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RESUMO: 
 

Atualmente, a tecnologia empregada em lâmpadas LED, tem proporcionado uma 
boa iluminação e eficiência energética, juntamente com uma longa vida útil. Este artigo 
sugere um circuito de comutação para ser aplicado em lâmpadas LED comerciais, a fim 
de melhorar ainda mais a sua eficiência. A ideia proposta foi de utilizar a plataforma de 
prototipagem eletrônica, ARDUINO, na etapa de controle e transistores na etapa de 
potência do circuito a fim de chavear cada unidade com tempos distintos. Para isso, o 
circuito deveria ser capaz de aplicar via programação software várias posições temporais 
de chaveamento cíclico da ordem de centenas de microssegundos. Para validar a ideia, 
um protótipo foi implementado e testado. As medições foram realizadas em duas etapas 
de funcionamento: na primeira em que todas as lâmpadas estariam acesas e na segunda 
com chaveamento cíclico, observando a relação luminosidade versus potência. O 
resultado obtido atendeu às expectativas, o chaveamento em uma unidade de 9W 
apresentou uma redução de consumo de aproximadamente 10%.  
 
Palavras-chave: Eficiência Energética. Chaveamento. Lâmpadas LED. ARDUINO. 
 

ABSTRACT: 
 

Currently, technology used in LED lamps, has provided good lighting and efficiency 
energy, along with a long service life. This article suggests a switching circuit to be applied 
in lamps commercials LED in order to further improve its efficiency. The idea was 
proposed to use the electronic prototyping platform, ARDUINO, the control stage 
transistors and the circuit power stage to switch each unit with different times. To this end, 
the circuit should be able to implement via software programming various cyclic switching 
positions of the temporal order of hundreds microseconds. To validate the idea, a 
prototype was implemented and tested. The measurements were performed in two 
operating steps: first of all the lamps were lit and the second with a cyclic switching 
observing the relative brightness versus power. The result met the expectations, switching 
on a 9W unit showed a reduction in consumption of approximately 10%. 
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1 INTRODUÇÃO 

A energia elétrica tem grande influência em nosso cotidiano, é atualmente, um 
produto imprescindível. Nos últimos anos a demanda de Energia Elétrica no Brasil tem 
apresentado crescimento constante, sobretudo em um custo que pode impactar a conta 
do consumidor. Assevera Oliveira (2015a) que o aumento da eficiência energética 
promove uma redução na quantidade de energia utilizada. O Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), instituído em 1985 pelo governo federal e 
executado pela Eletrobrás tem como objetivo propor o uso eficiente da energia elétrica 
visando combater o seu desperdício e contribuindo para a redução de custos, assim como 
incentivar os investimentos setoriais, aumentando ainda a eficiência energética. Por meio 
de um Selo PROCEL de Economia de Energia, instituído em 1993, apresenta ao 
consumidor os produtos com os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada 
categoria. (ELETROBRÁS, 2016). Em 2014, o Selo PROCEL para equipamentos 
incorporou lâmpadas LED. 

A busca por redução de custos tem estimulado cada vez mais o consumidor a 
substituir produtos ineficientes por outros bem mais eficientes. Inserido no contexto de 
que grande parte da energia elétrica é destinada a iluminação, consumidores começaram 
a optar pela iluminação a LED e assim perceberam uma redução real nos custos com 
energia. Outros fatores que levam os consumidores a substituir as lâmpadas tradicionais 
pela iluminação a LED são as vantagens quanto à durabilidade, economia e chaveamento 
ilimitado (acende – apaga).  

De acordo com Silva (2012) o rendimento de lâmpadas LED em comparação com 
as lâmpadas de filamento é superior da ordem de até 80%, entretanto, quando 
comparadas às lâmpadas de descarga como a fluorescente ou vapor de sódio, a condição 
pode ser adversa. A temática torna essa discussão científica em um problema na busca 
da lâmpada adequada ao sistema de iluminação, visando diminuir custos com a energia 
elétrica. Partindo do princípio de que lâmpadas comuns não permitem ser ligadas e 
desligadas de modo constante podendo se danificar, esta pesquisa visa mostrar que 
lâmpadas LED submetidas ao chaveamento podem customizar consumo (eficiência 
energética) e apresentar índices de iluminação satisfatórios (eficiência luminosa). 

O objetivo geral deste trabalho é realizar a montagem de um circuito capaz de 
chavear lâmpadas LED do tipo comercial visando alcançar a mesma eficiência luminosa 
ou superior de forma reduzir custos com a energia elétrica. 

Os objetivos específicos a serem atendidos nesse trabalho são os seguintes: 
a) Fundamentar grandezas elétricas;  
b) Apresentar uma abordagem sobre os conceitos de Iluminação; 
c) Descrever os tipos de lâmpadas e suas características;  
d) Propor a redução de consumo de energia elétrica utilizando lâmpadas LED; 
e) Desenvolver um circuito comutável e programável. 

