quantidade de luz 

irradiada, através de uma abertura de 1m
2
, feita na superfície de uma esfera de 1m de raio, por 

uma fonte luminosa de intensidade igual a 1 candela, em todas as direções, colocada no seu 

interior e posicionado no  centro. Como referência, uma fonte luminosa de intensidade igual a 

uma candela emite 12,56 lúmens, ou seja 4πr
2
 para r = 1m. 

 

- Eficiência luminosa: É a relação entre o fluxo luminoso emitido por uma fonte 

luminosa e a potência em watts consumida por esta. Pode ser influenciada pelo tipo de vidro 

difusor da luminária, caso este absorva uma quantidade de energia luminosa irradiada.  

     
(2)

 

η: eficiência luminosa, em lm/W; 

ψ: fluxo luminoso emitido, em lúmens; 

Pc: potência consumida, em watts. 

 

A figura 1 indica a eficiência luminosa das principais lâmpadas. 
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Figura 1 - Eficiência luminosa de alguns tipos de lâmpadas 

Fonte: PROCEL-EPP, 2011 

 

 

- Intensidade luminosa: Chama-se intensidade luminosa ao “limite da relação 

entre o fluxo luminoso em um ângulo sólido em torno de uma direção dada e o valor deste 

ângulo sólio, quando este ângulo sólido tende para zero” (MAMEDE FILHO, 2010). Sua 

unidade é a candela, que equivale a uma intensidade energética, nesta direção, de 1/683 watt 

por esterorradiano; para uma fonte que emite una radiação monocromática de freqüência 540 

10
12

 hertz. 

 

- Luminância: “É a relação entre a intensidade luminosa com a qual irradia, em 

uma determinada direção, uma superfície elementar contendo um ponto dado e a área 

aparente desta superfície para uma direção considerada, quando esta área tende para zero”. 

Sua unidade é expressa em candela por metro quadrado (cd/m
2
) (MAMEDE FILHO, 2010). 

 

- Refletância:  É a relação entre o fluxo luminoso refletido por uma dada superfície e 

o fluxo luminoso incidente sobre a mesma. Frequentemente é representada na forma de 

percentagem (%). 
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- Emitância: É a quantidade de fluxo luminoso emitido por uma fonte superficial 

por unidade de área. Sua unidade é expressa em lúmen/m
2
. 

 

- Temperatura de cor: É a unidade de medida que define as tonalidades de cor da 

luz emitida pela lâmpada e também pode ser chamada de Cor Correlata. Ela é calculada 

comparando-se o aumento de calor com a cor da luz emitida pela lâmpada e transformando a 

temperatura medida em graus Celsius em Kelvin. Aquecendo-se um corpo negro no fogo ele 

vai tomando cor avermelhada e quanto mais calor se colocar nele, este avermelhando vai 

alaranjando, amarelando, branqueando até ficar no branco azulado, quando o corpo negro de 

metal estiver em ponto de fusão, ou seja, em altíssima temperatura. Assim, a cor branca 

possui alta temperatura de cor e a amarelada/avermelhada baixa temperatura de cor, como 

mostrado na figura 2. 

 

 

Figura 2 - Temperatura da cor 

Fonte:  GOELDING, Weruska. Lâmpadas e Leds. Revista O Setor Elétrico, São Paulo, edição 46, Nov. 2009. 

 

 

- Índice de Reprodução de Cor: O Índice de Reprodução de Cor (IRC) é calculado 

comparando-se a luz artificial com a luz natural do Sol. O índice é obtido calculando a curva 

espectral e definindo o IRC de cada produto em laboratórios de fabricantes ou de órgãos 

especializados. 

Seus valores variam de 0 a 100, sendo que, quanto mais próximo de 100, melhor o 

IRC, conforme visualizado no quadro 1. Uma lâmpada com IRC de 60 a 70, por exemplo, é 

considerada boa e indicada para áreas de circulação, por exemplo. As lâmpadas com IRC 

acima de 80 são consideradas ótimas e principalmente destinadas a locais em que a distinção 

de cores é importante, como lojas, floriculturas, entre outros. 

As lâmpadas que apresentam melhores IRC são aquelas que possuem filamento, 

tanto incandescentes comuns como halógenas, justamente porque esses tipos de lâmpadas 

imitam em seu processo de funcionamento a luz do Sol, por incandescência. 
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Quadro 1: IRC - Índice de reprodução de cores 

Classe Indice de Reprodução de Cores

1A IRC >= 90

1B 80 <= IRC < 90

2 60 <= IRC < 90

3 40 <= IRC < 960

4 IRC <= 40  

Fonte: Autor 

 

- Vida útil de uma lâmpada: É o número de horas decorrido quando se atinge 70% 

da quantidade de luz inicial devido à depreciação de fluxo luminoso de cada lâmpada, somado 

ao efeito das respectivas queimas ocorridas no período, ou seja, 30% de redução na 

quantidade de luz inicial. 

 

1.4.2. Normas técnicas de iluminação 

As normas normalmente utilizadas para definir o nível de iluminamento adequado 

são: 

NBR 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho. Parte 1: interiores, de abril/2013. Esta 

norma substituiu as normas NBR 5413 – Iluminância de interiores, cuja última revisão havia 

sido em 1992 e NBR 5382 – Verificação de iluminância de interiores, de 1977, última 

atualização em 1985; 

EN 12.464-1: Lighting of work places - Part 1: Indoor work places; 

EN 15.193: Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting 

 

1.5. Certificação de Edificações Sustentáveis 

O conceito de desenvolvimento sustentável - entendido como o desenvolvimento 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações 

de atenderem às suas próprias necessidades - foi concebido de modo a conciliar as 

reivindicações dos defensores do desenvolvimento econômico com as preocupações de 

setores interessados na conservação dos ecossistemas e da biodiversidade.  

No campo da Engenharia, mais especificamente na construção civil, gerou 

mecanismos para certificação das edificações, que para serem aplicadas regionalmente 

acabaram se multiplicando. Elas verificam aspectos de eficiência energética, de impacto no 

meio ambiente, de uso racional de água, entre outros fatores que, se atendidos, permitem que 

o empreendimento seja certificado. As mais conhecidas são (BARROS, 2014): 
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NABERS: National Australian Building Environmental Rating System, 

(Austrália); 

LEED: Leadership in Energy and Environmental Design, (EUA); 

CASBEE: Comprehensive Assessment System for Building Environmental 

Efficiency,  (Japão); 

BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment  Method, 

(Reino Unido); 

HQE: Haute Qualité Environmentale dês Bâtiments,  (França); 

PROCEL EDIFICA: Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica em 

Edificações (Brasil); 

AQUA: Alta Qualidade Ambiental (Brasil). 

As três certificações usuais no Brasil são AQUA, LEED e PROCEL EDIFICA, 

apresentadas a seguir em detalhes. 

 

1.5.1. Certificação AQUA 

O processo AQUA é uma certificação internacional da construção sustentável 

desenvolvido a partir da certificação francesa Démarche HQE (Haute Qualité 

Environmentale) e aplicado no Brasil exclusivamente pela Fundação Vanzolini. 

Em 2013, os organismos de certificação residencial QUALITEL e não residencial 

CERTIVEA uniram-se para criar a Rede Internacional de certificação HQE™, uma unificação 

de critérios e indicadores para todo o mundo, que cria uma identidade de marca única global, 

cujo órgão certificador passa a ser a Cerway, sempre fundamentado nas premissas da 

certificação HQE francesa (AQUA – HQE).  

Todos os referenciais de certificação tem um alinhamento de parâmetros para 

permitir a comparação dos valores avaliados, porém os níveis de exigência respeitarão sempre 

as especificidades e diferenças de cada país.  

A Fundação Vanzolini ao celebrar um acordo de cooperação com o CERWAY 

passa a ser a representante no Brasil da rede de certificação HQE™ e o Processo AQUA 

transforma-se em AQUA-HQE uma certificação com identidade e reconhecimento 

internacional (AQUA-HQE).   

Desde seu lançamento em 2008 o Processo AQUA propôs um novo olhar para 

sustentabilidade nas construções brasileiras; seus referenciais técnicos foram desenvolvidos 



19 

 

considerando a cultura, o clima, as normas técnicas e a regulamentação presentes no Brasil, 

mas buscando sempre uma melhoria contínua de seus desempenhos. 

