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Como funcionam as Luminárias de LED? 

 

Assim como a tecnologia evoluiu e passamos dos grandes computadores 
pessoais para os atuais notebooks, tablets e até mesmo smartphones, as 
lâmpadas também passaram por uma evolução ao longo dos anos. 

 
Apesar de serem itens tão comuns e essenciais no nosso dia a dia, muitas 

vezes não as enxergamos como alvos da modernização e de novos experimentos 
que, um dia, poderão possibilitar mais conforto para todos. 

 
Na época das luzes incandescentes a escolha era muito mais fácil. Ela se 

limitava àquela que traria maior iluminação para os ambientes. Ou seja, a que 
emitia a maior quantidade de watts (W) quando ligada era a que iluminava 
melhor. 

 
Hoje, felizmente, não é mais assim. A tecnologia do LED utiliza o conceito 

de fluxo luminoso, ou lúmen (Lm), que é a unidade de medida de luz emitida por 
uma determinada lâmpada. Deste modo, o que importa agora não é 
simplesmente a quantidade de watts e sim a quantidade de lúmens emitidos por 
cada watt consumido (Lm/W). 

 

Qual é a equivalência de lâmpadas? 

 

Levando em conta a explicação do tópico anterior, podemos comparar as 
diferentes equivalências entre os tipos de lâmpada existentes. 

 
Uma lâmpada incandescente de 20W equivale a uma LED de 2W, com emissão 
de 50-80 lúmens. Já para as fluorescentes, se tomarmos como exemplo uma de 
12W, será equivalente a uma de 6W de LED, com emissão de 390-550 lúmens e 
uma de 50W das incandescentes, isso estamos falando de lâmpadas comuns de 
residência que não ficam expostas a sol e chuva entre outros fatores que a 
iluminação publica passa. 
 

Portanto, não basta verificar qual a potência informada, precisamos estar 
atento ao fluxo luminoso entre varias outras especificações como 
descriminaremos abaixo e ainda exigindo laudos que ateste as informações 
prestadas, para comparar com os fabricantes que realmente estejam dispostos a 
fornecer uma luminária de qualidade com um preço que a municipalidade consiga 
pagar. 
 

Quais os tipos de luminárias de LED? 
 
 

http://www.eletroenergia.com.br/descubra-as-melhores-marcas-de-lampadas-de-led/
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 São vários tipos de luminárias, inúmeros tipo e modelos de vários 
fabricantes. 
  

Podemos afirmar que através de nosso estudo de aproximadamente 7 
meses é que o grande diferencial das luminárias são a equivalência fluxo 
luminoso e watts consumido e sua dissipação de calor e seu isolamento ( 
vedação do conjunto da luminária ). 
  

Mas elas podem ainda variar conforme seu foco luminoso: 
 

Não-direcionais: possuem função similar às lâmpadas incandescentes, 
pois são indicadas para iluminação em geral. Seu foco é aberto, possibilitando a 
distribuição da luz em todo o ambiente; 

 
Direcionais: o facho de luz forma um cone com ângulo de 120° direcionado 

por um refletor dentro da lâmpada. É perfeita para luminárias e spots. 
 
Assim como as lâmpadas fluorescentes, as de LED também variam de 

acordo com a temperatura da cor. Isso significa que existem diferentes 
tonalidades de luz que devem ser aplicadas de acordo com a função do 
ambiente, mas não há relação com a emissão de calor da peça. 

 
Três temperaturas de cor estão disponíveis no mercado: 
 

• quente ou morna: emite um tom amarelo-alaranjado, semelhante ao das 
lâmpadas incandescentes, porém, com maior capacidade luminosa. Por 
ser mais suave, é indicada para quartos, salas e outros lugares de 
descanso; 

• neutra ou intermediária: como o nome sugere, possui iluminação neutra e, 
por isso, é ideal para escritórios, ateliês e outros espaços de trabalho; 

• fria: emite um tom branco-azulado, sendo a melhor pedida para os 
ambientes que precisam de ampla iluminação, seja para trabalho ou para 
não deixar a sujeira passar despercebida, como banheiros, cozinhas e 
áreas de serviço. 
 

Além de todas essas possibilidades, antes de fazer sua compra, você deve 
identificar a compatibilidade com a rede elétrica de sua casa, pois existem quatro 
tipos de voltagem no mercado: 12 volts (ideal para luminárias), 127 volts, 220 
volts ou bivolt. Preste atenção nesse item na embalagem para não ter acidentes. 

 

E a economia de energia? 

 

http://www.eletroenergia.com.br/lampada-e-luminaria-como-integra-las-adequadamente/
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Em tempos de crise energética, é fácil perceber o quanto as lâmpadas de 
LED são capazes de economizar, tornando-as uma vantagem não só para o 
bolso, mas também para o meio ambiente. 

 
Elas possuem alta durabilidade, podendo chegar a mais de 17 anos de uso, se 
considerada uma utilização de 8 horas por dia. Um dos fatores que possibilita isso 
é a falta de um reator em sua composição. Assim, toda a energia consumida é 
transformada em luz e não há geração de calor, como no caso das lâmpadas 
incandescentes e fluorescentes. 
 
Podemos ainda comparar o LED com as lâmpadas fluorescentes por conta da 
produção de luz. As mais antigas demoram um certo tempo para alcançar um 
bom nível de iluminação, enquanto as mais modernas alcançam seu potencial 
completo assim que são acendidas. 
 
Fora isso, as fluorescentes possuem mercúrio em sua composição, elemento que 
apresenta alto risco para o meio ambiente, especialmente pela dificuldade de 
realizar um descarte consciente. Já as de LED não apresentam problemas 
ambientais, podendo até ser utilizadas em ambientes com vegetação. 
 
