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RESUMO 

A iluminação pública é um setor que está em constante modernização, a mais recente tecnologia é a LED. 

No Brasil sua implementação teve início em 2016. O estado de São Paulo foi um dos estados pioneiros e 

com a aplicação na Capital, teve uma grande demanda para seus municípios. O trabalho tem como 

objetivo comprovar a viabilidade das lâmpadas LED na iluminação pública, para essa pesquisa o 

município de Buri foi campo de estudo. Em 2019, após implementação na cidade vizinha, Itapeva, em 

Buri foi feito um levantamento em alguns logradouros da cidade para saber a quantidade de lâmpadas que 

precisariam ser trocadas, levando em conta o modelo da lâmpada que seria substituída e alguns requisitos 

como: tráfego da região e locomoção de pedestres no período noturno, para assim constatar sua 

viabilidade. 

Palavra-chave: Tecnologia, Luz, Cidade do interior 

 

ABSTRACT 

Public lighting is a sector that is in constant modernization, the latest technology is LED. In Brazil, its 

implementation began in 2016. The state of São Paulo was one of the pioneer states and with the 

application in the Capital, it had a great demand for its municipalities. The work aims to prove the 

viability of LED lamps in public lighting, for this research in the city of Buri was a field of study. In 

2019, after implementation in the neighboring city, Itapeva, in Buri, a survey was carried out in some 

public places in the city to find out the number of light bulbs that would need to be replaced, taking into 

account the model of the light bulb that would be replaced and some requirements such as: region and 

pedestrian locomotion at night, in order to verify its feasibility. 

Keywords: Technology, Light, Countryside city 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 

Ter em sua residência um ponto de luz que ilumine seus cômodos ou sair à noite 

e ter postes com iluminação é algo que está na rotina das pessoas e acaba passando 
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despercebido, mas antigamente não era assim, a iluminação era feita por tochas, velas e 

lampiões até a evolução para lâmpada. Segundo Rosito (2009), o conceito de 

iluminação pública surgiu na Inglaterra no século XV, foi um pedido dos comerciantes 

para combater os crimes que estavam acontecendo. A iluminação era feita por lampiões 

de óleo de azeite. 

A substituição desse modelo veio através de Aimé Argand, químico suíço, 

inventou uma lâmpada que era feita através de um pavio inserido no interior de uma 

chaminé de vidro, onde deslocava uma corrente de ar ascendente  que auxiliava a 

combustão. A chama era mais regular, de forte intensidade e gerava menos fumaça, 

porém em relação às lâmpadas de óleo, ela necessitava de mais combustível, o que torna 

uma desvantagem para os menos favorecidos. Apesar disso, segundo Bernardo (2009), 

essa foi a evolução mais visível em um milênio em relação à iluminação de óleo.  

Em 1792, William Murdock, inventor britânico, criou a iluminação à gás. Ela 

funcionava da seguinte maneira: o gás gerado pela destilação do carvão fóssil, 

alimentava a chama dentro da chaminé de vidro. Apesar de ser um invento perigoso, em 

1807 aconteceu a primeira instalação de iluminação pública a gás. 

A lâmpada incandescente teve vários inventores até o seu modelo final com 

alguns destaques para Henry Davy, químico britânico, que criou o arco voltaico. Warren 

de La Rue, químico britânico, colocou o filamento na lâmpada. Henry Woodward e 

Matthew Evans. Henry Woodward e Matthew Evans obtiveram a patente da lâmpada 

que posteriormente foi comprada por Thomas Edison, que criou seu próprio projeto de 

lâmpada incandescente. (MUSEU DA LÂMPADA, 2012). 

Segundo Abdo (2017), quando Edison registrou a patente, o documento listava 

que o filamento poderia ser de linho, madeira e algodão. No ano seguinte, ele verificou 

que a melhor opção era o filamento de bambu carbonizado, que poderia queimar por 

mais de 1,2 mil horas. Esse material foi utilizado até o começo de 1900, quando houve a 

substituição por alternativas mais duradouras. A lâmpada incandescente foi um marco 

para a história e contribuiu para a evolução de novos modelos. O modelo mais recente 



 

                  Ano VII – 13ª edição – 2021/2 

 
 

 
 

 

que chega com uma grande proposta de benefícios são as lâmpadas Light Emitting 

Diode (Diodo Emissor de Luz) LED, que já estão presentes nas residências e 

começaram a implementação na iluminação pública. 