Mantendo a base conceitual francesa, o reconhecimento dessa proposta é agora 

reforçado pela sua efetiva atuação na rede de certificação internacional HQE™. 

 

1.5.2. Certificação LEED 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é um sistema 

internacional de certificação e orientação ambiental para edificações utilizado em 143 países, 

e possui o intuito de incentivar a transformação dos projetos, construção e operação das 

edificações, sempre com foco na sustentabilidade de suas atuações (BARROS, 2014). 

O USGBC (United States Green Building Council) desenvolveu em 1994 o LEED 

como um sistema de avaliação de desempenho ambiental da construção, fornecendo 

orientações para promover a sustentabilidade neste setor. A Certificação LEED fornece 

padrões que definem o que é um Green Building, e é um processo em que os critérios técnicos 

de avaliação propostos são constantemente revistos e aprovados através de um sistema de 

discussão aberto à participação de mais de 16 mil associados que fazem parte do USGBC. No 

Brasil o gerenciamento das certificações adaptados à nossa realidade é realizado pela GBC 

Brasil (Green Building Council Brasil), criado em 2007 (BARROS, 2014). 

O sistema LEED pode ser aplicado em diversos tipos de edificação: 

1. LEED-NC (New Construction): para novas construções e grandes projetos de 

renovação ou remodelação de edifícios já existentes, elaborado para guiar projetos com alta 

performance em energia, água, qualidade ambiental e produtividade; 

2. LEED-EB (Existing Buildings): Para edificações já existentes, baseando-se no 

desempenho de operações e em melhorais na manutenção da edificação, objetivando 

maximizar a eficiência operacional e minimizar os impactos ambientais; 

3. LEED-CI (Comercial Interiors): Para projetos de interiores em edifícios 

comerciais, em termos de ambiente saudável, locais de trabalho produtivos, baixo custo de 

manutenção e operação e redução do impacto ambiental, realizada somente para os inquilinos 

de áreas de escritórios em melhorias de instalações existentes ou novas edificações. 

4. LEED-CS (Core and Shell): para projetos da parte externa e parte central do 

edifício de uso coletivo, realizada para o terreno, para as áreas comuns e internamente para o 

sistema de ar condicionado e elevadores. É utilizada por construtores que desenvolvem o 
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projeto para comercialização, garantindo que suas instalações oferecem todas as condições 

para a alta performance do edifício. 

5. LEED-ND (Neighborhood Development): para bairros e desenvolvimento de 

comunidades, integrando os princípios do crescimento inteligente, organismo e construção 

sustentável para a concepção de bairros O sistema avalia o grau de sustentabilidade de um 

empreendimento urbano, direcionado a elementos de projeto e construção que formam os 

bairros, relacionando-os ao entorno e paisagem em maior escala. 

6. LEED-SCHOOLS: para avaliar a concepção e construção de escolas, 

abordando questões como a sala de aula, acústica, planejamento central, prevenção contra 

mofo e avaliação ambiental. 

7. LEED-HOMES: para avaliar residências unifamiliares e prédios 

multifamiliares de até três pavimentos. Não aplicada no Brasil. 

8. LEED Retail NC & CI: para lojas de varejo. 

9. LEED Healthcare: para unidades de saúde. 

A certificação LEED possui 7 critérios de avaliação: 

- Sustainable sites (sites sustentáveis); 

- Water Efficiency (eficiência no uso da água); 

- Energy & Atmosphere (energia e atmosfera); 

- Materials & Resources (Materiais e recursos); 

- Indoor Environmental Qualtiy (Qualidade do ambiente interno); 

- Innovation in design or Innovation in operations (Inovação em Projetos e 

Processos); 

- Regional Priority  (Prioridade regional). 

Nelas são concedidos créditos cuja soma pode variar de 40 a 110, de acordo com a 

pontuação obtém-se uma certificação:  

- CERTIFIED: 40-49 pontos; 

- SILVER: 50-59 pontos; 

- GOLD: 60-79 pontos; 

- PLATINUM: 80 pontos ou mais. 

 

1.5.3. Certificação PROCEL Edifica 

O programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do PROCEL conhecido pela sua 

aplicação em eletrodomésticos e outros equipamentos utilizados pela população de uma forma 
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geral, em 2009 passou a ser aplicável para edificações, como prédios públicos, comerciais e 

de serviços (BARROS, 2014). 

De acordo com as regras da certificação, as edificações são classificadas de A a E, 

sendo a classificação A o nível de maior eficiência, ou seja, menor consumo de energia, 

conforme a figura 3, na página seguinte. 

Essa certificação possui três grandes critérios divididos em envoltória (cobertura, 

fachada e elementos como portas e janelas), iluminação (tipo, setorização e distribuição de 

circuitos) e climatização (gasto relativo ao conforto térmico da construção, como o uso do ar 

condicionado). 

Para obter a classificação geral da edificação, cada um desses três critérios possui 

os seguintes percentuais de participação: 

 Sistema de iluminação: 30%; 

 Sistema de condicionamento de ar: 40%; 

 Envoltória: 30%. 
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Figura 3 - Procel: Etiquetagem de Edifícios 

Fonte: Procel Info.   

 

 

A metodologia aplicada na certificação foi desenvolvida pela Eletrobrás e pelo 

Laboratório de Eficiência energética em Edificações da UFSC (LabEEE), com participação de 

uma comissão de representantes do Inmetro, do Centro de pesquisa de Energia Elétrica 

(Cepel), do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), do Instituto 

dos Arquitetos do Brasil (IAB), da Caixa Econômica Federal, entre outros. 

O enquadramento possui como regras a área útil mínima da edificação de 500 m2 

e/ou tensão de fornecimento da energia elétrica superior ou igual a 2.3 KV, ou inferior a 2,3 

KV atendido pelo sistema subterrâneo e tarifado pelo sistema AS (BARROS, 2014). 

 

1.6. Eficiência Energética em Sistemas Prediais 

A necessidade da utilização mais eficiente da energia em edifícios, solicitados 

também nos processos de “Certificação de Edifícios”, levou ao desenvolvimento técnico em 
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diversos sistemas prediais onde este insumo é utilizado. A figura 4 indica, no gráfico, o uso 

final energia elétrica em edifício comercial e permite verificar que os maiores sistemas 

consumidores são: ar condicionado, 42%; iluminação, 24%; equipamentos de escritório, 15% 

e elevadores e bombas, 13%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1. Sistemas de Ar condicionado 

No campo do ar condicionado, um dos produtos desenvolvidos que apresenta 

melhor eficiência energética é o sistema VRV (volume de refrigerante variável), mostrado na 

figura 5. Neste sistema, os compressores são dotados de inversores, variando a velocidade 

para que somente a quantidade necessária de refrigerante circule no sistema, gerando 

economias significativas. 

Figura 4 – Uso final da energia elétrica em edifício comercial 

Fonte: (LAMBERTS, 2013) 
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Figura 5 - Sistema de Ar condicionado VRV 

Fonte: Viva ar condicionado – Sistema VRV 

 

 

1.6.2. Sistemas de Motorização Elétricos 

Em relação aos motores elétricos de acionamento utilizados em elevadores e nos 

sistemas de bombeamento, houve bom desenvolvimento nos materiais e construção gerando 

uma diminuição na relação peso/potência, que passou de 88 Kg/KW para 6,8 Kg/KW, num 

período de 93 anos, conforme a figura 6. 

Esta redução na relação peso/potência indica também uma melhora na eficiência 

dos motores, em que para uma mesma potência elétrica consumida gera-se maior energia 

mecânica na ponta do eixo do motor.  

 

Figura 6 - Queda na relação peso/potência nos motores elétricos 

 Fonte: WEG S.A., Avanço tecnológico dos motores elétricos 
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1.6.3. Sistemas de Iluminação 

Os sistemas de iluminação em uma edificação compreende as lâmpadas e os 

sistemas de controle, que tiveram um desenvolvimento diferente. 

1.6.3.1. Iluminação - Lâmpadas 

O desenvolvimento das lâmpadas aconteceu ao longo de 50 mil anos (CIÊNCIA 

HOJE, 2015).  