O tema Eficiência Energética explorado nesse estudo tem relevância no contexto 
pertinente à iluminação, pois com lâmpadas mais eficientes, tanto em caráter luminoso, 
quanto econômico, o impacto no consumo de energia elétrica será menor. Além disso, 
têm como importância prática possíveis contribuições para aplicação em diversas 
instalações, sejam: em residências, comércios e até mesmo em indústrias. Poderia, por 
exemplo, tal contribuição ser aproveitada na iluminação interna ou externa ao prédio da 
Instituição da Faculdade de Tecnologia (FATEC) Bauru, onde a iluminação é realizada por 
lâmpadas de vapor de sódio poderia ser substituída por lâmpadas LED.  

Atualmente, iluminação a LED não abrange apenas os setores residenciais e 
comerciais, as indústrias dos mais variados portes e segmentos também vêm aderindo 



 

este tipo de tecnologia.  Na indústria, a iluminação a LED pode melhorar a eficiência 
energética com reflexos no aumento da produtividade e custo reduzido com energia 
elétrica. Segundo Bomilcar (2015) a troca de uma luminária composta por três lâmpadas 
fluorescentes T8 de 32W, por três lâmpadas LED tubular de 18W conservaria a mesma 
quantidade de luz e apresentaria uma redução de energia imediata, e ainda prolongaria o 
tempo para uma possível manutenção. 

 
  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A Metodologia a ser adotada visa proporcionar maior familiaridade com o problema 
de modo a torná-lo explícito ou a construir proposições. A pesquisa será de caráter 
experimental baseando-se em bibliografias referentes à temática, desenvolvimento de 
experiências práticas com o problema pesquisado e análise de dados que estimulem 
alcançar os resultados pretendidos. 

 
2.1 Eficiência Energética  
 
 Corresponde ao uso racional da energia otimizando seu consumo. A utilização de 
equipamentos mais eficientes do ponto de vista energético promove o combate ao 
desperdício de energia. Entidades governamentais, certamente motivados por crescente 
demanda e aumentos nos custos com a produção de energia elétrica tem incentivado por 
meios de programas como o PROCEL a busca por eficiência energética. A figura 1 mostra 
o selo PROCEL que identifica os produtos que apresentam os melhores níveis de 
eficiência energética em uma dada categoria de equipamentos. (ELETROBRÁS, 2016). 

 
Figura 1 – Selo PROCEL. 
Fonte: Eletrobrás (2016). 

 
 
2.1.1 Carga elétrica 
 

A matéria é algo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Todo corpo é 
constituído de matéria. Toda matéria é formada por átomos. O átomo é composto por 
partículas elementares que são: os elétrons, os prótons e os nêutrons. Por convenção, 
atribuiu-se ao elétron carga negativa e ao próton carga positiva, ou seja, cargas de sinais 
opostos. (CREDER, 2002). Conforme Aiub e Filoni (2007) existem atração entre cargas 
de sinais opostos e repulsão entre cargas de mesmo sinal. Segundo o Sistema 
Internacional de Unidades (SI), a unidade de carga elétrica é o coulomb (C). A carga 



 

elétrica elementar (e) é igual a 1,6. 10-19 C. O próton e o elétron possuem a mesma carga 
elementar que em módulo, são iguais. Para se determinar a quantidade de carga elétrica 
de um corpo é necessário saber o número de elétrons ou prótons que este corpo tem em 
excesso. 

 
2.1.2 Corrente elétrica 
 
 De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a corrente elétrica pode 
ser definida como a quantidade de cargas elétricas que atravessam um condutor num 
determinado intervalo de tempo. (AIUB; FILONI, 2007). A sua unidade é o ampere (A). 
Pode ser classificada como contínua ou alternada, conforme a intensidade e o sentido em 
que se apresentam em um gráfico i x t (intensidade de corrente elétrica por tempo).  
 
2.1.2.1 Corrente contínua (CC) 
 

É a corrente que não altera seu sentido, ou seja, é sempre positiva ou sempre 
negativa. Diz-se que uma corrente contínua é constante, se seu gráfico for dado por um 
segmento de reta constante, ou seja, intensidade não variável. Este tipo de corrente 
mostrado na figura 2 é comumente encontrado em pilhas e baterias. Uma corrente 
contínua é dita pulsante, se seu gráfico embora não altere seu sentido passam 
periodicamente por variações, não sendo necessariamente constantes entre duas 
medidas em diferentes intervalos de tempo. Este tipo de corrente mostrado na figura 3 é 
comumente encontrado em circuitos retificadores. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Gráfico da CC constante.    Figura 3 - Gráfico da CC pulsante. 
Fonte: Os autores (2016).     Fonte: Os autores (2016). 

 
    

2.1.2.2 Corrente alternada (CA) 
                   

É a corrente, cuja intensidade e cujo sentido varia periodicamente. Este tipo de 
corrente mostrado na figura 4 é aquela fornecida pela usina hidrelétrica, onde se tem uma 
corrente alternada de frequência, 60 ciclos por segundo ou 60 hertz. 