As lâmpadas de LED representam visivelmente uma economia de energia em 
relação às demais. Apesar de serem mais caras que as fluorescentes, valem o 
investimento a partir do momento que consideramos durabilidade, baixo custo de 
manutenção e economia de energia. Ou seja, um excelente custo-benefício a 
médio e longo prazo. 

 

Visão Geral 

 

 As lâmpadas de LED possuem uma melhor eficiência e desempenho no 

gasto de energia elétrica, com uma transformação relativamente baixa em calor, 

(Silveira et al., 2010). Os LEDs possuem uma longa expectativa de vida, com 

cerca de 50.000 mil horas enquanto lâmpadas fluorescentes têm em média 

16.000 mil horas. O objetivo desta licitação é realizar a compra de luminárias 

eficientes e com baixo custo ao município, levando em consideração a economia 

a longo prazo, um dos pontos principais é a garantia dos produtos como consta 

em nosso termo de referência a garantia deverá ser de no mínimo 5 anos, 

ressaltamos que essas luminárias irão contemplar todo o município conforme 

descritivo neste documento, sendo assim o princípio da economicidade está 

sendo claro, a administração está pensando a longo prazo na economia com a 

manutenção e a eficiência das luminárias, conforme consta no relatório 

apresentado pelo gabinete do conselheiro Fabio Camargo referente as licitações 

que ocorreram em outros municípios, em  uma análise comparativa entre as 

http://www.eletroenergia.com.br/5-dicas-de-iluminacao-para-valorizar-o-seu-jardim/
http://www.eletroenergia.com.br/projeto-de-iluminacao-em-led-como-fica-a-manutencao/
http://www.eletroenergia.com.br/projeto-de-iluminacao-em-led-como-fica-a-manutencao/
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luminárias apresentadas nos pregões de Rolândia e Nova América da Colina, as 

tecnologias utilizadas na montagem e fabricação das luminárias LED adquiridas 

ou possivelmente que serão adquiridas, são de tecnologia inferior a que a nossa 

municipalidade procura adquirir conforme demonstramos em um relatório 

analítico abaixo 

 

DEFINIÇÕES DE TERMOS LUMINOTÉCNICOS 

 A seguir serão definidos alguns termos luminotécnicos e elétricos 

necessários para a compreensão das comparações em seguida.  

  FLUXO LUMINOSO O fluxo luminoso pode ser entendido como a 

quantidade de energia radiante em todas as direções, emitida por unidade de 

tempo, e avaliada de acordo com a sensação luminosa produzida. A unidade de 

medida é o lúmen (lm).  

  EFICIÊNCIA LUMINOSA A eficiência luminosa é a relação entre o fluxo 

luminoso emitido pela potência elétrica absorvida, sendo a unidade de medida o 

lúmen por Watt (lm/W). Este conceito é utilizado para comparar a diferentes 

fontes luminosas.  

  ILUMINAMENTO OU ILUMINÂNCIA Iluminância é a densidade de fluxo 

luminoso recebido por uma superfície. Por definição a unidade de medida é o 

lúmen por metro ao quadrado (lm/m²), que pode ser denominada também de lux. 

A verificação deste parâmetro é fundamental para comprovar a qualidade da 

iluminação de um determinado local.  

  FATOR DE UNIFORMIDADE O fator de uniformidade é uma relação entre 

a iluminância mínima e a média de uma determinada área. Resulta em um valor 

adimensional variando entre zero e a unidade, que indica como está a distribuição 

da luminosidade na superfície aferida. Manual de Iluminação Pública fevereiro de 

2012 SED/DNGO/VNOT Página 5  

 TEMPERATURA DE COR (O kelvin símbolo: K é o nome da unidade de base do 

Sistema Internacional de Unidades (SI) para a grandeza temperatura termodinâmica. O kelvin é a 

fração 1/273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água, ou seja, é definido de tal 

modo que o ponto triplo da água é exatamente 273,16 K.) Este parâmetro não está 

relacionado com o calor emitido por uma lâmpada, mas pela sensação de 

conforto que a mesma proporciona em um determinado ambiente. Quanto mais 

alto for o valor da temperatura de cor, mais branca será a luz emitida, 

denominada comumente de “luz fria” e que é utilizada, por exemplo, em 

ambientes de trabalho, pois induz maior atividade ao ser humano. No entanto, 
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caso seja baixa a temperatura de cor, a luz será mais amarelada, proporcionando 

uma maior sensação de conforto e relaxamento, chamada popularmente de “luz 

quente”, utilizada preferencialmente em salas de estar ou quartos. As fontes 

luminosas artificiais podem variar entre 2000K (muito quente) até mais de 10000K 

(muito fria). Tabela 1 – Temperatura de cor. Temperatura de cor (K) Aparência 

5000 Fria (branco azulado) Fonte: adaptado de Indal (2011).  

 ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR O índice de reprodução de cor (IRC) 

de uma fonte luminosa é a medida de cor real de uma superfície e sua aparência 

a ser iluminada pela fonte artificial. Uma fonte com IRC 100% é a que apresenta 

as cores de um objeto com a máxima fidelidade. 
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Comparativo entre as luminárias licitadas por outros municípios: 

Referente ao Item 01 do LOTE 01 – Luminária de 60W 

 Item Descrição Santa Mariana Valor Nova América da Colina Valor Rolândia Valor Japurá Valor 