O olho humano pode perceber a luz visível com comprimento de onda na casa de 

centenas de nanômetros, mais especificamente entre 400 a 700 nm. 

A percepção de cores está associada ao comprimento de onda, assim temos, por 

exemplo:  azul - 400 nm, verde - 500nm e vermelho - 650 nm. 

A iluminação artificial foi desenvolvida pela necessidade de enxergar à noite ou 

em locais escuros e levou ao desenvolvimento das fontes de iluminação artificial.  

A primeira fonte foi o próprio fogo e deste desenvolveu-se, há cerca de 50 mil 

anos, as lâmpadas à óleo, feitas a partir de rochas e conchas, tendo como pavio fibras vegetais 

que queimavam om óleo mineral ou vegetal.  Mais tarde, a eficiência foi aumentada com o 

uso de óleo dos tecidos gordurosos de animais marinhos, como baleias e focas. As lâmpadas à 

óleo tem eficiência de 0,1 lm/W. 

Para a utilização em ruas e praças foi desenvolvido a iluminação a gás, pelo 

escocês William Murdoch (1754-1839). Em 1792 iniciou experiências para a produção de gás 

por meio da destilação do carvão mineral, que poderia ser transportado por tubulações ao 

local do consumo e inflamado. 

O químico britânico Humphry Davy (1779-1829) desenvolveu a primeira lâmpada 

incandescente em 1802, pela circulação da corrente elétrica num filamento de platina, 

aquecendo-o até emitir luz visível. Anteriormente fez também experiências com lâmpadas 

gerando luz através do arco elétrico formado entre duas hastes de carbono, que funcionavam 

como eletrodos. Nos dois casos ocorria a evaporação do material incandescente. 

Em 1878, Joseph Swan (1828-1914) patenteou na Inglaterra, a primeira lâmpada 

incandescente de maior vida útil, contendo um filamento de celulose carbonizada 

acondicionado em um bulbo de vidro evacuado. 

Em 1879, Thomas Edison (1847-1931) construiu e pateteou, nos EUA, uma 

lâmpada similar à de Swam, cuja duração média chegava a 13,5 horas, desenvolveu depois 

filamentos de bambu carbonizado, com vida útil de 1,2 mil horas. 
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O físico norte-americano William Coolidge (1873-1975), apresenta em 1910, 

filamento de tungstênio flexível, que podiam atingir 3000º Celsius.  

As lâmpadas incandescentes atuais podem durar até 2000 horas, tem eficiência de 

15 lm/W e baixo rendimento, 5%, motivo de seu banimento na União Europeia desde 2012. 

As lâmpadas halógenas (variação das de tungstênio) têm o bulbo preenchido com 

gás halogênio (geralmente, iodo ou bromo). Na concentração, pressão e nas temperaturas 

adequadas, o gás reage com o tungstênio evaporado do filamento e provoca a precipitação 

desse metal, o que aumenta a vida útil da lâmpada. 

A lâmpada fluorescente tubular foi inventada em 1934, o químico norte-

americano Geroge Inman (1895-1972) e colaboradores. Em 1976, o engenheiro norte-

americano Edward Hammer (1931-2012) inventou as lâmpadas fluorescentes compactas, nas 

quais o reator eletrônico está acoplado à base. Estima-se que 80% da luz artificial do mundo 

hoje seja produzida por lâmpadas fluorescentes. Elas possuem em média eficiência de 70 

lm/W, rendimento de 40% e vida útil de 20 mil horas. 

As lâmpadas LED, brancas, somente se tornaram economicamente viáveis no 

início deste século, pois o LED que emite luz azul, necessário para gerar a cor branca, 

somente foi desenvolvido em meados dos anos 90, por Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e 

Shuji Nakamura. 

A emissão de luz através da eletroluminescência dos materiais semicondutores foi 

descoberta em 1907 pelo engenheiro britânico  Henry Round (1881-1966) e o inventor russo 

Oleg Losev (1903 - 1942), trabalhando de forma independente. As lâmpadas LED têm uma 

eficiência de 300 lm/W, eficiência energética de 80%, em média e vida útil média de 50.000 

horas e máxima de até 100.000 horas. Na figura 7 é mostrado um gráfico resumo da 

característica das lâmpadas mais importantes. 

 

Figura 7 - Gráfico resumo das lâmpadas: IRC, Eficiência e vida útil. 

Fonte: ECOENERGIA 
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1.6.3.2. Controle de iluminação – “stand alone” 

A automação da iluminação passou por uma fase inicial em que o controle era 

feito “stand alone”, ou seja, restrito a uma pequena área, sem haver um controlador 

centralizado e através deste sensoriamento desligava-se um conjunto específico de lâmpadas. 

Um dos primeiros modelos foi o rele fotoelétrico, que se baseia na diminuição da 

luz natural para acionar as lâmpadas necessárias. 

Outro modelo mais conhecido é o sensor de presença. O sensor que se baseia num 

feixe de luz infravermelha passiva (tecnologia PIR, passive infrared), que detecta a presença 

por sua reação às fontes de energia infravermelha, como é o caso do corpo humano em 

movimento. Pela identificação da diferença entre tais fontes de energia e o ambiente ao redor, 

o sensor pode localizar os ocupantes e enviar um sinal às luzes para que se acendam. 

Nesta mesma época desenvolveu-se o sensor de presença por tecnologia 

ultrassônica, que utiliza os sinais Doppler para detectar os ocupantes. O sensor emite ondas 

em frequência ultrassônica que rebatem nos objetos que estão na área de cobertura e retornam 

ao sensor, que então, mede o tempo que as ondas demoram a voltar. Quando existe 

movimento na área, estas ondas voltam para o receptor do sensor em diferentes frequências, o 

que gera a detecção da presença.  Esta tecnologia é ideal para aplicações nas quais o sensor 

não pode ter uma linha de visão dos ocupantes ou quando os níveis de atividade sejam muito 

baixos (LEGRAND, 2010). 

Existem também os de tecnologia dupla PIR e ultrassônica, através das quais as 

luzes se acendem quando ambas as tecnologias detectam a presença, e permanecem acesas  

enquanto alguma das tecnologias de detecção continua detectando a ocupação. 

Outro modelo conhecido é o temporizado.  Estes dispositivos, sejam mecânicos 

ou eletrônicos, acendem e apagam as luzes após um intervalo específico. O intervalo pode ser 

regulado para cobrir as necessidades do ocupante, podendo variar normalmente de períodos 

breves de 5 minutos a intervalos de até 12 horas. 

Com frequência, estes interruptores substituem os interruptores de parede 

convencionais sem necessidade de cabos adicionais. Os interruptores temporizados são 

práticos em áreas de uso frequente por períodos curtos, como estoques ou salas de controle, 

locais de armazenamento e corredores entre estantes de livros em livrarias. Também são 

conhecidos como minuterias. 
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Existem também os temporizadores eletrônicos com base semanal. Assim estes 

podem ser programados para toda a semana, contemplando inclusive os horários de ponta do 

sistema elétrico (COEL, 2011). 

 

1.6.3.3. Estratégias de controle de iluminação 

Segundo o fabricante Legrand, existem diversas estratégias de controle conforme 

o ambiente e a necessidade de iluminação dos ocupantes (LEGRAND, 2011). 

Para um controle customizado das áreas de trabalho, os usuários podem utilizar 

controles remotos que acendem e apagam a iluminação, ou que regulam o nível de 

intensidade. Estes tipos de controles são de especial utilidade na hora de realizar ajustes em 

função das tarefas, já que o usuário pode ajustar o nível de iluminação necessário de acordo 

com suas tarefas específicas, este é um exemplo de iluminação dimmerizada. 

No controle baseado em presença/ocupação as luzes se acendem e apagam 

segundo a ocupação de uma determinada área. Isto não depende de intervalos de tempo nem 

de períodos de tempo programados, mas responde ao uso individual de uma área controlada. 

No controle baseado em ausência, as luzes se acendem e apagam conforme a área 

fica vazia ou não. Isto não depende de intervalos de tempo nem de períodos de tempo 

programados, mas responde ao uso individual de uma área controlada. 

No controle programado diferencia-se a iluminação de acordo com os tempos 

programados levando em consideração quando o edifício está aberto ou ocupado, ou quando 

está fechado ou vazio. 