 

 

Figura 4 - Gráfico da corrente alternada. 
Fonte: Os autores (2016). 



 

 
2.1.3 Tensão Elétrica 
 
 Através do processo de eletrização um corpo pode ganhar ou perder elétrons e 
assim acumular cargas positivas ou negativas. A quantidade de cargas acumuladas 
atribui a esse corpo um potencial. Essa energia acumulada denomina-se energia 
potencial. A interação entre dois corpos com potenciais elétricos diferentes provoca entre 
eles uma diferença de potencial (d.d.p.). A tensão elétrica é a d.d.p. entre dois corpos, ou 
entre dois pontos de um circuito elétrico qualquer. (AIUB; FILONI, 2007). De acordo com o 
sistema SI a unidade de medida da tensão elétrica é o volt (V). Um gerador elétrico é uma 
máquina capaz de gerar d.d.p. entre seus terminais e funciona como se fosse uma bomba 
criando energia potencial. (CREDER, 2002). A tensão gerada pelo gerador pode ser 
contínua ou alternada, assim como a corrente elétrica que segue as mesmas 
características. A representação pode ser expressa por gráfico, onde no eixo horizontal, 
os tempos e, no eixo vertical, a amplitude das tensões. (CREDER, 2002). 
 
2.1.3.1 Tensão Contínua 
 
 Uma tensão é considerada contínua quando não altera sua polaridade (sentido) 
com o decorrer do tempo, ou seja, é sempre positiva ou sempre negativa. Exemplo: 
pilhas, baterias e dínamos. Conforme gráfico representado na figura 5.  

 

Figura 5 - Gráfico da tensão contínua. 
Fonte: Os autores (2016). 

 

2.1.3.1 Tensão Alternada 
 
 Uma tensão é considerada alternada quando sua polaridade (sentido) muda 
periodicamente com o decorrer do tempo, ou seja, ora é positiva ou ora é negativa. A sua 
amplitude varia em relação ao tempo, apresentando valores máximos positivos e 
negativos conforme gráfico representado na figura 6. Exemplo: rede elétrica e 
alternadores. 

 

Figura 6 – Gráfico de uma tensão alternada. 
Fonte: Os autores (2016). 

 



 

2.1.4 Potência Elétrica  
 

A potência elétrica dissipada por um condutor, ou um dispositivo elétrico qualquer, 
é definida como a quantidade de energia térmica que passa por ele durante uma 
quantidade de tempo. A sua unidade de medida é o watt (W). Pode-se determinar a 
potência consumida por um sistema ou dispositivo elétrico em função dos valores de 
corrente e tensão, ou seja, pelo produto entre eles. Assim, P = V x I.  

Unidades de potência:  
a) Potência Ativa (P) em watt (W) é a que efetivamente produz trabalho; 
b) Potência Aparente (S) em volt - ampere (VA); 
c) Potencia reativa (Q) em volt - ampere - reativo (VAr) é utilizada para produzir fluxo 
magnético necessário ao funcionamento de motores, transformadores, etc.; (CEMIG, 
2003). 

Outras unidades, embora não reconhecidas no SI, como: Cavalo Vapor (cv) e 
Horse Power (HP) são muito utilizadas para expressar a potência elétrica de motores. 
(CEMIG, 2003). A Relação entre essas unidades são: 

1 cv = 735, 5 W                                           
1 HP = 746 W 

 
2.1.5 Energia Elétrica 
 
 Atualmente constitui uma das formas de energia mais utilizadas no mundo e pode 
ser definida como sendo a capacidade da corrente elétrica produzir trabalho. A diferença 
de potencial elétrico entre dois pontos possibilita o aparecimento de corrente elétrica entre 
ambos. Em um condutor a energia elétrica entre dois pontos é igual ao trabalho realizado 
pelas cargas elétricas entre estes mesmos dois pontos. A medição da energia elétrica no 
ponto consumidor é feita por medidores, nas unidades de: kWh (quilowatt hora), kVAr 
(quilovolt ampere reativo), fator de potência, fator de demanda, etc. 
 Conceitos básicos: 
a) Energia Ativa: energia capaz de produzir trabalho, medida em kWh (quilowatt hora); 
b) Energia Reativa: energia que não produz trabalho, mas é solicitada por equipamentos 
elétricos para produzir fluxo magnético, medida em kVArh (quilovolt ampere reativo hora); 
c) Energia Aparente: energia resultante da soma vetorial das energias ativas e reativas, 
medida em KVAh (quilovolt ampere hora); 
d) Fator de potência (FP): é definido como o quociente entre a energia ativa e reativa 
horária. Creder (2002) define FP como o cosseno do ângulo de defasagem Ø (cos Ø) 
entre a tensão e a corrente. A figura 7 mostra a defasagem entre a tensão e a corrente 
em um circuito.  

 

 
Figura 7 – Defasagem entre a tensão e corrente em um circuito. 

Fonte: Creder (adaptado). 