1 

Luminária Publica de LED  60W 

 R$ 
562,00  

50W 

 R$  
400,00  

100W 

 R$   
1.066,70  

100W 

 R$   
1.290,00  

Bivolt automática;  SIM 

não consta no termo de 
referencia porem 

verifiquei o orçamento 
consta em orçamento SIM SIM 

Fonte de energia com 
controle de corrente em 

malha fechada  

SIM 
não consta no termo de 
referencia e não consta 

nos orçamentos SIM SIM 

    Alto fator de potência – 
igual ou superior a 0,98;                    

SIM 
não consta no termo de 
referencia e não consta 

nos orçamentos 
INFERIOR 

0,90 SIM 

Distorção Harmônica total de 
corrente inferior a 10%; 

SIM 
não consta no termo de 
referencia e não consta 

nos orçamentos 20% SIM 

Índice de reprodução de cores 
(IRC) maior ou igual a 70;         

SIM 
não consta no termo de 
referencia e não consta 

nos orçamentos SIM SIM 

 Protetor contra surtos de 
10KV /10KA;    

SIM 
não consta no termo de 
referencia e não consta 

nos orçamentos 6KV SIM 
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 IP mínimo 67 do produto;      SIM 
não consta no termo de 
referencia e não consta 

nos orçamentos 
IP 66 

(INFERIOR) 

IP 66 
(INFERIO

R) 

Sistema integrado ao corpo 
da luminária para 

acionamento e desligamento 
automático em função da 
luminosidade ambiente ou 
base e rele foto controlador 
conforme NBR 5123 – Rele 

Fotoelétrico;       

SIM 
não consta no termo de 
referencia e não consta 

nos orçamentos 

SIM SIM 

 Sistema de fixação para 
braços de 48 à 60,3 mm;      

SIM 
não consta no termo de 
referencia e não consta 

nos orçamentos 

não consta 
no termo de 
referencia  SIM 

Estrutura em alumínio 
injetado com pintura 

Eletrostática      

SIM 

não consta no termo de 
referencia porem foi 

verificado que consta em 
um dos orçamentos 

SIM 

SIM 

Led com vida útil igual ou 
superior a L70/50.000 hs, 

conforme LM IES 80/TM 21;       

SIM 
não consta no termo de 
referencia e não consta 

nos orçamentos 
SIM 

SIM 

Sistema de aterramento;    SIM 
não consta no termo de 
referencia e não consta 

nos orçamentos 

não consta 
no termo de 
referencia  

não 
consta 

no termo 
de 

referenci
a  
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 Fluxo luminoso EFETIVO 
maior ou igual de 8.100 lm ≥;    

SIM 

não consta no termo de 
referencia porem foi 
verificado e consta a 

quantidade de 5570lm 
em um dos orçamentos 

10.500LM 
(INFERIOR 

NO 
COMPARATI
VO SENDO 
QUE A DE 

100W 
DEVERIA 
SER DE 

13.500LM = 
DIFERENÇA 

DE 3.000 LM 

9.984 LM 
(INFERIO

R NO 
COMPAR

ATIVO 
SENDO 
QUE A 

DE 100W 
DEVERIA 
SER DE 
13.500L

M = 
DIFEREN

ÇA DE 
3.516 LM 

Eficácia luminosa mínima 135 
lm/w;  

SIM 

não consta no termo de 
referencia porem foi 
verificado e consta a 

quantidade de 115lm em 
um dos orçamentos 105 lm/w 

99,84 
lm/w 

Lente com distribuição 
Longitudinal curta e 

Transversal com ângulo de 
irradiação luminosa de 

80ºX140º;    

SIM 
não consta no termo de 
referencia e não consta 

nos orçamentos 

SIM SIM 

Temperatura média de cor 
4000 a 6500K  ;    

SIM 
SIM SIM SIM 
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O proponente deverá 
apresentar  Ensaios de 

Laboratório credenciado no 
INMETRO,  

SIM NÃO 

SIM SIM 

 1) Potência;   SIM NÃO SIM SIM 

 2) Fator de Potência;    SIM NÃO SIM SIM 

3) Eficiência energética;    SIM NÃO SIM SIM 

4) Fluxo Luminoso.   SIM NÃO SIM SIM 

 A Garantia de no mínimo de 
5 (cinco) anos, inclusive do 
Sistema integrado  ao corpo 

da luminária para 
acionamento e desligamento 
em função da luminosidade 

ambiente. 

SIM 12 MESES SIM 

SIM 
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Referente ao Item 02 do LOTE 01 – Luminária de 80W 

Tabela comparativa entre os produtos licitados  

Item Descrição 
Santa 

Mariana Valor Nova América da Colina Valor Rolândia Valor Japurá Valor 

2 

Luminária 
Publica de 

LED  80W 

 R$ 
840,00  

100W 

 R$  
780,00  

100w 

 R$   
1.066,70  

100W 

 R$   
1.290,00  

Bivolt 
automática;  

SIM 
não consta no termo de 
referencia porem consta 

nos orçamentos 
SIM SIM 

Fonte de 
energia com 
controle de 
corrente em 

malha 
fechada  

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

SIM SIM 

    Alto fator 
de potência 
– igual ou 
superior a 

0,98;                    

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

INFERIOR 0,90 SIM 

Distorção 
Harmônica 

total de 
corrente 

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

20% SIM 



MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA 
CNPJ nº 75.392.019/0001-20 

 

Rua Antonio Manoel dos Santos nº 151 - CEP 86.350-000 - PR 
Fone (043) 3531-1144 - Fax 3531-1544 E-mail: robert@santamariana.pr.gov.br 

inferior a 
10%; 

Índice de 
reprodução 

de cores 
(IRC) maior 
ou igual a 

70;         

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

SIM SIM 

 Protetor 
contra surtos 

de 10KV 
/10KA;    

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

6KV SIM 

 IP mínimo 
67 do 

produto;      