O controle baseado no nível de luminosidade implica na regulagem da intensidade 

de luz fornecida de diversas formas para alcançar objetivos específicos. Entre os principais 

tipos de controle por nível de luminosidade temos a iluminação natural (ajuste de acordo com 

a luz natural). 

Nas áreas internas de edifícios que recebem luz natural abundante, esta estratégia 

utiliza tal luz para complementar e substituir o uso de luz artificial. 

O ajuste personalizado (perfil de iluminação) utiliza a regulagem dos níveis de 

iluminação para conseguir alguns níveis adequados para as diferentes atividades dos 

ocupantes. Por exemplo, uma pessoa que desenha ou lê necessitará de um nível maior de 

iluminação que alguém que coloca produtos em prateleiras. 

O sistema de manutenção do lux baseia-se na manutenção de um nível constante 

de iluminação ao longo da vida útil das lâmpadas do sistema de iluminação. Para isto, reduz-
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se os níveis de iluminação iniciais no princípio da vida útil e vai-se aumentando gradualmente 

os níveis de iluminação à medida que transcorre a vida útil das lâmpadas (LEGRAND, 2011). 

 

1.6.3.4. Sistemas de controle de iluminação centralizados 

A passagem do controle “stand alone” para o sistema de controle centralizado 

ocorreu em fases, com a melhoria dos componentes eletroeletrônicos que permitiu uma 

compactação e melhor operação do sistema. 

Inicialmente eram sistemas analógicos tornando-se posteriormente digitais. 

Na figura 8 encontra-se um resumo das tecnologias. Atualmente, existem os 

diversos tipos de controle em funcionamento, pois ocorre o desenvolvimento de novos 

produtos convivendo com produtos lançados recentemente, cujos investimentos ainda não 

estão amortizados e que ainda estão dentro de sua vida útil, funcionando normalmente, dentro 

do projeto da época, não sendo conveniente a sua substituição neste momento. 
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Zigbee
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Wireless

 

Figura 8 - Sistemas de Controle de Iluminação: Analógico, Digital e sem fio 

Fonte: Própria  

1.6.3.5. Sistemas de controle de iluminação analógico 

No controle analógico a topologia básica era baseada no sinal de 0 a 10 volts que 

era enviado a cada um dos reatores, onde 0 V representava 0% e 10V, 100%.  Este sinal tinha 

que ser levado a cada um dos reatores, ocasionando um cabeamento volumoso e de difícil 

manutenção nos casos de defeito. 

D54 é um protocolo de comunicação de sistemas de controle de iluminação 

analógico usado em iluminação cênica e foi desenvolvido pela Strand Lighting,  no final dos 

anos 1970 que originalmente manipulava 384 canais.  

Apesar de existirem protocolos mais avançados como o DMX, Digital Multiplex, 

ele ainda é usado em locais como o London's West End Theatres, é popular entre os técnicos 
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porque todos os níveis podem ser "vistos" num osciloscópio. D54 ainda é suportado e está 

disponível na série "Strand 500" em conjunto com o "DMX". 

Uma das maiores dificuldades do controle analógico dos dimmers é levar o sinal 

de controle para cada um dos reatores, pois é necessário um par de fios para cada um deles. 

Por volta de 1976 o grupo de P&D da Strand Group desenvolveu um sistema de controle de 

multiplex analógico denominado D54, para as mesas de controle de iluminação Strand Galaxy 

(1980) e Strand Gemini (1984). 

Segundo a documentação era possível controlar até 768 dimmers. 

O D54 foi desenvolvido no Reino Unido aproximadamente ao mesmo tempo em 

que o "AMX192", outro protocolo de multiplexação analógico, foi desenvolvido nos Estados 

Unidos, e ambos permaneceram quase que exclusivos para cada país. 

 

1.6.3.6. Sistemas de controle de iluminação digital 

Digital Serial Interface (DSI) é um protocolo de controle de iluminação em 

edifícios, inicialmente reatores elétricos,  criado pela empresa australiana Tridonic em 1991, 

baseado no código Manchester de 8 bits, 1200 baud, 1 start bit, 8 bit de dados (valor de 

dimerização), 4 stop bits e  foi o precursor do protocolo DALI
1
. 

Vantagens: 

 Por sua simplicidade é fácil de entender, instalar e diagnosticar, por ser em 

baixa tensão ele pode ser transmitido por cabos finos; 

 Como cada reator tem seu próprio cabo ligando-o ao controlador, apesar 

de ser uma rede, torna-se fácil sua substituição por não haver necessidade 

de endereçá-lo novamente, assim ele pode ser trocado simplesmente 

desconectando o defeituoso e plugando o novo em seu lugar; 

 Regula a intensidade até o 0%, não necessitando de um interruptor 

específico. 

Desvantagens: 

 Em sistemas grandes pode ter centenas de fios, tornando dificultosa a 

manutenção; 

 É um sistema proprietário, exclusivo da Tridonic, cuja empresa mãe é a 

Zumtobel. 

                                                 
1
 Ver capítulo 2 – DALI – Digital Addressable Interface 
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DMX512 (Digital Multiplex com 512 peças de informação), foi criado em 1986 

pela USITT (United States Institute for Theatre Technology, foi revisado em 1990 levando ao 

padrão USITT DMX512/1990. 

Em 1998, a ESTA (Entertainment Services and Technology Association) iniciou 

um processo de revisão deste padrão para a ANSI (American National Standards Institute).  

Em novembro de 2004 ela foi aprovada pela ANSI sendo denominada: 

"Entertainment Technology - USITT DMX512-A, Asynchronous Serial Digital Data 

Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories".  Foi revisada 

em 2008, sendo chamada de E1.11 – 2008, USITT DMX512-A", ou simplesmente 

"DMX512-A". 

A rede DMX512 emprega uma rede "multidrop" com os nós interligados entre si 

sendo esta topologia comumente chamada de "daisy chain", conforme figura 9. Consiste 

normalmente em um controlador DMX512 que é o mestre da rede e vários dispositivos 

escravos. Por exemplo, o mestre pode ser o console de controle da iluminação e os escravos 

dimmers, máquina de névoa e luzes inteligentes. 

 

Padrão elétrico: RS 485 

Meio físico: par trançado 

Distância máxima: 1200m (3900 ft) 

Quantidade de dispositivos: 32 por circuito. 

 

Figura 9 - Interligação dos componentes no sistema DMX512 

Fonte:  https://en.wikipedia.org/wiki/DMX512 

 

KNX é protocolo de rede de comunicação para automação predial, administrada 

pela KNX Association, portanto um nível acima do controle de iluminação. É um padrão que 

atende às normas: OSI, EN 50090, ISO/IEC 14543. É a fusão de três padrões anteriores: EHS 

(European Home Systems Protocol), BatiBus e EIB (European Installation Bus, ou Instabus). 

Este padrão permite diferentes topologias, como: árvore, linha e estrela. Estas três 

topologias podem ser mixadas quando necessário. Porém a topologia anel não é permitida. 
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Cada produto KNX é uma declaração de conformidade emitida por laboratório de 

testes terceirizados, homologados pela KNX Association. Com isso, dispositivos de diferentes 

fabricantes e diferentes aplicações podem ser combinados em uma mesma instalação. 

Possuem mais de 7000 produtos certificados KNX, nas áreas: 

 Controle de iluminação; 

 Controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado; 

 Controle de brises e persianas de sombreamento; 

 Monitoramento de alarmes; 

 Gerenciamento de energia e medições de eletricidade, gás e água; 

 Distribuição de áudio e vídeo. 

 

A ZigBee permite comunicações robustas e opera na frequência ISM (Industrial, 

Scientific and Medical), sendo na Europa de 868 MHz (1 canal), 915 MHz (10 canais) nos 

Estados Unidos e 2,4 GHz (16 canais) em outras partes do mundo, e não requerem licença 

para funcionamento. As Redes ZigBee oferecem uma excelente imunidade contra 

interferências, e a capacidade de hospedar milhares de dispositivos numa Rede (mais que 

65.000), com taxas de transferências de dados variando entre 20Kbps a 250Kbps. O Protocolo 

ZigBee é destinado a aplicações industriais, portanto, o fator velocidade não é crítico numa 

implementação ZigBee (ZIGBEE ALLIANCE). 