 



 

2.2 Aspectos evolutivos da iluminação 
 
Assevera Oliveira (2015b) que uma das tecnologias mais benéficas desenvolvidas 

nos últimos 100 anos foi a iluminação artificial de origem elétrica, proporcionada pelas 
lâmpadas. Embora a iluminação natural proveniente do Sol proporcione luz fundamental 
para existência de todos os seres vivos, principalmente o ser humano. O fato é que não 
se pode usufruir dessa luz em todo momento. As lâmpadas, por conseguinte, fazem o 
papel de iluminar de forma artificial um determinado local, na ausência de luz natural. O 
ponto crítico é que nem sempre a iluminação é aplicada de forma eficiente. Assinala 
Oliveira (2015b) que segundo pesquisa efetuada pela Philips, uma das maiores líderes 
mundial no seguimento de iluminação, 19% da energia consumida no mundo é oriunda da 
iluminação. Atualmente no Brasil, conforme Pinto et al (2008), aproximadamente 20% do 
total de energia elétrica consumida é destinada à iluminação. A figura 8 mostra a 
estimativa para o consumo de energia mensal médio de uma residência com 220 
kWh/mês, onde 21% destina-se a iluminação. (COPEL, 2014; OLIVEIRA, 2015b). 
Paralelamente ao aumento do consumo de energia elétrica, setores ligados aos 
segmentos tornaram o desenvolvimento de sistemas de iluminação cada vez mais 
eficientes. 

 

 
 

Figura 8 - Estimativa para o consumo de energia mensal médio de uma residência com 220 kWh/ mês.     
Fonte: COPEL (2014), OLIVEIRA (2015b). 

 

 
2.1.1 Conceitos Básicos de iluminação 
 

 De acordo com Novicki e Martinez (2008), os conceitos básicos de iluminação são: 
a) Fluxo Luminoso: quantidade de luz emitida por uma fonte em todas as direções, cuja 
unidade de medida é o lúmen (lm); 
b) Intensidade Luminosa: quantidade de luz emitida por uma fonte na direção de um 
determinado ponto. A sua unidade de medida é a candela (cd); 
c) Iluminância: fluxo luminoso que incide sobre uma área distante da fonte. Pode ser 
medida por um aparelho denominado luxímetro. Tem como unidade o lux (lx) ou lúmen 
por metro ao quadrado (lm/m2); 
d) Luminância: intensidade luminosa produzida ou refletida por uma superfície aparente 
vista pelo olho em determinada direção. Sua unidade de medida é a candela por metro 
quadrado (cd/m2). 
 
 

Na figura 9 são representados os conceitos básicos. 



 

 

 
 

Figura 9 - Conceitos básicos de iluminação. 
Fonte: NOVICKI e MARTINEZ (2008). 

 
Outros conceitos relacionados à iluminação relatados por Oliveira (2015b) são:  

a) Eficiência Luminosa: relação entre a quantidade de luz emitida pela fonte e a potência 
consumida por ela. A sua unidade é o Iúmen por Watt (lm/W); 

b) Índice de reprodução de cores (IRC): correspondência entre a cor real de um objeto e a 
aparência apresentada diante de uma fonte de luz. Considera-se um nível aceitável 
para IRC de 60, bom para IRC de 80e excelente para IRC de 90; 

c) Temperatura da cor (K): Aparência da cor da luz medida em Kelvin (K), também 
chamada de temperatura de cor correlata. Varia de 1500K (laranja/vermelho) até 
9000K (azul), sendo que é possível distribuí-las em frias (maior que 5000K), quentes 
(menor que 3300K) e neutras (entre 3300K e 5000K). 

A figura 10 representa graficamente o Índice de reprodução de cor e a 
Temperatura da cor de algumas fontes de luz. 

 

 
 

Figura 10 - Representação gráfica do Índice de reprodução de cor e Temperatura da cor de fontes de luz. 
Fonte: OLIVEIRA (2015b). 

 
 
 



 

2.1.2 Lâmpadas 
 

A lâmpada é dispositivo usado em iluminação com capacidade de transformar 
energia elétrica em energia luminosa. A eficiência luminosa de cada tipo de lâmpada é 
determinante na opção da eficiência energética, assim como a vida útil de cada lâmpada. 
A figura 11 apresenta uma abordagem gráfica comparativa sobre eficiência energética 
conforme a tecnologia empregada em lâmpadas comerciais. 

Quando se deseja ter uma equivalência entre os diversos tipos de lâmpadas deve-
se primeiro verificar se o efeito útil produzido é o mesmo, ou seja, um fluxo luminoso 
equivalente. Em seguida selecionar aquela em que a temperatura de cor se mantenha de 
acordo com a exigência do ambiente. (OLIVEIRA, 2015b). 
 

 
Figura 11 - Eficiência Energética de lâmpadas comerciais. 

Fonte: OLIVEIRA (2015b). 
 