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

IP 66 (INFERIOR) IP 66 (INFERIOR) 

Sistema 
integrado ao 

corpo da 
luminária 

para 
acionamento 

e 
desligamento 
automático 
em função 

da 
luminosidade 

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

SIM SIM 



MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA 
CNPJ nº 75.392.019/0001-20 

 

Rua Antonio Manoel dos Santos nº 151 - CEP 86.350-000 - PR 
Fone (043) 3531-1144 - Fax 3531-1544 E-mail: robert@santamariana.pr.gov.br 

ambiente ou 
base e rele 

foto 
controlador 
conforme 

NBR 5123 – 
Rele 

Fotoelétrico;       

 Sistema de 
fixação para 
braços de 48 
à 60,3 mm;      

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

não consta no 
termo de 
referencia  

SIM 

Estrutura em 
alumínio 

injetado com 
pintura 

Eletrostática      

SIM 

no termo de referencia 
solicita que seja com 
sistema de vedação e 

pintura 

SIM SIM 

Led com vida 
útil igual ou 
superior a 

L70/50.000 
hs, conforme 

LM IES 
80/TM 21;       

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

SIM SIM 

Sistema de 
aterramento;    

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

não consta no 
termo de 
referencia  

não consta no 
termo de 
referencia  
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 Fluxo 
luminoso 
EFETIVO 
maior ou 
igual de 

10.800 lm ≥;    

SIM 

11.500 lm porem não 
solicita laudo que comprove 
essa informação (Inferior no 

comparativo, sendo que a 
de 100w deveria ser de 

13.500 lm ) fluxo efetivo  
maior porem consumo 

maior 

10.500LM 
(INFERIOR NO 

COMPARATIVO 
COM A DE 80W 

SENDO QUE A DE 
100W TERÁ 20% 

A MAIS NO 
CONSUMO E 
AINDA TERÁ 

MENOS 
LUMINOSIDADE) 

9.984 LM 
(INFERIOR NO 

COMPARATIVO 
COM A DE 80W 

SENDO QUE A DE 
100W TERÁ 20% 

A MAIS NO 
CONSUMO E 
AINDA TERÁ 

MENOS 
LUMINOSIDADE) 

Eficácia 
luminosa 

mínima 135 
lm/w;  

SIM 

115 lm/w 

105 lm/w 99,84 lm/w 

Lente com 
distribuição 
Longitudinal 

curta e 
Transversal 
com ângulo 

de irradiação 
luminosa de 
80ºX140º;    

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

SIM SIM 

Temperatura 
média de cor 

4000 a 

SIM 

6000K 

SIM SIM 
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6500K  ;    

O 
proponente 

deverá 
apresentar  
Ensaios de 
Laboratório 
credenciado 

no 
INMETRO,  

SIM NÃO SIM SIM 

 1) Potência;   SIM NÃO SIM SIM 

 2) Fator de 
Potência;    

SIM 
NÃO 

SIM SIM 

3) Eficiência 
energética;    

SIM 
NÃO 

SIM SIM 

4) Fluxo 
Luminoso.   

SIM 
NÃO 

SIM SIM 

 A Garantia 
de no 

mínimo de 5 
(cinco) anos, 
inclusive do 

Sistema 
integrado  ao 

corpo da 
luminária 

para 
acionamento 

SIM 12 MESES SIM SIM 
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e 
desligamento 

em função 
da 

luminosidade 
ambiente. 
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Referente ao Item 03 do LOTE 01 

Tabela comparativa entre os produtos licitados  

Item Descrição 
Santa 

Mariana Valor Nova América da Colina Valor Rolândia Valor Japurá Valor 

1 

Luminária 
Publica de 

LED  150W 

 R$ 
1.305,00  

100W 

 R$  
780,00  

100W 

 R$   
1.066,70  

150W 

 R$   
1.595,00  

Bivolt 
automática;  

SIM 

não consta no termo de 
referencia porem verifiquei 

o orçamento consta em 
orçamento SIM SIM 

Fonte de 
energia com 
controle de 
corrente em 

malha 
fechada  

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

SIM SIM 

    Alto fator 
de potência 
– igual ou 
superior a 

0,98;                    

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

INFERIOR 0,90 SIM 

Distorção 
Harmônica 

total de 
corrente 
inferior a 

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

20% SIM 
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10%; 

Índice de 
reprodução 

de cores 
(IRC) maior 
ou igual a 

70;         

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

SIM SIM 

 Protetor 
contra surtos 

de 10KV 
/10KA;    

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

6KV SIM 

 IP mínimo 
67 do 

produto;      

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos IP 66 (INFERIOR) IP 66 (INFERIOR) 

Sistema 
integrado ao 

corpo da 
luminária 

para 
acionamento 

e 
desligamento 
automático 
em função 

da 
luminosidade 

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

SIM SIM 
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ambiente ou 
base e rele 

foto 
controlador 
conforme 

NBR 5123 – 
Rele 

Fotoelétrico;       

 Sistema de 
fixação para 
braços de 48 
à 60,3 mm;      

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

não consta no 
termo de 
referencia  

SIM 

Estrutura em 
alumínio 

injetado com 
pintura 

Eletrostática      

SIM 

não consta no termo de 
referencia porem foi 

verificado que consta em 
um dos orçamentos 

SIM 

SIM 

Led com vida 
útil igual ou 
superior a 

L70/50.000 
hs, conforme 

LM IES 
80/TM 21;       

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

SIM 

SIM 

Sistema de 
aterramento;    

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

não consta no 
termo de 
referencia  

não consta no 
termo de 
referencia  



MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA 
CNPJ nº 75.392.019/0001-20 

 