O trabalho tem como objetivo comprovar a viabilidade das lâmpadas LED em 

relação as lâmpadas de vapor metálico e de vapor de sódio, comparando os seguintes 

itens: fluxo luminoso, eficiência luminoso e a vida útil, além de saber se atinge o pilar 

da sustentabilidade. O município de Buri foi o campo de estudo para esse trabalho. 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O LED é formado por dois materiais semicondutores especiais, montados juntos. 

Quando se aplica uma tensão sobre eles, a luz é emitida. Esse processo denomina-se 

eletroluminescência. As lâmpadas LED não possuem filamento, no lugar é uma fita de 

LED que quando passa energia elétrica, produz luz. 

Apesar de estarem em destaque na última década, a lâmpada LED é uma 

invenção antiga. Conforme Muller (2017), a iluminação LED foi evidenciada pelo 

inglês Henry Joseph Round em 1907. Ele descobriu que materiais inorgânicos 

acenderiam, se uma corrente elétrica fosse aplicada nele. Na época, Henry acabou não 

dando muita importância e se empenhou em outras pesquisas. Os estudos de materiais 

luminescentes acabaram esquecidos. 

Segundo Lima (2018), em 1963 Nick Holonyak criou a lâmpada LED de cor 

vermelha, que foi muito utilizada por aparelhos eletrônicos como indicativo de ligado 

ou desligado. O LED de cor verde foi desenvolvido nessa época. 

Na década de 90, os cientistas japoneses Hiroshi Amano, Isami Akashi e o 

japonês naturalizado americano Shuji Nakamura criaram o LED azul, o que junto com 

os LEDs vermelho e verde possibilitou na produção da luz branca, proporcionando que 

essa energia pudesse ser usada na iluminação comum. Em 2014, os três cientistas 

ganharam o prêmio Nobel de física pela invenção do LED azul. Uma das frases do 

comitê do Nobel foi “sua invenção foi revolucionária''. Lâmpadas incandescentes 
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iluminaram o século XX. O século XXI será iluminado por lâmpadas LED”. (VEJA, 

2016). 

Inicialmente realizou-se uma pesquisa no site Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) utilizando as palavras chaves: Iluminação 

pública e lâmpadas LED e foram constatadas as seguintes publicações com esse tema do 

ano de 2009 a 2019, conforme o Gráfico 1. 

Gráfico 1: Número de publicações com as palavras chaves Iluminação Pública e 

lâmpadas LED. 

 
Fonte: Capes (2020) 

 
2009 – 1069 publicações, 2010 – 970 publicações, 2011 – 1162 publicações, 2012 – 1449 publicações, 

2013 – 44622 publicações, 2014 – 58173 publicações, 2015 - 64392 publicações, 2016 – 77817 

publicações, 2017 – 81094 publicações, 2018 – 85213 publicações e 2019 - 47612 publicações. 

 

Após essa pesquisa, foi feito o levantamento de dados para o município de Buri, 

para isso escolheu-se 30 ruas, as quais através de uma planilha foram detalhadas as 

características da iluminação levando em conta os seguintes itens: Quantidades de 

postes presentes, a contagem dos postes foi feita pela locomoção de carro pelos 
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logradouros. Disposição dos postes, unilateral: poste está somente de um lado da rua e 

canteiro central: poste está em um canteiro no meio da rua. Vão entre os postes, é a 

distância entre um poste e o outro, essa medição foi feita por uma trena e só foi 

necessário medir uma vez, já que as demais distâncias tem que seguir o padrão. Altura 

da montagem da luminária, essa medição foi feita através de uma trena e só foi medida 

uma vez de cada poste da rua, pois as restantes são padrão, conforme demonstrado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Planilha de características de iluminação. 