2.1.2.1 Lâmpada Incandescente 
 

Consiste de uma lâmpada composta por filamento de tungstênio sustentado por 
três ou quatro hastes de fixação no interior de um bulbo de vidro alcalino. Esse bulbo 
apresenta diversos formatos, e a forma de pera é a mais comum; pode ser transparente 
ou com revestimento interno de fósforo neutro difusor. O funcionamento se dá pela 
passagem de corrente elétrica pelo filamento de tungstênio produzindo calor e luz. Este 
tipo de lâmpada é apresentado na figura 12. 

 

 
Figura 12 - Lâmpada incandescente com bulbo em forma de pera.  

Fonte: OLIVEIRA (2015b). 



 

 

A eficiência luminosa dessa tecnologia é relativamente baixa, varia de 7 a 15 lm/W 
para uma vida útil de 1000h. Afirma Oliveira (2015b) que a lâmpada incandescente é mais 
eficaz como dispositivo de aquecimento do que de iluminação. Segundo Cervi (2005), as 
lâmpadas incandescentes, amplamente utilizadas na iluminação residencial, estão sendo 
abolidas em muitos países devido a sua baixa eficiência. No entanto, tal limitação é 
compensada por um ótimo IRC, próximo de 100. 

 
 

2.1.2.2 Lâmpada Halógena  
 

De acordo com Alves (2013) é um tipo de lâmpada incandescente composta por 
um tubo de quartzo que no seu interior passa um filamento tungstênio envolvido com 
partículas de iodo, bromo e flúor junto ao gás inerte. Essas lâmpadas em comparação às 
convencionais apresentam dimensões reduzidas, ótima reprodução de cores e uma 
eficiência luminosa entre 15 a 25 lm/W para uma vida útil de 2000h. Além disso, para 
potências inferiores a 50 W sua alimentação pode ser realizada com nível de tensão de 
12 a 24 V, que a torna adequada para iluminação direcionada por meio de refletores 
dicroicos. (OLIVEIRA, 2015b). A figura 13 mostra uma lâmpada dicroica. 

 
Figura 13 - Lâmpada dicroica. 

Fonte: OLIVEIRA (2015b). 

 

 

2.1.2.3 Lâmpadas Fluorescentes 
 

De acordo com Alves (2013), a lâmpada fluorescente é um tipo de lâmpada de 
descarga de vapor de mercúrio ou argônio a baixa pressão. É constituída por um tubo de 
descarga com eletrodos em cada extremidade. A parede interna do tubo é revestida por 
materiais fluorescentes a base de fósforo. Para Oliveira (2015b), a passagem da corrente 
de um eletrodo a outro por meio do gás ionizado gera uma radiação ultravioleta que é 
convertida em luz visível pelo pó fluorescente. Tais lâmpadas necessitam de reatores 
para gerar a tensão de ignição nos eletrodos necessários à ionização do gás confinado no 
tubo de descarga. Os modelos de reatores podem vir integrados ou externos a elas. É 
possível classificar as lâmpadas fluorescentes de uma forma abrangente em dois tipos 
atualmente comercializáveis:  
a) Lâmpada Fluorescente Tubular: designados por uma letra T (de tubular), seguida de 

um número que indica o seu diâmetro máximo em oitavos de polegada (1/8”). A sua 
eficiência luminosa superam 70 lm/W podendo ter vida útil de até 20000h com IRC 
entre 70 e 85.  A Figura 14 mostra uma lâmpada fluorescente tubular comercialmente 
conhecida por T8. 

b) Lâmpada Fluorescente Compacta (LFC): foi desenvolvida com o intuito de substituir a 
lâmpada incandescente comum. A sua eficiência luminosa vai de 40 a 80 lm/W 
podendo ter vida útil de até 6000h com um IRC em torno de 80. A Figura 15 exibe 
tipos de LFC. Assinala Alves (2013) que as lâmpadas fluorescentes podem 



 

economizar até 80% de energia quando comparada com a lâmpada incandescente, 
representando excelente opção de iluminação em termos de eficiência. Contudo, o 
descarte indevido dessas lâmpadas provoca danos ao meio ambiente por conter 
mercúrio em sua composição. Um metal pesado e extremamente tóxico cujo contato 
com o ser humano pode provocar graves problemas de saúde. 
 

 
Figura 14 - Lâmpada Fluorescente Tubular T8. 

Fonte: ALVES (2013). 
 
   

 
Figura 15 - Tipos de lâmpada fluorescente compacta (LFC). 

Fonte: ALVES (2013). 
 

 

2.1.2.3.3 Lâmpada Vapor de Sódio 
 

É um tipo de lâmpada de descarga de alta intensidade composta por um tubo de 
descarga preenchido por uma mistura de vapor de mercúrio e vapor de sódio. As 
lâmpadas de vapor de sódio se caracterizam pela grande eficiência quando comparadas 
com as outras fontes de luz, no entanto, necessitam de reatores magnéticos específicos 
para seu funcionamento. Apresenta IRC de 23, a temperatura de cor é em torno de 2000K 
e a eficiência luminosa situa-se na faixa de 120 lm/W para uma vida útil de até 24000h. 
Na Figura 16 são apresentados esses tipos de lâmpadas. 