Rua Antonio Manoel dos Santos nº 151 - CEP 86.350-000 - PR 
Fone (043) 3531-1144 - Fax 3531-1544 E-mail: robert@santamariana.pr.gov.br 

 Fluxo 
luminoso 
EFETIVO 
maior ou 
igual de 

20.400 lm ≥;    

SIM 

não consta no termo de 
referencia porem foi 
verificado e consta a 

quantidade de 5570lm em 
um dos orçamentos 

10.500LM 
(INFERIOR NO 

COMPARATIVO 
SENDO QUE A DE 
100W DEVERIA 

SER DE 13.500LM 
= DIFERENÇA DE 

3.000 LM 

14.619 LM 
(INFERIOR, NO 
COMPARATIVO 
SENDO QUE O 

CONSUMO DELA 
É O MESMO E 

TEM UM FLUXO 
LUMINOSO 30 

PORCENTO 
MENOR.)  

Eficácia 
luminosa 

mínima 135 
lm/w;  

SIM 

não consta no termo de 
referencia porem foi 
verificado e consta a 

quantidade de 115lm em 
um dos orçamentos 105 lm/w 97,46 lm/w 

Lente com 
distribuição 
Longitudinal 

curta e 
Transversal 
com ângulo 

de irradiação 
luminosa de 
80ºX140º;    

SIM 
não consta no termo de 

referencia e não consta nos 
orçamentos 

SIM SIM 

Temperatura 
média de cor 

4000 a 

SIM 

6000K SIM SIM 
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6500K  ;    

O 
proponente 

deverá 
apresentar  
Ensaios de 
Laboratório 
credenciado 

no 
INMETRO,  

SIM NÃO 

SIM SIM 

 1) Potência;   SIM NÃO SIM SIM 

 2) Fator de 
Potência;    

SIM 
NÃO SIM SIM 

3) Eficiência 
energética;    

SIM 
NÃO SIM SIM 

4) Fluxo 
Luminoso.   

SIM 
NÃO SIM SIM 

 A Garantia 
de no 

mínimo de 5 
(cinco) anos, 
inclusive do 

Sistema 
integrado  ao 

corpo da 
luminária 

para 
acionamento 

SIM 12 MESES SIM SIM 
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e 
desligamento 

em função 
da 

luminosidade 
ambiente. 
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Resumo de valores, sem considerar a estrutura da luminária, somente uma relação do fluxo luminoso com o custo do LED. 

 

Referente ao Item 01 

 
Santa Mariana 

Nova América 

da Colina 
Rolândia Japurá 

Fluxo  

Luminoso 

Efetivo 

8100 LM 
Não 

especificado 
10.500 LM 9.984 LM 

Valor 

 Licitado 
R$ 562,00  R$ 1.066,70 R$ 1.290,00 

Valor 

Por Lúmens 
R$: 0,0693 

 
R$: 0,1015 R$: 0,1292 

Neste item fica claro que a relação fluxo luminoso da luminária licitada pelo município de 

Santa Mariana tem o custo menor que as dos outros municípios chegando em torno de 50% 

de economicidade. 
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Referente ao Item 02 

 Santa Mariana Nova América 

da Colina 

Rolândia Japurá  

Fluxo  

Luminoso 

Efetivo 

8100 LM 11.500 LM 10.500 LM 9.984 LM 

Valor 

 Licitado 
R$ 840,00 R$ 780,00 R$ 1.066,70 R$ 1.290,00 

Valor 

Por Lúmens 
R$:0,0777 0,0678 R$:0,1015 R$:0,1292 

Neste item o município de nova américa da colina está com valor menor  barato R$:0,0099 

em relação ao município de santa mariana, sendo que a luminária licitada pelo município de 

santa mariana já está incluído o custo do relê e a estrutura da luminária como descrito nas 

tabelas anteriores não pode ser comparada ao do município de santa mariana. 

Considerando o valor das luminárias de Japurá e Rolândia o município de santa mariana 

licitou as luminárias com um desconto em torno de 40%. 
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Referente ao Item 03 

 Santa Mariana Nova América 

da Colina 

Rolândia Japurá  

Fluxo  

Luminoso 

Efetivo 

20.400 LM 11.500 LM 10.500 LM 14.619 LM 

Valor 

 Licitado 
R$ 1305,00 R$: 780,00 R$ 1.066,70 R$ 1.595,00 

Valor 

Por Lúmens R$:0,0639 

 

0,0678 

 

R$:0,1015 R$:0,1091 

Neste item fica claro que o município de santa mariana licitou uma luminária de qualidade 

superior a dos outros municípios e está pagando cerca de até 40% mais barato. 
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Parecer do Órgão Técnico – Divisão de Iluminação Publica 

 

 Melhoria da Iluminação Publica do Município ( Troca de total do acervo da 
iluminação publica para a tecnologia Led) Sendo assim realizando a padronização de 
toda iluminação publica do município. 