Logradouro 
Quantidade de 

Poste 

Disposição dos 

postes 

Vão entre 

Postes 

Altura de 

Montagem da 

Luminária 

Rua Praça 9 de Julho 8 Unilateral 21,2 7,5 

Rua Coronel Licínio I Etapa 14 Unilateral 21,2 7,5 

Rua Avelino Antunes da Cruz 5 Canteiro central 26,8 7,5 

Rua Coronel Licínio II Etapa 10 Unilateral 36,5 7,5 

Rua Coronel Lícinio (Câmara) 60 Unilateral 33,2 7,5 

Rua Alipio Nunes de Barros 37 Unilateral 33,2 7,5 

Avenida dos Expedicionários  43 Canteiro central 12,3 7,5 

Rua Jovino Fonseca 32 Canteiro central 12,3 7,5 

Rua Rui Barbosa 22 Unilateral 28,7 7,5 

Rua Rui Barbosa (Câmara) 10 Unilateral 37,3 7,5 

Rua Rui Barbosa (Eucatex) 46 Unilateral 18,3 7,5 

Rua São Roque  15 Unilateral 34 7,5 

Rua Delfino Nunes Fonseca 21 Unilateral 38,5 7,5 

Rua Santos Dumont 7 Unilateral 33,9 7,5 

Rua Geraldino Paiva 12 Unilateral 33,9 7,5 

Rua Regente Feijó 13 Unilateral 41,5 7,5 

Rua Salvador Nunes 12 Unilateral 37,3 7,5 

Rua Benjamin Constant 29 Unilateral 34,8 7,5 

Rua Fortunato Albuquerque 

Parte I  
23 Unilateral 13,9 8,5 

Rua Fortunato Albuquerque 

Parte II  
12 Unilateral 36 7,5 

Rua Fortunato Albuquerque 

Parte III 
10 Unilateral 19 7,5 
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Rua Sizenando Moreira Antunes 9 Unilateral 33 7,5 

Rua Progresso 17 Unilateral 31,7 7,5 

Rua Joaquim Nunes 6 Unilateral 32,1 7,5 

Rua Maria Vieira 4 Unilateral 33,7 7,5 

Rua Jaime D. Torres 5 Unilateral 29,7 7,5 

Rua 7 de Setembro 7 Unilateral 28,9 7,5 

Rua Darmin P. Matos 10 Unilateral 27,6 7,5 

Rua Bebé de Camargo 36 Unilateral 12 7,5 

Rua José R. Pavoni 19 Unilateral 12,4 7,5 

Fonte: Autoria Própria (2021) 

A Tabela 1 representa, no item logradouro, o nome da rua onde foi contada a 

quantidade de postes existentes nela. A disposição do poste, podendo ser unilateral, 

estando em um único lado da rua ou canteiro central, em um canteiro no centro da rua. 

O vão entre os postes, que indica a distância em metro de um poste para o outro e o 

tamanho da luminária. 

Outros itens também foram detalhados: Quantidade de luminárias, essa 

contagem foi feita através da locomoção de carro pelos logradouros. Quantidade de 

lâmpada, essa contagem foi feita através da locomoção de carro pelos logradouros. 

Modelo de lâmpada, os tipos presentes nas ruas eram de vapor de sódio e vapor 

metálico, cada rua possuía um padrão.  Tamanho do braço, essa medição foi feita 

através de uma trena e só foi medida uma vez de cada poste da rua, pois as restantes são 

padrão. Potência de lâmpada, foi definida após a checagem do modelo da lâmpada, 

conforme retratado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Planilha de características de iluminação 

Quantidade 

de 

Luminárias 

Quantidade 

de Lâmpadas  
Tipo de Lâmpada Potência (W) 

Braço 

Dimensão (m) 

Tipo de 

Luminária 

16 16 
Vapor Metálico 

(VM) 
250 3,3 Fechado 

28 28 
Vapor Metálico 

(VM) 
250 3,3 Fechado 

20 20 
Vapor Metálico 

(VM) 
400 1,4 Fechado 
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10 10 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 1,4 Fechado 