 

 
Figura 16 - Tipos de lâmpadas vapor de sódio.  

Fonte: TASCHIBRA (2016). 

 
 

2.1.2.4 Lâmpada LED 
 

É um tipo de lâmpada que utiliza Diodo Emissor de Luz (LED). O LED é um 
componente semicondutor que quando energizado emite uma radiação sob a forma de luz 
visível. Conforme Pinto et al (2012), os LEDs surgiram no início do século XX, onde 
emissão de luz em um material sólido, causada por um estímulo elétrico, foi citado e 
chamado de eletroluminescência. Até pouco tempo sua utilização tinha aspectos de 
iluminação indicativa. Entretanto, o desenvolvimento de LEDs mais potentes e com maior 
eficiência luminosa tornou possível sua utilização em iluminação de ambientes. A 
vantagem da utilização de LEDs em sistemas de iluminação é devido à sua alta eficiência 
luminosa e longa vida útil. Atualmente, esta eficiência alcança 100 lm/W, sendo superior 
às lâmpadas incandescentes (15 lm/W) e fluorescentes (80 lm/W) (OSRAM, 2007). A vida 
útil de um LED pode chegar a 60000h, enquanto lâmpadas incandescentes e LFC 
alcançam 1000h e 6000h, respectivamente. (OLIVEIRA et al, 2007).  

A Figura 17 mostra três tipos de lâmpadas com a tecnologia LED. 
 

 
Figura 17 - Tipos de lâmpadas LED.  

Fonte: ALVES (2013). 
 

 

3 CIRCUITO PROPOSTO 
 

 Com o objetivo de manter a eficiência energética sem alterar a eficiência luminosa, 
mas com a diminuição da potência elétrica e, por conseguinte a redução de energia em 
uma determinada lâmpada, inserida em uma instalação, foi proposto o protótipo de um 



 

circuito representado na figura 18. Este circuito tem por finalidade comutar lâmpadas, 
separadamente ou conjuntamente. A comutação ou chaveamento aplicado à elas pode 
ser em função da alimentação direta da rede na frequência de 60Hz (modo sem 
chaveamento) ou em frequências mais altas (modo com chaveamento), a fim de 
comparação na obtenção de melhores resultados. Em nosso projeto, foram utilizadas 4 
lâmpadas LED de 9W de diferentes marcas do tipo comercial. A ideia consistiu em 
aproveitar algo já existente no mercado. Intencionalmente foi realizado o chaveamento 
das lâmpadas em tempos distintos, buscando a melhor eficiência em termos de energia. 
O circuito implementado é apontado na figura 19, é bastante simples e possibilita 
sequenciar os estados de ligado e desligado de cada lâmpada, em uma razão cíclica ou 
duty cycle de 50% para cada estado, bastando apenas alteração em programação via 
software. A etapa de potência é conectada diretamente a rede elétrica por intermédio de 
optoacopladores e transistores. Para promover a comutação das lâmpadas foi utilizada a 
plataforma de prototipagem eletrônica, ARDUINO, para comando e controle do tempo de 
chaveamento de cada lâmpada, de modo a encontrar a melhor frequência que possibilite 
redução no consumo de cada lâmpada.  

 
 

 
 

Figura 19 - Protótipo do circuito. 
Fonte: Os autores (2016). 

 



 

 
 

Figura 18 - Circuito de chaveamento. 
Fonte: Os autores (2016). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Diante da ideia proposta, procurou-se aplicar o chaveamento em quatro lâmpadas 
LED de diferentes marcas e mesma potência com o intuito de melhorar ou manter a 
mesma eficiência luminosa com a redução no consumo de energia. Para isso o circuito 
implementado deveria sequenciar as lâmpadas em tempos distintos. Como o circuito 
comporta várias situações temporais, em virtude do Hardware, bastou-se apenas fazer 
alteração em programação via software. Assim, por meio de programação foram definidas 
várias etapas de temporais de chaveamento cíclico que alcançassem os intervalos entre 
1milissegundos (ms) e 100 microssegundos (µs), correspondente as frequência de 1kHz e 
10kHz, respectivamente. A problemática da montagem foi que alimentação em tensão 
alternada proveniente da rede elétrica provocava transientes que interferiam no sinal de 
referência do ARDUINO e assim implementava erros no tempo de chaveamento. Para 
solucionar o problema, as ideias propostas neste trabalho foram de introduzir filtros na 
entrada do circuito de referência ou substituição das lâmpadas LED de 127VAC por 
outras de 12VCC. Assim, o comando não ocasionaria falhas no chaveamento, pois não 
haveria interferência no sinal de referência do ARDUINO. Vale ressaltar que as lâmpadas 
comerciais possuem um circuito interno que realiza o controle de corrente dos LEDs que 
poderia influenciar nos resultados esperados.  