 

 

RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO 

 

 As tecnologias desenvolvidas na área de iluminação colocaram no 
mercado produtos que podem oferecer respostas positivas às necessidades da 
sociedade e do poder público: clarear mais as ruas, gastando menos. Depois das 
lâmpadas halógenas, dos modelos de vapor metálico, de mercúrio, de sódio ou 
mistas, que se apresentaram como soluções mais viáveis ao longo dos anos – e 
que ainda estão em uso no País -, novas tecnologias surgem como alternativas 
mais eficazes para oferecer melhor luminosidade. Redução de até 70% no 
consumo energético Uma solução que já chega neste segmento é o Light 
Emitting Diode (LED), em português, diodo emissor de luz, que se mostra como 
uma solução bastante viável. São produtos que oferecem redução de até 70% no 
consumo energético comparativamente aos demais tipos de lâmpadas, maior 
durabilidade onde as empresas podem oferecer garantia de até 5 anos como 
consta nos orçamentos anexo, e segurança, uma vez que não emitem 
substâncias nocivas às pessoas ou ao meio ambiente - por isso, não exigem 
descarte especial -, ou raio ultravioleta ou infravermelho. O LED, desta forma, 
mostra-se como um produto indicado para iluminação pública. Além da economia 
proporcionada, este tipo de lâmpada exige menos manutenção, um diferencial 
quando se fala em milhões de luminárias que, para serem substituídas, exigem 
interrupção ou bloqueio de vias, tão danosas nos grandes centros urbanos e à 
mobilidade urbana. Outra vantagem é a redução gradativa do preço destes 
produtos que, com a evolução tecnológica e o maior demanda, tornam-se ainda 
mais viáveis em termos de custo/benefício. Algumas cidades brasileiras já 
começam a investir neste tipo de iluminação, a exemplo de São Paulo (SP) e 
Florianópolis (SC), com a substituição paulatina das lâmpadas. Uma medida que 
nosso município estará executando, que trará grandes benefícios ao nosso 
município, ainda poderá incentivar os municípios vizinhos trazendo muitos 
benefícios a nossa região, não apenas pela qualidade da iluminação, como pela 
compensação dos investimentos em longo prazo. Se forem considerados os 
dados da Eletrobras, que indicam a demanda correspondente a 4,5% da 
demanda nacional - equivalente a 2,2GW -, as vantagens são ainda mais 
significativas. A tecnologia LED representa um grande avanço na área de 
iluminação e vem ao encontro das necessidades atuais no que concerne a 
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recursos financeiros e energéticos, durabilidade e sustentabilidade, o que se 
traduz em oportunidades para aproveitar produtos que evoluem continuamente. 

Tabela de valores descriminados por unidades consumidoras 

Unidade Consumidora Descrição Custo Atual 
 Custo  
Pôs troca 

Bandeira 
Vermelha 

Valor Total Pôs 
Troca 

14072343 iluminação panema vias 
 R$                  
6.842,75  

 R$                  
3.187,96  

 R$                   
151,76   R$     3.339,72  

14184761 iluminação quinzopolis vias 
 R$                  
1.584,49  

 R$                      
793,91  

 R$                     
37,79   R$         831,70  

14473690 iluminação vias stm 
 R$                
33.422,54  

 R$                
12.174,19  

 R$                   
579,53   R$   12.753,72  

35698993 praça getulio vargas 
 R$                  
1.501,62  

 R$                  
1.501,62  

 R$                     
71,48   R$     1.573,10  

35699558 
praça eugenio varotto conj. 

P poloni 
 R$                      
283,43  

 R$                      
141,50  

 R$                        
6,74   R$         148,24  

35699922 super poste xavier cotrim 
 R$                        
41,85  

 R$                      
141,50  

 R$                        
6,74   R$         148,24  

35700025 praça Rotary 
 R$                      
283,43  

 R$                      
141,50  

 R$                        
6,74   R$         148,24  

35701021 praça quinzopolis 
 R$                      
518,95  

 R$                      
518,95  

 R$                     
24,70   R$         543,65  

35701080 praça panema 
 R$                      
542,09  

 R$                      
542,09  

 R$                     
25,81   R$         567,90  

67363024 Trevo 
 R$                      
276,17  

 R$                      
141,50  

 R$                        
6,74   R$         148,24  

81873964 super. Poste 
 R$                      
117,31  

 R$                      
141,50  

 R$                        
6,74   R$         148,24  

90962192 praça cavaleiros templários 
 R$                      
269,60  

 R$                      
141,50  

 R$                        
6,74   R$         148,24  

89064593 praça Olavo 
 R$                        
20,75  

 R$                      
141,50  

 R$                        
6,74   R$         148,24  

93100574 praça Gutemberg 
 R$                      
220,42  

 R$                      
141,50  

 R$                        
6,74   R$         148,24  

97312851 canteiro quinzopolis 
 R$                      
133,61  

 R$                      
133,61  

 R$                        
6,36   R$         139,97  

98366408 portal turístico 
 R$                        
31,33  

 R$                        
31,33  

 R$                        
1,49   R$           32,82  

100593976 pista de caminhada 
 R$                  
1.136,21  568,105 

 R$                     
27,04   R$         595,15  

100594042 pista de caminhada 
 R$                  
1.021,04  510,52 

 R$                     
24,30   R$         534,82  

100964729 pista de caminhada 
 R$                  
1.044,68  522,34 

 R$                     
24,86   R$         547,20  

97628840 saida para quinzopolis  R$                         R$                         R$                         R$           21,58  
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20,60  20,60  0,98  

98365991 
maria moreira reno 

postinhos 
 R$                        
42,75  

 R$                        
42,75  

 R$                        
2,04   R$           44,79  

101078846 
postinhos renato ticolat 

panema 
 R$                      
126,32  

 R$                      
126,32  

 R$                        
6,01   R$         132,33  

101313551 passarela Piquiri 
 R$                        
58,19  

 R$                      
102,84  

 R$                        
4,90   R$         107,74  

101620624 passarela paranapanema 
 R$                        
20,75  

 R$                      
102,84  

 R$                        
4,90   R$         107,74  

101668597 
passarela paranapanema 

seara 
 R$                        
20,75  

 R$                      
102,84  

 R$                        
4,90   R$         107,74  

14069903 praça panema  R$ 340,05   R$ 340,05   R$ 16,19   R$ 356,24  

 

Custo atual com a iluminação Publica. 