60 60 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
150 2,1 Fechado 

37 37 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
150 2,1 Fechado 

86 86 
Vapor Metálico 

(VM) 
400 0,8 Fechado 

64 64 
Vapor Metálico 

(VM) 
400 0,8 Fechado 

22 22 
Vapor Metálico 

(VM) 
250 4 Fechado 

10 10 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
150 1,4 Fechado 

46 46 
Vapor Metálico 

(VM) 
250 3,4 Fechado 

15 15 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
150 3,2 Fechado 

Continuação na página seguinte 

 

21 21 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 2 Fechado 

7 7 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 2 Fechado 

12 12 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 2 Fechado 

13 13 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 1,5 Fechado 

12 12 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 1,5 Fechado 

29 29 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 1,5 Fechado 

46 46 
Vapor Metálico 

(VM) 
400 2 Fechado 

12 12 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
150 2 Fechado 

10 10 
Vapor Metálico 

(VM) 
250 3,1 Fechado 

9 9 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 1,5 Fechado 

13 13 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 1,5 Fechado 

6 6 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 2,8 Fechado 

4 4 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 2,8 Fechado 

5 5 
Vapor de Sódio 

(VSAP) 
70 2,8 Fechado 

14 14 Vapor Metálico 250 3,3 Fechado 
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(VM) 

40 40 
Vapor Metálico 

(VM) 
400 2,4 Fechado 

72 72 
Vapor Metálico 

(VM) 
400 2,4 Fechado 

76 76 
Vapor Metálico 

(VM) 
400 2,4 Fechado 

 Fonte: Autoria Própria (2021). 

A Tabela 2 representa a quantidade de luminárias e lâmpadas existentes nos 

postes, o modelo de lâmpada podendo ser de vapor metálico ou vapor de sódio, qual a 

potência da lâmpada (70 W, 150 W, 250 W e 400 W), o tamanho em metros que um 

braço possui e o modelo de luminária: aberta ou fechada. 

Também foram detalhadas em uma planilha as características dos logradouros 

pelos seguintes itens: Tráfego da via, se a via possuía um tráfego leve, médio ou alto. 

Classificação da via, se a via era coletora, que são vias de ligação para as demais vias ou 

vias locais, que são vias que não possuem semáforo e são mais usadas de forma local. 

Tráfego noturno de pedestres, como é a classificação moderada, alta ou pouca, 

conforme o Quadro 1. 

Quadro 1: Planilha de características do logradouro 

Logradouro Trafego 
Classificação da 

Via 

Classificação 

Passeio - Tráfego 

Noturno por 

pedestre 

Rua Praça 9 de Julho LEVE (L) Via Local Moderado 

Rua Coronel Licínio I Etapa MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua Avelino Antunes da Cruz MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua Coronel Licínio II Etapa MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua Coronel Licínio (Câmara) MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua Alipio Nunes MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Avenida dos Expecionários  MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua Jovino Fonseca MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua Rui Barbosa MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua Rui Barbosa (Câmara) MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua Rui Barbosa (Eucatex) MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua São Roque  LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Delfino Nunes Fonseca LEVE (L) Via Local Pouco  
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Rua Santos Dumont LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Geraldino Paiva LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Regente Feijó  LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Salvador Nunes LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Benjamin Constant  LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Fortunato de Albuquerque Parte I MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua Fortunato de Albuquerque Parte II MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua Fortunato de Albuquerque Parte III MÉDIO (M) Via Coletora Moderado 

Rua Sizenando Moreira Antunes LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Progresso LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Joaquim Nunes LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Maria Vieira  LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Jaime D. Torres LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua 7 de Setembro LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Darmin P. Matos LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua Bebé de Camargo LEVE (L) Via Local Pouco  

Rua José R. Pavoni LEVE (L) Via Local Pouco  
  

 

 

Fonte: Autoria Própria (2021). 