 Os módulos RF padrão ZigBee foram criados para economizar ao máximo 

energia. Com isso, é possível criar dispositivos e sensores remotos alimentados com pilhas ou 

baterias comuns, que durarão meses ou mesmo anos sem precisarem ser substituídas. Isso 

porque, os módulos ZigBee, quando não estão transmitindo/recebendo dados, entram num 

estado de dormência ou em "Sleep", consumindo o mínimo de energia. 

Atualmente a ZigBee Alliance está incluindo novos e mais abrangentes recursos, 

possibilitando que os fabricantes aumentem significativamente a capacidade da ZigBee, 

fazendo com que sua posição de liderança continue firme e crescente no mercado de redes 

para controle de dispositivos sem fio. Há hoje, mais de 300 empresas associadas a ZigBee 

Alliance em vários países e com um crescimento expansivo (ZIGBEE ALLIANCE). 

O controle wireless por Bluetooth é mais utilizado em automação residencial. 
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2.  DALI – DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE 

2.1. Histórico 

Entre todos os protocolos digitais e analógicos já vistos, o mais flexível e 

promissor para controles de iluminação e novas aplicações futuras é o DALI. 

O padrão DALI, que é um acrônimo de Digital Addressable Lighting Interface, é 

um protocolo aberto que surgiu no final do ano de 1990, com a iniciativa dos principais 

fabricantes e desenvolvedores de sistemas de controle digital e analógico de iluminação e 

luminárias da época, como OSRAM, Helvar, Trilux, Tridonic e outros líderes. Ele é 

especificado pela norma internacional IEC 62386, sendo irrestrito a qualquer fabricante. 

Até junho de 1996, apenas 34 marcas participavam do protocolo DALI e hoje já 

são mais de 120 empresas, organizações e desenvolvedores que participam do grupo de 

membros DALI. É possível conferir todos os membros, além de projetos já realizados com o 

protocolo, no endereço eletrônico www.dali-ag.org. 

No início, intuito era desenvolver um padrão de protocolo digital intercambiável 

entre diversos fabricantes, que facilitasse a aplicação e permitisse: 

-  Baixo custo de instalação, com redução dos cabos e fiação dos controles e 

comandos. 

-  Controle individual de lâmpadas e luminárias dentro de circuitos complexos. 

- Capacidade de adicionar componentes, sensores e outros equipamentos 

propriedade. 

- Via de informação e controle bidirecional entre a fonte e o controlador 

 

Desde sua criação, foi submetido a vários testes que lhe possibilitaram muitos 

avanços e desde o 2001 assumiu importante papel na automatização de edifícios e indústrias, 

contribuindo diretamente para a eficiência energética das instalações. Um exemplo bastante 

divulgado do uso deste protocolo é o caso da Copa do Mundo de 2006, que teve o Estádio 

Olímpico de Berlim totalmente iluminado e controlado por centrais DALI. 

Para a indústria o DALI trouxe muitos benefícios e também mudou a maneira 

como projetistas, light designers, instaladores e o próprio conceito das aplicações 

luminotécnicas, que agora contam com mais flexibilidade para aplicações simples ou 

complexas.  
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2.2. Áreas de aplicação do DALI 

Ao contrário dos protocolos digitais que surgiram logo em seguida dos 

analógicos, o DALI não é uma releitura simplificada, ele vai além disso. Em poucos anos de 

avanço tecnológicos as empresas-membro do DALI desenvolveram e aperfeiçoaram as 

ferramentas de análise e controle. 

Uma notável aplicação é marcada pela variação de tipos de luminárias, reatores e 

tipos de lâmpadas que hoje podem ser controladas por uma interface DALI. Inicialmente, o 

sistema era focado para luminárias de lâmpadas fluorescentes ligadas a reatores. Atualmente 

são agregados de maneira simples lâmpadas halógenas de 12 volts, lâmpadas de descarga e 

principalmente LED, não em sua forma pura, mas através de seus drivers de acionamento e 

controle. 

Em vez de controlar apenas o sistema de acendimento e tempo de funcionamento 

das lâmpadas, o DALI oferece um mecanismo simples de controlar a luminosidade, por meio 

da integração de sensores, retornando ao controlador uma mapeamento completo e 

instantâneo sobre a performance do sistema. Antes do seu desenvolvimento, esse tipo de 

automatização era muito oneroso e pendia de muita infraestrutura, além se ser restrito a 

marcas que não compartilhavam seus sistemas para intercambiar com outros fabricantes. 

Outra vantagem do DALI é a descentralização dos controles, permitindo mais 

flexibilidade ao processo como um todo. Desta forma, grandes edifícios e empresas podem ter 

polos de controle e operação distribuídos por toda a instalação. Isso não impede que o projeto 

do DALI seja unificado a qualquer momento para uma única central de controle. 

Em termos de proporção e adequação do uso aos ambientes pode-se dizer que o 

DALI é altamente adaptável. Sua aplicação pode partir de uma única luminária com um único 

reator acoplados a um multisensor, que irá oferecer controle de luminosidade, detecção de 

movimento por sistema de infravermelho passivo (PIR – passive infra-red sensor) e até 

operação por controle remoto do tipo IR (infra-red). Esta configuração mínima requer um 

simples painel de controle ou o próprio controle remoto e se classifica como uma instalação 

autônoma de controle. 

Partindo para uma configuração mais ampla, o DALI oferece a opção de se 

combinar com outros sistemas de controle, como um subsistema e como um sistema 

agrupado, na qual a central de controle energético do edifício poderá monitorar e designar 

operações ao sistema, corrigindo demandas, acionamentos e até mesmo cenários de 

iluminação. 
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A parte estrutural também ganha com o sistema DALI. Por se tratar de um sistema 

bidirecional, onde apenas um par de cabos envia e recebe informações protocoladas, a 

qualquer momento uma nova luminária pode ser inserida ou retirada do trecho sem ter que 

passar reformas ou alterações complexas. 

Em termos técnicos o DALI também suas limitações. Um dispositivo controlador 

pode coordenar até 64 dispositivos em suas saídas. Essa linha de controle dispensa o uso de 

relés e pode ser associada a vários sensores espalhados pelo percurso, que é composto por 

uma estrutura cabeada muito simples. As figuras
2
 10 e 11 exemplificam a instalação básica e 

suas limitações. 

 

 

 

Figura 10 - Esquema de cabos estruturados do DALI 

Fonte: OSRAM 

                                                 
2 Disponíveis para consulta em: <http://www.osram.com.br/osram_br/noticias-e-conhecimento/sistemas-de-gerenciamento-

de-luz/tecnologias/dali/index.jsp> 
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Figura 11 – Princípio básico de ligação ao controlador 

Fonte: OSRAM 

 

 

Basicamente, um controlador pode ser comparado a um controlador lógico 

programável – CLP – com a diferença que o DALI é exclusivo para iluminação e seus 

mecanismos. Entretanto à sua extensiva funcionalidade e flexibilidade, projetos com esse 

protocolo podem ser facilmente integrados a outros sistemas de automação de um edifício via 

gateways.  

Como em todo sistema de controle o DALI também necessita de um certo 

treinamento na operação e desenvolvimento de toda a lógica que comandará a iluminação. 

Porém, as empresas já passam a oferecer cursos ou o próprio serviço de projeto, facilitando 

ainda mais para quem deseja instalar o DALI.  

Simplificadamente, um sistema DALI, composto por um controlador unitário de 

64 saídas, poderá ser programado via software, normalmente por uma plataforma Windows, e 

depois poderá ser controlado por algum mecanismo, seja por um computador ou software 



38 

 

específico para algum mecanismo de interface homem-máquina. Entretanto, existem 

mecanismos controladores que acionam diretamente o controlador DALI, como por exemplo 

interruptores com dimerização digital. Alguns fabricantes também dão ao DALI um ar mais 

tecnológico, com sensores e acionadores que funcionam em paralelo e interoperáveis, 

permitindo ampliação das áreas de controle individual ou coletivas. 

Com esse conceito simplificado de instalação do DALI, muitos edifícios 

comerciais, indústrias e até mesmo residências ou pequenos comércios investiram na 

aplicação dessa tecnologia e passam a se enquadrar como “edifícios verdes”. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Em muitos empreendimentos faz-se o retrofit do sistema de iluminação, visto que 

o ciclo de vida de uma edificação é muito longo, e, uma vez reformado o sistema, a economia 

gerada paga o investimento após certo tempo. 