Em testes realizados no ambiente de rede elétrica da FATEC, os filtros não 
surtiram grandes efeitos e a aquisição de lâmpadas LEDs de 12VCC provocaria um 
atraso na realização do projeto. Isso gerou discussão e uma nova solução alternativa foi 
proposta, a de alimentar as lâmpadas via tensão contínua com retificação em ponte. O 
circuito sugerido nesse projeto teria que alcançar uma frequência de chaveamento que 
não viesse a interferir no circuito interno das lâmpadas LED comerciais. Após vários 
testes com medições, percebeu-se que com a modificação, os resultados obtidos foram 
satisfatórios. As medições ocorreram em duas etapas: na primeira em que as lâmpadas 



 

estariam acesas sem chaveamento e na segunda com chaveamento cíclico, observando 
a relação luminosidade versus potência. A tabela 1 apresenta as características de quatro 
Lâmpadas LED comerciais de 9W submetidas ao circuito.  

 
Tabela1 - Características de lâmpadas LED comerciais de 9W 

 

 
Lâmpada 

 
Tensão 

(V) 

Fluxo 
Luminoso 

(lm) 

Eficiência 
Energética 

(lm/W) 

Temperatura 
da Cor 

(K) 

Vida 
Útil 
(h) 

Potência 
Nominal 

(W) 

A 100-240 900 100 6500 25000 9 
B 127-220 880 98 6500 25000 9 
C 110-240 860 95 6400 25000 9 
D 127-220 806 90 6500 25000 9 

Dados coletados nas embalagens das lâmpadas de acordo com os Fabricantes de: A, B, C e D. 

 
 

A tabela 2 exibe dados de grandezas elétricas obtidos na entrada do circuito 
quando aplicado às lâmpadas as etapas, sem chaveamento e com chaveamento. Tais 
medições realizadas em CA (corrente alternada) na entrada do circuito, permitiram 
calcular a potência elétrica (produto da tensão elétrica e corrente elétrica) gerada em cada 
modalidade. O equipamento utilizado para obtenção dessas grandezas foi o multímetro 
MINIPA ET-1649 que apresenta valor eficaz verdadeiro, característica TRUE RMS que 
consideram cargas eletrônicas (cargas não lineares). Para a Iluminância, utilizou-se o 
luxímetro MINIPA MLM-1020. 

 
Tabela2 - Análise de dados referente à entrada do circuito 

 

 
 

Lâmpada 

Sem Chaveamento (CA) 60Hz 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Potência 
(V.A) 

Iluminância 
(lx) 

A 109.1 0,140 15,274 444 
B 109.1 0,148 16,146 446 
C 109.1 0,145 15,819 430 
D 109.1 0,130 14,183 455 

 
 

Lâmpada 

Com Chaveamento (CC) de 1kHz 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Potência 
(V.A) 

Iluminância 
(lx) 

A 109.1 0,143 15,601 439 
B 109.1 0,154 16,801 453 
C 109.1 0,151 16,474 426 
D 109.1 0,155 16,910 456 

 Com Chaveamento (CC) de 5kHz 

 
Lâmpada 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Potência 
(V.A) 

Iluminância 
(lx) 

A 109.1 0,127 13,855 441 
B 109.1 0,145 15,819 449 
C 109.1 0,134 14,619 428 
D 109.1 0,136 14,837 459 

 
 

Lâmpada 

Com Chaveamento (CC) de 10kHz 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Potência 
(V.A) 

Iluminância 
(lx) 

A 109.1 0,140 15,274 455 
B 109.1 0,149 16,255 451 
C 109.1 0,154 16,801 424 
D 109.1 0,155 16,910 459 

 CA – Corrente Alternada; CC – Corrente Contínua. 

 



 

 

De acordo com a tabela 2 é possível verificar o comportamento das lâmpadas em 
relação à frequência de chaveamento. A figura 20 mostra graficamente a relação potência 
versus frequência.  
 

 
 

Figura 20 – Relação de potência x frequência. 
Fonte: Os autores (2016). 

 

 
De acordo com os dados gráficos em que se exprime as relações de potência e 

frequência aplicada, a melhor relação norteia a frequência de 5kHz, tempo de 
chaveamento da ordem de 200µs.  O melhor resultado relacionado se deu para a 
Lâmpada A que apresentou valor aproximado de 15,27VA (109,1V x 140mA), 
correspondente ao valor nominal reativo (potência aparente) da lâmpada LED de 9W, 
considerando seu fator de potência (os fabricantes mencionam FP ≥ 0,5) e o valor 
aproximado de 13,86VA (109,1V x 127mA), onde houve uma redução de 
aproximadamente 10%. Para as lâmpadas B e C, o fator de redução foram menores, 2% 
e 8,2%, respectivamente. Já para a lâmpada D, invés de redução teve-se um aumento de 
4,6%. Existe a probabilidade de seu circuito de controle interno ter influenciado nesse 
resultado não satisfatório.  