No Quadro 1 é destacado em cada rua como é o tráfego: moderado ou leve, 

como pode ser classificado a via: local ou coletora e como é o tráfego noturno por 

pedestres: moderado ou pouco. 

Largura de passeio da pista com canteiro central e sem canteiro central, nas ruas 

que possuíam canteiro, era necessário fazer a medição dos lados esquerdo e direito da 

via, essa medição foi feita através do auxílio de uma trena., conforme demonstrado na 

Tabela 3. 

Tabela 3: Planilha de características do logradouro sem canteiro e com canteiro 

Sem Canteiro Central   Com Canteiro Central 

Largura 

Passeio 

esquerda (m) 

Largura 

da Pista 

(m) 

Largura 

Passeio 

direita 

(m) 

  

Largura 

Passeio 

esquerda 

(m) 

Largura 

da Pista 

Esquerda 

(m) 

Largura 

Canteiro 

central 

(m) 

Largura 

da Pista 

Direita 

(m) 

Largura 

Passeio 

direita 

(m) 

2,1 6,5 2,6            

2,5 6,5 2,5            

       1,7 6,4 2,1 6 3,1 
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1,3 8 1,5            

2,9 8 1,7            

2,3 6,5 2,7            

       1,95 6 0,95 6 3,4 

       4,1 6 0,95 6 2,3 

1,85 9,9 2,25            

2,6 8,1 2,45            

2,1 9,1 1,5            

1,25 6,1 1,45            

1,4 6,2 1,5            

1,85 6,2 1,35            

1.85 6,2 1,35            

1,8 7,7 1,7            

1,2 8,4 2            

2,04 6 1,6            

2 8,9 2,6            

2,3 7,9 1,8            

Continuação na página seguinte 

 

1,6 10,1 2,45       

1,1 5,9 1,3       

1,6 6,7 0,85            

1,95 8,1 1,7            

1,4 8 1,6            

1,95 7,8 1,9            

1,35 8,2 1,45            

1,5 7,85 2,1            

2,45 7 1.8            

Não Possui 7,1 1,6            

Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

Na Tabela 3 é dividido em logradouros sem canteiro central e com canteiro 

central. Nos logradouros sem canteiro central é medido qual o tamanho do lado 

esquerdo da calçada, do lado direito da calçada e da pista. Nos logradouros com canteiro 

central são medidos: o tamanho qual o tamanho do lado esquerdo da calçada, da pista do 
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lado esquerdo até o canteiro, do lado direito da calçada, da pista do lado direto até o 

canteiro e o tamanho do canteiro. 

Devido à pandemia do COVID-19, o município de Buri acabou arquivando 

momentaneamente a implementação das lâmpadas LED na iluminação pública, mas já 

existem dados que comprovam a eficiência das lâmpadas. Alguns estudos comparativos 

entres as lâmpadas foram feitos levando em conta essas características: fluxo luminoso, 

eficiência luminosa e a vida útil.  

Fluxo luminoso é a representação da potência luminosa em forma de luz sendo 

emitida ou observada. Sua unidade de medida é o lúmen (lm). (LOPES, 2014). 

 Eficiência luminosa é o quanto uma lâmpada em funcionamento converte a 

energia elétrica em iluminação. A unidade de medida é lúmens por Watts (lm/W). 

(ENERGILUX, 2018). 

Vida útil é uma média de horas em que uma lâmpada começa a reduzir em 75% 

seu fluxo luminoso. Ao chegar nesse ponto, pode acarretar em problemas de acuidade 

visual. (COPEL, 2012). 

A seguir será mostrado um comparativo entre as Lâmpadas LED de 70W e a de 

vapor de sódio de 70 W e 150 W, que podem ser demonstradas no Gráfico 3 e Gráfico 

4. 

Gráfico 3: Lâmpadas de vapor de sódio 70W x LED 70W. 
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Fonte: Autoria Própria (2021). 