Para que a reforma tenha êxito, é importante a escolha da melhor solução técnica, 

que, conforme citado, pode representar até 35% do consumo de uma edificação. 

Na literatura internacional, alguns exemplos de escolas onde foram aproveitados 

os recursos com iluminação natural exemplificam claramente os benefícios. Na Carolina do 

Norte, Estados Unidos, escolas construídas nos municípios de Raleigh, Wake e Johnston estão 

utilizando os benefícios da iluminação natural. Através de sensores, que ajustam o nível de 

iluminação artificial em função da iluminação natural e de 20 sensores de ocupação, essas 

escolas estão consumindo de 22 a 64% menos energia que escolas similares da região. No 

College La Vanoise, em Modane, sudoeste da França, mais de 70% das necessidades de 

iluminação da escola, entre 9 e 17 horas, são atendidas pela iluminação natural. Na School of 

Engineering and Manufacture De Montford University, no Reino Unido, através de sensores 

de ocupação e iluminação natural, estima-se economia de 50 a 75%. No Infante De Juan 

Manuel Health Centre, na Espanha, estima-se uma economia de 70% através da combinação 

de estratégias de iluminação. Na Valongo do Vouga School, em Agueda, Portugal, estima-se 

que 92% das exigências de iluminação poderiam ser atendidas pela luz natural (GHISI, 1997, 

apud SOUZA, 2005). 

Num estudo da eficiência energética e gestão de energia em edifícios escolares em 

Portugal, em 2011, estimou uma economia de energia de 30% na iluminação (SOUSA, 2011). 

Em instituições de ensino superior de Portugal, o sistema de iluminação consome 

33% do total de energia e com a modernização dos componentes de iluminação, pode chegar 

a uma economia de 25%, não considerando os reatores dimerizáveis  (SILVA 2011). 

Em 2003, foi proposta uma metodologia para estimar o Potencial de 

Aproveitamento da Luz Natural (PALN) através da utilização de sistemas automáticos de 

controle para economia de energia elétrica gasta em iluminação artificial e verificou-se que as 

estratégias de controle automático podem reduzir significativamente o consumo de energia 

elétrica gasta em iluminação, chegando a atingir uma redução de 87% em ambientes com 

janelas opostas. (SOUZA, 2003, apud Mangiapello, 2012). 
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Conforme (CASTRO, 2005): "Um sistema híbrido de iluminação baseado em 

sensores de iluminação, em sensores de presença e em rotinas temporais pode alcançar os 

consumos mínimos necessários". 

Num estudo de retrofit do edifício-sede da FIESC, baseado nos índices de 

luminosidade da antiga NBR5413 – Iluminância de Interiores (ABNT, 1991), tem-se uma 

economia média de 35,4% no consumo de energia elétrica de iluminação (WESTPHAL et al, 

1997). O resumo deste estudo está indicado na tabela 1. 

 
Tabela 1 - Consumo mensal de energia elétrica, edifício-sede fiesc, comparação caso base e pós-retrofit.  

 

 

Fonte: WESTPHAL, et al, 1997. 

 

Com o desenvolvimento dos sistemas de controle de iluminação, passou-se de 

aplicações setorizadas, "stand alone", para controle centralizado. Um destes utiliza o 

protocolo DALI, aberto e com os padrões sendo desenvolvidos por uma organização que 

congrega mais de 160 fabricantes de equipamentos de iluminação. 

De acordo com (VARGHESE 2015),  DALI está direcionado para as necessidades 

da iluminação comercial e arquitetônica. Onde mais de um controlador deve ser usado o 

protocolo DALI é usado. Quando reconfigurações futuras são requeridas, DALI pode ser 

usado. Dentro do sistema de iluminação, cada luminária é controlada separadamente, mas 

necessita somente de um simples para de cabos para todos os dispositivos. É possível 

transmitir comandos para um único reator, ou para um grupo deles. 

O protocolo DALI permite combinar as diversas tecnologias como o ajuste da 

iluminação pela quantidade de luz natural que chega ao local, o controle por sensores de 
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movimento e a programação horária com a vantagem do usuário poder escolher o método de 

controle. A tabela 2 indica estas tecnologias versus fatores de decisão. 

Essa tecnologia apresenta ainda novas funcionalidades, como a possibilidade de 

criação e memorização de cenários, isto é, o utilizador tem a possibilidade de adaptar a 

iluminação de um local à atividade daquele momento. 

Este tipo de tecnologias pode ser usada em grandes edifícios de serviços, como 

escolas, hospitais, edifícios comerciais e também em edifícios industriais e residenciais. 

Segundo (LOUÇANO, 2009), as vantagens da utilização deste tipo de sistemas 

são: 

 Poupança de energia; 

 Soluções flexíveis; 

 Expansibilidade; 

 Design atrativo; 

 Rápida amortização de investimento; 

 Variedade de Configurações.  

 

 

TABELA 2: DIVERSAS TECNOLOGIAS DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO vs FATORES 

DE DECISÃO. 

 

 
Fonte: (LOUÇANO, 2009) 

 

Assim, atualmente, utiliza-se a gestão centralizada de iluminação nos grandes 

empreendimentos. Esta gestão caracteriza-se por um controle local por grupos de luminárias, 

livremente definidos pelo utilizador, e por uma gestão centralizada da iluminação que recebe 

sinais de diferentes sensores, por exemplo, de células fotoelétricas ou de detectores de 

presença. Este tipo de instalação permite um registo inicial de cenários luminosos na memória 

da unidade de gestão, como por exemplo, a colocação em serviço de diferentes grupos de 

luminárias de iluminação a diferentes horas do dia.  (LOUÇANO, 2009) 

Fonte: (LOUÇANO, 2009) 

 

Um sistema de gestão centralizada apresenta três grandes vantagens: 

 Confere uma grande flexibilidade ao sistema. No caso de modificação dos 

locais, por exemplo, um deslocamento de paredes, basta compor os grupos 

de luminárias, que são comandadas por simples programação da unidade 

Tabela 2 - Diversas tecnologias de controle de iluminação vs fatores de decisão. 
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central de gestão, não sendo necessária qualquer modificação dos cabos e 

das ligações eléctricas; 

 Permite registar muitas informações úteis para a gestão energética e para a 

manutenção das fontes luminosas (horas de funcionamento, hábitos dos 

usuários, consumos energéticos, etc.). Estas informações, quando 

exploradas corretamente, permitem economias de energia suplementares, 

assim como um melhor conforto visual; 

 Assegura a integração do sistema de iluminação no sistema de gestão 

centralizada do edifício, em associação com a gestão do aquecimento, da 

climatização, etc. 

Este sistema de gestão centralizado da iluminação apresenta, no entanto, dois 

defeitos: 

 O seu investimento inicial é elevado; 

 Alguns sistemas requerem uma separação dos circuitos de potência e de 

comando, o que origina um grande número de ligações e, portanto, mais 

cabeamento. 

 

Martirano em 2011 (MARTIRANO 2011), num estudo em salas de aula em 

instituições de ensino superior obteve uma economia de energia devido a ações de redução de 

potência da ordem de 20% e devido a ações de controle de aproximadamente 35% a 42%, a 

primeira aplicando o chaveamento da carga e a segunda através da dimerização, obtendo uma 

economia de 54% aplicando as duas ações de redução. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Procedimentos 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário a montagem do sistema de 

controle de iluminação, configuração, testes e medições a partir do qual foram feitas as 

análises para posterior conclusão.   

No fluxograma da figura-12 indica os passos utilizados para a definição, 

dimensionamento, montagem e ensaio do sistema. 

 

 

Figura 12 - Fluxograma da definição dos componentes do sistema de iluminação, do ensaio e da análise 

financeira 

Fonte: autor 
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A sala escolhida foi um ambiente na residência do autor onde se tem o acesso 

controlado e melhor condição de simulação das condições de contribuição da iluminação 

externa e presença de pessoas.  O ambiente possui dimensões (4,70 x 2,75) m  e 2,20 m de 

altura.    