 

Atualmente o acervo da iluminação publica do município (conforme 
documentos anexo) é antigo e possui uma tecnologia ultrapassada onde o 
consumo conforme descrição anexo é alto. 

Com as trocas/modernização das luminárias para tecnologia LED o 
município passará a ter uma grande economia conforme demonstrativo abaixo. 

 

 

Demonstrativo de Impacto Financeiro 

 

 

 Despesas com a realização da troca/ modernização da iluminação publica 

para tecnologia LED, a tabela abaixo é com relação aos dados obtidos com os 

respectivos orçamentos, levando em consideração que as licitações referente aos 

abaixo ainda não foram realizada, não temos como afirmar tais valores, podendo 

ser superior ou inferior aos citados.  
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ESPECTATIVA APROXIMADA DO INVESTIMENTO. 

 

Quant Descrição  Unitário   Total  

1200 Abraçadeira para poste circular 200mm F.L.  R$         24,00   R$                    28.800,00  

400 Abraçadeira para poste circular 250mm F.L.  R$         31,00   R$                    12.400,00  

1800 Parafuso pronces maquina 5/8x6" ou 150mm  R$           3,95   R$                      7.110,00  

2000 parafuso maquina rosca dupla 5/8x16" (400mm)  R$           7,87   R$                    15.740,00  

4000 Arruela 5/8 quadrada 1.1/2'1.1/2  R$           0,80   R$                      3.200,00  

180 Fita isolante 20 metros  R$           6,50   R$                      1.170,00  

3000 Conector Piercing Cdp-70 P.10-95mmd 1,5-10mm  R$           3,50   R$                    10.500,00  

1189 Braço de 3metros para Luminaria LED Publica  R$         73,73   R$                    87.664,97  

8500 Metros de cabo 2/2,5  R$           4,76   R$                    40.460,00  

        

 Total Geral   R$ 207.044,97  

        

  DESCRIÇÃO LUMINARIAS     

880 Potencia 50"w  R$       600,00   R$                  528.000,00  

706 Potencia 80"w  R$       850,00   R$                  600.100,00  

207 Potencia 150"w  R$   1.500,00   R$                  310.500,00  

    Total Geral  R$              1.438.600,00  

        

        

1793 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS  R$         65,00   R$                  116.545,00  

        

        

        

  TOTAL APROXIMADO DO INVESTIMENTO    R$              1.762.189,97  
  
 

Após a realização do projeto de modernização do acervo da iluminação publica o 
município passará a ter um custo mensal com a iluminação publica aproximado, 
conforme tabela abaixo. 

 

Acervo Atual  Acervo Após troca 

DESCRIÇÃO VALOR Mês   DESCRIÇÃO  VALOR Mês  

Mão de Obra Para 
Manutenção 

 R$                  
5.000,00    

Mão de Obra Para 
Manutenção 

 

R$:0,00 

Material para  R$                    Material para R$:0,00 
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Manutenção 7.000,00  Manutenção 
 
 

 Despesa Atual  
 R$                
61.921,68  

 

Despesa  
 

 
 R$   23.523,78  

 ARRECADAÇÃO  
 R$                
84.939,60  

 

ARRECADAÇÃO 
  R$   84.939,60  

 SOBRA  
 R$                
23.017,92    SOBRA  R$   61.415,82  

 

 

Teremos uma economia mês de aproximadamente, -R$:38.397,90 (trinta e oito mil, 

trezentos e noventa e sete reais, então a economia ano será em torno de R$:460.774,80 

(Quatrocentos e sessenta mil, setecentos e setenta e quatro reais, e oitenta centavos.) como 

o investimento aproximado será de R$ 1.762.189,97 (um milhão setecentos e sessenta e 

dois mil e centos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), o município realizará o 

pagamento do investimento com a sobra da arrecadação, e irá recuperar esse investimento 

em aproximadamente 46 meses após a realização da troca. 
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INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL  

 

 A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, 
atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar, 
plenamente, do espaço público no período noturno. 

 Além de estar diretamente ligada à segurança pública no tráfego, a 
iluminação pública previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca 
e valoriza monumentos, prédios e paisagens, facilita a hierarquia viária, orienta 
percursos e aproveita melhor as áreas de lazer. 

 A melhoria da qualidade dos sistemas de iluminação pública traduz-se em 
melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, o comércio, e o lazer noturno, 
ampliando a cultura do uso eficiente e racional da energia elétrica, contribuindo, 
assim, para o desenvolvimento social e econômico da população. 

 A IP é definida como um serviço público que tem por objetivo exclusivo 
prover de claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou 
eventual1. Sob o ponto de vista constitucional, a prestação dos serviços públicos 
de interesse local – nos quais se insere a IP – é de competência dos municípios. 
Por se tratar, também, de um serviço que requer o fornecimento de energia 
elétrica, está submetido, nesse particular, à legislação federal. 

 Trata-se de um serviço essencial à qualidade de vida noturna da população 
que reside nos centros urbanos, e visa possibilitar às pessoas o desfrute dos 
espaços e vias públicas com segurança e tranquilidade.  

Nesse sentido, a IP desempenha papel importante na vida das cidades, 
destacando-se como principais: Inibição do crime: a IP melhora a visibilidade, o 
sentido de orientação, e, consequentemente, a segurança, não somente pela 
possibilidade de melhor identificar potenciais perigos como por inibir ações 
criminosas. 

 Promoção do jovem saudável: com áreas bem iluminadas, pode-se 
fomentar a prática de atividades saudáveis nas áreas do esporte, lazer e da 
cultura, que afastam o jovem do crime e qualifica a sua presença nas ruas.  