A tabela 3 exibe dados de grandezas elétricas obtidos na saída do circuito quando 
aplicado às lâmpadas nas etapas de sem chaveamento e sem chaveamento.  

 
Tabela3 - Análise de dados referente à saída do circuito 

 

 
 

Lâmpada 

Sem Chaveamento  

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Potênci
a (W) 

Iluminância 
(lx) 

A 145,5 0,063 9,166 444 
B 145,1 0,066 9,576 446 
C 144,6 0,066 9,543 430 
D 143,6 0,060 8,616 455 

 
 

Lâmpada 

Com Chaveamento (CC) de 1kHz 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Potência 
(W) 

Iluminância 
(lx) 

A 114,4 0,065 7,436 439 
B 132,9 0,069 9,170 453 



 

C 133,3 0,069 9,197 426 
D 136,2 0,071 9,670 456 

 Com Chaveamento (CC) de 5kHz 

 
Lâmpada 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Potência 
(W) 

Iluminância 
(lx) 

A 143,7 0,063 9,053 441 
B 139,2 0,069 9,604 449 
C 137,1 0,069 9,459 428 
D 139,4 0,062 8,643 459 

 
 

Lâmpada 

Com Chaveamento (CC) de 10kHz 
Tensão 

(V) 
Corrente 

(A) 
Potência 

(W) 
Iluminância 

(lx) 

A 139,6 0,063 8,794 455 
B 135,2 0,072 9,734 451 
C 135,8 0,074 10,049 424 
D 118,3 0,075 8,872 459 

CA – Corrente Alternada; CC – Corrente Contínua. 
 
 

 De acordo com a tabela, a lâmpada A apresentou grande oscilação em sua 
potência ativa nas frequências de 1kHz e 10kHz, onde em referência a etapa sem 
chaveamento os valores distanciaram para menos de 9W. Por outro lado, as demais 
lâmpadas obtiveram um ligeiro aumento quanto às suas potências originais. De qualquer 
forma, mantêm-se a melhor relação para a frequência de 5kHz, melhor analisado na 
figura 21 que exibe graficamente a relação potência versus frequência.  
 

 
 

Figura 21 – Relação de potência x frequência. 
Fonte: Os autores (2016). 

 

 

De acordo com os dados gráficos em que se exprime as relações de potência e 
frequência aplicado as lâmpadas. A potência gerada nessa modalidade se manteve 
estável e aproximadamente igual ao nominal para todas as lâmpadas.   

A figura 22 ilustra por meio de um gráfico a Iluminância obtida nas lâmpadas pelo 
circuito sem e com chaveamento cíclico.  

 



 

 
 

Figura 22 – Relação de Lux de cada lâmpada. 
Fonte: Os autores (2016). 

 
Nesse gráfico o lux obtido em cada lâmpada tanto sem chaveamento, quanto  de 

modo chaveado mostra valores com poucas variações, ou seja o lux se mantém 
praticamente estável. Assim, todas as unidades apresentaram valores compatíveis de 
eficiência luminosa. 

 
 

5 CONCLUSÃO 
 

A iluminação com lâmpadas LED nos últimos anos deixou de ser aplicada em 
ambientes decorativos e de sinalização. A aplicação em faróis de veículos automotivos e 
iluminação pública tem apresentado destaque, devido a sua capacidade de atingir altos 
níveis de fluxo luminoso, aliada ao menor consumo de energia elétrica e a relativa 
durabilidade. Embora tais lâmpadas ainda apresentem certo custo elevado em relação às 
LFCs, se considerar em longo prazo, a sua eficiência energética, infere grande vantagem 
financeira e não agride o meio ambiente por não apresentar resíduo sólido. É de longe a 
melhor opção de utilização como fonte de iluminação. 

Este trabalho apresentou o projeto de um circuito de chaveamento para lâmpada 
LEDs com o objetivo de minimizar o custo de iluminação com energia elétrica. O circuito 
proposto é simples e de baixo custo. O uso de lâmpadas LEDs permite maior eficiência e 
maior vida útil do sistema de iluminação comparado aos sistemas tradicionais. A 
característica de chaveamento é capaz de gerar uma redução no consumo de energia 
elétrica, pois em tempos cíclicos dispositivos são ligados e desligados. Entretanto, 
somente lâmpadas incandescentes e a LED admitem tal aplicação. Uma vez que as 
lâmpadas incandescentes estão sendo abolidas do comércio por não apresentarem 
eficiência energética, a lâmpada LED se encaixou perfeitamente no projeto. O 
dimensionamento do projeto permitiu uma redução no consumo de energia, comprovada 
em equipamentos de medição da ordem de aproximadamente 10% em dada lâmpada 
LED, sem alterar sua eficiência luminosa. 

Uma boa iluminação no nível de Indústria tem sua valorização para a atividade 
industrial, proporcionando conforto visual, segurança no manuseio de máquinas e 
equipamentos. Assim, o uso de lâmpadas mais eficientes trarão muitos benefícios, com 
destaque para a economia de energia. 
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