Através do software “Lumisoft” da Lumicenter, baseado no método dos lúmens, 

chegou-se a 2 luminárias com 2 lâmpadas T5 de 28 W, os resultados estão indicado no anexo 

1 e no anexo 2 temos a especificação da luminárias.  

Foram especificadas as lâmpadas, reatores, controlador e sensor de presença e 

luminosidade.  

Inicialmente o sistema foi montado num placa de madeira para confirmação 

interligação dos componentes,  configuração e testes de funcionamento. A figura-13 indica 

esta montagem.  

 

Lâmpadas T5-28w

Reator dimerizável

DALI

Controlador Dali ECO

Sensor de presença e 

luminosidade

régua de tomadas

 

Figura 13 - Montagem prévia do sistema em placa de madeira 

Fonte: Autor 

 

Após os testes no kit foi feita a montagem das luminárias e dos componentes no 

ambiente escolhido. A figura-14 indica a posição das luminárias e do luxímetro Minipa 

MLM-1011 no ambiente.  
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Figura 14 - Posição das luminárias e do luxímetro Minipa MLM-1011 no ambiente, dimensões em metros 

Fonte: Autor 

 

A figura 15 indica a ligação dos componentes do sistema DALI.  

Neste sistema o controlador “dimeriza” as luminárias do laço DALI-1 e no laço-2 

dá um offset em relação à máxima capacidade de iluminação do sistema.  

Nos anexos 5 e 6 temos, respectivamente,  as especificações do componentes, Dali 

ECO Control e Dali Eco LS/PD LI, sensor de presença e luminosidade. 

O acendimento das lâmpadas ocorre quando uma pessoa entra no ambiente, 

conforme indica a figura 16, no primeiro símbolo no eixo das ordenadas. O desligamento 

ocorre 15 minutos após a saída do último ocupante da sala.  

Enquanto houverem pessoas no ambiente o sistema “dimeriza” o laço 1, através 

do nível de iluminamento captado pelo sensor,  mantendo o nível pré-definido. 
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Figura 15 - Ligação dos componentes do sistema DALI 

Fonte: Autor 

 

No ambiente escolhido foram montados os componentes: duas luminárias com 2 

lâmpadas T5-28W, dois reatores Quicktronic Intelligent QTi DALI 2x28W/54 DIM, um 

controlador DaliECO Control, um sensor Dali Eco LS/PD LI, o transformador elevador 

(110/220)V e o medidor de consumo P4400,  conforme ligação indicada da figura-15, já 

mencionada. 
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Figura 16 - Desenho esquemático do acendimento, "dimerização" e desligamento das lâmpadas do 

controlador DaliECO 

Fonte: Manual DaliECO application guide v01b 

 

 

A figura 17 mostra o sistema montado 

 

Figura 17 - Sistema de controle de iluminação DaliECO montado 

Fonte: Autor 
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A figura 18, mostra em detalhes os componentes fixados no teto. 

 

 

Figura 18 - Sistema montado, detalhe da montagem de teto 

Fonte: Autor 

 

As medições de luminosidade foram feitas com o “Digital Lux Meter”, MLM-

1011, da Minipa, cujas características estão no anexo 4. 

 

 

4.2. Materiais e Componentes 

Os componentes do sistema Dali, sistema tradicional e equipamentos de medição 

utilizados foram: 

 Dalieco controlador 2-ch-220-240V- Osram, 1 peça (anexo 5); 

 Dalieco sensor LS/PD LI – Osram, 1 peça (anexo 6);  

 Reator quicktronic DALI QTI 2x28-54W, 220V, dim, Osram, 2 peças (anexo 

7); 

 Pulsador tipo campainha, 1 peça; 

 Luxímetro Minipa, modelo  MLM-1011, 1 peça (anexo 4); 

 Monitor de utilização de energia P4400, da P3 International, 1 peça (anexo 3). 

 Reator eletrônico, marca ECP, modelo RF UNO, 40W/36W (anexo 8). 

 

Foram utilizadas lâmpadas de 40W - Philips, 40W - Osram, 36W – ECP e 28W – 

Osram, as características estão na tabela 3.  
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Tabela 3 - Características das lâmpadas usadas no ensaio 

 
Fonte: Autor 

 

 

4.3. Resultados 

Como base para comparar os resultados de economia de energia com as lâmpadas 

T5-28W, “dimerizadas”, foi feita a medida de potência aparente e ativa das lâmpadas de 

40W-Osram, 40W-Philips e 36W-ECP, tomando como base a de maior consumo. 

Depois foram feitas medições das lâmpadas T5-28W, com reator DALI, 

inicialmente com a “dimerização” inativa, somente para avaliar a economia da lâmpada. 

Verificou-se que ela já é 25,38% mais econômica.  Os dados obtidos podem ser 

vistos na tabela 4.  

Na figura 19 podemos ver a economia da lâmpada T5 – 28W, sem dimerizar, 

comparado com a lâmpada 40W – Philips, de forma gráfica. 

 
Tabela 4 - Valores de consumo das lâmpadas fluorescentes tubulares 40w, 36w e 28w, sem dimerizar 

 
Fonte: Autor 
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Figura 19- Gráfico da economia da lâmpada, comparada com a lâmpada 40W - Philips 

Fonte: Autor 

 

A seguir foram feitos ensaios com a “dimerização” ativa e simulando as condições 

de janela fechada, 50% aberta e 100% aberta, obtendo os valores de consumo nestas 

situações. Estes dados estão tabulados tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5 - Ensaio do sistema DALI, com controlador, uma luminária no canal 1 e uma luminária no canal 

2, luminárias de duas lâmpadas T5 - 28W 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 6 - (Cont.) Ensaio do sistema DALI, com controlador, uma luminária no canal 1 e uma luminária 

no canal 2. Luminárias de duas lâmpadas T5/28W 

 
Fonte: Autor 

 

 

A partir dos dados das tabelas 4 e 5, considerando as maiores economias e 

comparando-os com a lâmpada 40W, Philips temos o resumo dado na tabela 8. 

Nela verifica-se que no melhor caso a economia é de 51,08%. Esta economia é 

indicada graficamente na figura-20. 

 

Tabela 7 - Comparação entre o sistema “dimerizado” e uma lâmpada fluorescente tubular de 40 W 

 
 

Fonte: Autor 
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Figura 20 - Potência aparente consumida e economia de energia 

Fonte: Autor 

 

 

Os resultados obtidos ficaram dentro do esperado, visto que as lâmpadas T5, 28 

W já têm uma eficiência luminosa superior às de 40 W. Além disso, com a dimerização da 

lâmpada, obtém-se uma economia adicional, pois o consumo diminui quando existe 

iluminação natural aproveitável. Como economia adicional, o sensor de presença desliga a 

iluminação quando não existem pessoas na sala, ou quando obtém-se o valor de iluminamente 

pré-determinado somente com a iluminação natural. 

 

4.4. Análise Financeira 

Para verificação da viabilidade financeira da solução, foi feito um estudo 

considerando a substituição de 484 lâmpadas no denominado bloco D do edifício, destacado 

na figura-21. 

4.4.1. O Câmpus São Paulo do IFSP 

Com início de suas atividades no ano de 1910, o atual Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia - Campus São Paulo, que já teve outros nomes, decorre sua 

criação do decreto federal 7.566 de 23 de setembro de 1909, que deu início às Escolas de 

Aprendizes Artífices.  
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Suas atividades deram origem à Rede de Escolas Federais de Ensino Técnico 

Profissional. Em princípio, funcionou provisoriamente em outros endereços como o Bairro da 

Luz e Santa Cecília, onde ficou até o ano de 1976, antes de mudar definitivamente para o 

endereço atual, localizado na Rua Pedro Vicente, 625 - Canindé - São Paulo - SP - Brasil - 

Cep: 01109-010, com área total de 57.448 m² .. 

Atualmente o Campus possui quase 35.000 m² de área construída, que abrigam 

mais de 50 salas de aula tradicionais, além de laboratórios muito bem equipados para atender 

seus cursos de formação técnica, tecnologia, engenharias, áreas de humanas e biológicas e 

também programas de aprendizado à distância entre outras atividades, desde esportivas a 

eventos sócio-culturais. 