 

No Gráfico 3 comparou-se o modelo da lâmpada de vapor de sódio de 70W com 

a de LED de 70W, a lâmpada LED apresenta vantagem nos três aspectos usados como 

comparativo. No fluxo luminoso, a LED apresenta 7900 lm, já a de vapor de sódio 

5600lm, na eficiência luminosa, a LED apresenta 112 lm/W e de vapor de sódio 80 

lm/W e na vida útil à de LED é muito superior cerca de 5000 horas e a de vapor de 

sódio 2800 horas.  
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Gráfico 4: Lâmpadas de Vapor de Sódio 150 W x LED 70W 

 
 Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

No Gráfico 4 comparou-se uma lâmpada de vapor de 150 W com uma de LED 

de 70W. No fluxo luminoso a de vapor de sódio apresenta 14000 lm e de LED 7900, na 

eficiência luminosa a de sódio apresenta 93 lm/W e a de LED 112 lm/W, na vida útil à 

de sódio 32000 horas e a de LED 50000. Apesar de ter um fluxo luminoso menor do 

que a de sódio, a de LED leva vantagens nos outros quesitos. 

As lâmpadas de vapor metálico de 250W e 400W foram comparadas com uma 

de LED de 70W demonstrados no Gráfico 5 e Gráfico 6 
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Gráfico 5: Lâmpadas de vapor metálico 250W x LED 70W 

 
. Fonte: Autoria Própria (2021). 

 

No Gráfico 5 foi comparado uma lâmpada de vapor metálico de 250W e uma de 

LED de 70W. No fluxo luminoso, as lâmpadas de vapor metálico, apresentam 17000 lm 

e as de LED 7900 lm, a eficiência luminosa nas de vapor metálico tem valor de 68 

lm/W e a de LED 112 lm/W, a vida útil do vapor de metálico é de 12000 horas a de 

LED é 50000 horas.  

 

Gráfico 6: Lâmpadas de vapor metálico 40 W x LED 70. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Fluxo Luminoso Eficiência Luminosa Vida Útil

Vapor
Metálico

LED



 

                  Ano VII – 13ª edição – 2021/2 

 
 

 
 

 

 
Fonte: Autoria Própria (2021). 

No Gráfico 6 foi comparado uma lâmpada de vapor metálico de 400W e uma de 

LED de 70W, o fluxo luminoso a lâmpada de vapor de metálico apresenta 31000 lm, a 

de LED 7000 lm, a eficiência luminosa nas de vapor metálico é de 77 lm/W, na de LED 

112 lm/W. A vida útil nas de vapor metálico apresenta 12000 horas e nas de LED 50000 

horas. 

Além disso, pode-se analisar a economia que essas lâmpadas representam, no 

município de Itapeva, a conta de iluminação pública era de R$ 3.267,41 e caiu para R$ 

1.027,42, ou seja, uma economia de 68 % desse valor, conforme pode ser demonstrado 

no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7: Contas de iluminação pública de Itapeva sem LED e com LED. 
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Fonte: Prefeitura de Itapeva (2019). 

 

Como foi demonstrado no Gráfico 7, a troca das lâmpadas pelas de LED gerou 

uma economia considerável para o município de Itapeva, a conta que antes era do valor 

de R $3267,41 passou a ser de R $1027,72. 

Em 2021, a concessionária de energia Elektro e a prefeitura de Buri, entraram 

em parceria para o projeto “Energia mais eficiente”, que visa a troca de lâmpadas 

incandescentes e fluorescentes pela LED nas residências e instituições públicas. 

(PREFEITURA DE BURI, 2021). A lâmpadas LED são cerca de 40% mais econômicas 

(ELEKTRO, 2021). 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após análises dos resultados das comparações da lâmpada LED com as de vapor 

metálico e de vapor de sódio, notou-se que a lâmpada LED é viável e a troca será bem 

sucedida, além de que ela atinge os três pilares da sustentabilidade. Socialmente a LED 

contribuirá bem para a sociedade com mais luminosidade nas ruas. Econômica, a 

lâmpada tem uma vida útil maior e os gastos com a energia são menores. Ambiental, a 

LED não possui mercúrio em seus componentes e não emite radiação UV. 
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