 

 

Figura 21- O Câmpus São Paulo do IFSP e o bloco D, destacado 

Fonte: Coordenadoria de Obras e Contratos do IFSP Câmpus São Paulo 

 

Atualmente o Câmpus São Paulo está enquadrado na estrutura tarifária horo-

sazonal VERDE, cujos valores de tarifa estão indicados na figura 22. 

 

Para ter a estimativa de consumo anual de energia, em KWh e R$, das lâmpadas 

de 40W e das lâmpadas de 28W “dimerizadas”, foram calculados os valores de consumo na 

ponta e fora de ponta anualizados, valores indicados na tabela 8. A tarifa utilizada é a da AES 

Eletropaulo, tarifa verde de março de 2016, sem bandeira tarifária e impostos, mostrada na 

figura 22. 
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Figura 22 - Tarifas Vigentes AES Eletropaulo 

Fonte:  AES Eletropaulo 

 

No bloco D foram consideradas 484 lâmpadas para substituição, e para a 

estimativa de custo do retrofit foram consideradas as premissas abaixo: 

- 1 eletricista modifica e instala 10 luminárias por dia, 2,2 meses; 

- A cada 6 luminárias gasta-se 40 metros de cabo; 

- Cabo #1,5 mm2, 40 metros para 6 luminárias; 

- 1reator para 2 lâmpadas; 

- 1controlador para 40 lâmpadas; 

- 1sensor para 20 lâmpadas; 

- 1pulsador tipo campainha a cada 12 lâmpadas. 

 

Os custos unitários de material e mão de obra estão indicados na tabela 9. 

Os valores obtidos para a substituição de 484 lâmpadas 40W por lâmpadas 28W 

“dimerizadas” por um controlador DALI, estão indicados na tabela 10. 
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Tabela 8 - Consumo de energia anualizado, em KWh e R$ para lâmpadas de 40W e 28W “dimerizadas” 

 

Fonte: Autor 

Tabela 9 - Valores unitários de material e mão de obra 

 

Fonte: Autor 

Tabela 10 - Estimativa de custo para substituição de 484 lâmpadas 40W por 28W “dimerizadas” 

 

Fonte: Autor 
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Chega-se a um custo para substituição das lâmpadas e reatores de R$ 60.177,40, 

conforme a tabela 9. Como a economia anual é de R$ 9.554,81, conforme a tabela 8, o 

payback será de 6,3 anos. 

Este é um payback relativamente alto. Considerando o valor do investimento para 

uma instalação nova, a diferença será o valor de lâmpadas e reatores convencionais que 

deixarão de ser comprados, para serem usados lâmpadas T5-28W e reatores e controladores 

DALI. Estes valores estão representados na tabela 11. 

Portanto na tabela 12 teremos o valor a ser investido em uma instalação nova com 

reatores, controladores DALI e lâmpadas T5-28W, que trará um valor de investimento de 

R$59.578,93 = ( R$ 60,177,40 - R$ 598,47 ). 

Como a economia trazida pela lâmpada T5+sistema DALI é de R$ 9.554,81 o 

payback será 6,2 anos, que não é uma diferença significativa comparado com o retrofit. 

 

Tabela 11 - Valores de reatores e lâmpadas convencionais economizados em uma instalação nova 

 

Fonte: Autor 

 

5. CONCLUSÕES 

5.1. Conclusões 

A busca da eficiência energética através da certificação das edificações levou a 

diversos sistemas de certificação, mas todos eles contemplam o sistema predial “iluminação”. 

Através dos ensaios realizados no sistema de controle de iluminação DALI, com 

lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 28W, chega-se próximo aos valores previstos de 

economia; neste caso 50%, na melhor condição. 

Nos estudos foi considerado um valor conservador de economia de 45%. 

Considerando um edifício em que o sistema de iluminação represente 50% do 

total de consumo da energia elétrica, na melhor condição, obtém-se uma economia próxima a 

20% na conta de energia, que é um valor representativo. 

No caso de um retrofit, o payback foi de 6,3 anos e para instalações novas 6,2 

anos, o que não chega a ser um valor atraente ao investidor. Assim, para justificar o 
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investimento além do aspecto financeiro, deve-se considerar a melhoria na produtividade 

devido a um ambiente mais bem iluminado, a ação sustentável e a melhoria operacional 

possibilitada por este sistema, como pontos positivos adicionais.  

Como melhoria operacional, tem-se:  

1. Melhoria na manutenção pela indicação de lâmpadas e reatores com defeito; 

2. Possibilidade de armazenar cenários pré-configurados e comandos de grupo 

únicos; 

3. Eliminação da necessidade de reformas em caso de mudança de layouts, visto 

que através da atualização da tabela “ambiente x endereço do reator” altera-se 

a relação de qual interruptor aciona qual luminárias; 

4. Possibilidade de obter informações de ocupação de ambientes para uso da 

Segurança Patrimonial; entre outros. 

 

 

5.2. Propostas para trabalhos futuros 

Como propostas para trabalho futuros, podemos citar o ensaio de conjuntos 

“LED’s + driver” para quantificar a economia para este sistema, visto que sistemas com LED 

são mais econômicos.  

O desenvolvimento de drivers para lâmpadas Led, visto que este componente 

ainda não é muito divulgado no mercado. 

A realização de ensaio em um edifício em que a iluminação seja um consumidor 

mais representativo, visto que as modificações nesta condição será mais facilmente detectado. 
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ANEXO 1: Resultado do cálculo da quantidade de luminárias no ambiente, pelo 

software  “Lumisoft” 
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LUMICENTER 

 

CÁLCULO LUMINOTÉCNICO 
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Parâmetros 

 

 

Ambiente: salaq1 

Largura do ambiente: ..................................... 2,75 m 

Comprimento do ambiente: ............................ 4,00 m 

Altura do ambiente: ........................................ 2,20 m 

Plano de trabalho considerado: ...................... 0,80 m 

Índice de reflexão: Teto: ............................ 70,0% 

 Parede: ........................ 50,0% 

 Chão: ........................... 30,0% 

 

Fator de perda: ................................................... 0,85 
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CAN01-S232 

 
Luminária de sobrepor, com 
corpo em chapa de aço 
fosfatizada e pintada  
eletrostaticamente, refletor 
facetado em alumínio de alta 
pureza e refletância. 
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Considerações gerais sobre o cálculo 

 

 O estudo luminotécnico oferecido pelo Lumisoft® visa auxiliar na determinação do 
modelo, quantidade e dimensionamento de luminárias . 

As condições de uso são integralmente regidas pelo CONTRATO DE LICENÇA DE 
USO DO LUMISOFT®. 

A iluminância média ideal, de acordo com a atividade desenvolvida no ambiente, é 
uma escolha do USUÁRIO, assim como as dimensões, os índice de reflexão do ambient e, o 
fluxo luminoso das lâmpadas, o fator do reator, o fator de perda e de manutenção, etc. 
Portanto, o USUÁRIO é o único e exclusivo responsável pela precisão dos dados 

fornecidos. 

 Os dados gerados neste estudo podem ser variáveis, em função de alguns fa tores como: 

 Quadros, placas de sinalização, plantas, objetos decorativos nas paredes, Dry -wall 
de meia altura, mesas, cadeiras, computadores, objetos diversos;  

 Possível variação na tensão da rede da alimentação das luminárias;  

 Janelas e portas com incidência de luz natural; 

 Cor aparente do teto, piso e paredes bem como texturas aplicadas sobre elas;  

 Condições térmicas do ambiente;  

 Qualquer fator que possa obstruir a iluminação;  

 Variação do desempenho dos equipamentos nas luminárias.  
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ANEXO 2: Especificação da Luminária, 2 x 40W, utilizada no cálculo pelo software 

“Lumisoft” 
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ANEXO 3: Especificação do “monitor de uso de eletricidade”, P4400, da P3 

International Corporation. 
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ANEXO 4: Especificação do Luxímetro Digital MLM-1011, da Minipa 
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ANEXO 5: Controlador de iluminação DALI – DALIEco Control, indicando a 

interligação dos componentes: controlador, sensor, reator e lâmpada. 
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ANEXO 6: DALIEco LS/PD LI : sensor de presença e luminosidade 
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ANEXO 7: Reator Quicktronic Intelligent, QTi DALI 2x28/54 DIM 
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ANEXO 8: Reator ECP, AF Uno,  alto fator de potência.  2 x 40/36W. 

 

 
 

 