 A prefeitura pode promover ações esportivas, recreativas, culturais, 
oficinas para estímulo a talentos, educativas de diversas modalidades, em áreas 
livres, bem iluminadas e atrativas. 

 Redução de acidentes de trânsito com pedestres e veículos: a IP também 
contribui para reduzir as possibilidades de acidentes de trânsito com pedestres, 
como choques com obstáculos na altura do solo – meios-fios, buracos, 
irregularidades. Da mesma forma, com ruas mais bem iluminadas, reduz-se o 
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efeito do ofuscamento dos faróis de veículos sobre outros motoristas, evitando 
acidentes.  

 Atração de turistas: a IP também promove a sociabilidade, permitindo que 
as pessoas se vejam e se encontrem; realça certos objetos e valoriza 
monumentos e sítios históricos, tornando a cidade mais atraente para os turistas. 

 Aumento da autoestima dos moradores: viver em uma cidade amigável, 
onde se pode circular com segurança e ter vida noturna agradável, com a 
presença de amigos e visitantes, eleva a autoestima dos cidadãos residentes nela 
e melhora a visibilidade da Administração municipal. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme demonstrado, entendo que este Parecer atesta o cumprimento do 
demonstrando a relação custo-benefício e o interesse econômico e social do 
investimento. 

 Sendo assim a padronização e a realização da modernização do acervo da 
iluminação publica é de suma importante, devendo assim ser realizado com a 
máxima urgência para que o mesmo seja aplicado o principio da economicidade. 

 

Santa Mariana, 02 de outubro de 2017. 
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ANEXO 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACERVO ATUAL
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Anexo 02 

Quantitativo por localidade 
 
 

  Potencias (watts)  

Local Localização 50w 80w 150w Quantidade 

PANEMA PRIMO BASSI   52   52 

PANEMA CARLOS GOMES   28   28 

PANEMA Praça JK   24   24 

PANEMA Castro Alves 5 10   15 

PANEMA Waldemar Abilio Leal 18 10   28 

PANEMA Francisco Beltrão   34   34 

PANEMA Poupular 16     16 

PANEMA José Bonifácio 11     11 

PANEMA Santoz Dumont 33     33 

PANEMA D. Pedro II 32     32 

PANEMA Benjamim Constant 9     9 

PANEMA Gonçalves Dias 14     14 

PANEMA Rui Barbosa 8     8 

PANEMA Renato Ticolat 16     16 

PANEMA José Garcia Gonçalves 27     27 

PANEMA Barão Azul 24     24 

QUINZÓPOLIS TODAS AS RUAS 86   10 96 

S- PANEMA PANEMA     16 16 

S- QUINZE P. CENTRAL     4 4 
S- SANTA 
MARIANA CEMITERIO     8 8 
S- SANTA 
MARIANA TREVOS     10 10 
S- SANTA 
MARIANA P. CAMPO     4 4 
S- SANTA 
MARIANA P. JAPONES     4 4 
S- SANTA 
MARIANA P. CONJ. LARANJINHA     4 4 
S- SANTA 
MARIANA P. CONJ. LUIZ MOZELLI NETO     4 4 
S- SANTA 
MARIANA P. SANEPAR     4 4 
S- SANTA 
MARIANA P. ESTAÇÃO     8 8 
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S- SANTA 
MARIANA P. CENTRAL     24 24 

SANTA MARIANA AV. DELFIM MOREIRA     60 60 

SANTA MARIANA ANTONIO MANOEL DOS SANTOS 16 12   28 

SANTA MARIANA ETELVINA FRANÇA MACHADO 7 18   25 

SANTA MARIANA NATAL FREDEGOTTO 9 18   27 

SANTA MARIANA PEDRO SALOMÃO 18 18   36 

SANTA MARIANA CARLOS MOREIRA COELHO 12 19   31 

SANTA MARIANA ALBERTO SPAGOLLA 19 19   38 

SANTA MARIANA JOAQUIM XAVIER COTRIM   19   19 

SANTA MARIANA MARIA MOREIRA RENÓ   23   23 

SANTA MARIANA NENE MARTINS   26   26 

SANTA MARIANA DR. FRANCISCO DE PAULA LANDI 10 33   43 

SANTA MARIANA LAURA MERCHIONE SPAGOLLA   36   36 

SANTA MARIANA PRIMO BASSI   4 34 38 

SANTA MARIANA MANOEL DA SILVA MACHADO   39   39 

SANTA MARIANA HENRIQUE SPAGOLLA   39   39 

SANTA MARIANA AV. DR. ANTÔNIO PEREIRA LIMA   52   52 

SANTA MARIANA LIBERATO SPAGOLLA   54   54 

SANTA MARIANA HORÁCIO FERREIRA SIMÕES 12     12 

SANTA MARIANA HENRIQUE BACARIM 12     12 

SANTA MARIANA MARIA TIE SHIGUETOMI 19     19 

SANTA MARIANA JOAQUIM HONÓRIO CARVALHO 19   13 32 

SANTA MARIANA NOSSA SENHORA DO ROCIO 32     32 

SANTA MARIANA ILDEU BRAULIO FILGUEIRAS 38     38 

SANTA MARIANA VILA NOVA 22     22 

SANTA MARIANA ROSINHA CALDONAZZO 66 12   78 

SANTA MARIANA LUIZ MOSELLI NETO 97 12   109 

SANTA MARIANA CORNÉLIO BURGATO 18     18 

SANTA MARIANA ATRÁS DA SEARÁ 32     32 

SANTA MARIANA JARDIM PAARAISO 24     24 

SANTA MARIANA PAULO BASSI 65     65 

SANTA MARIANA LOTES E TERRENOS 34     34 

SANTA MARIANA PISTA DE CAMINHADA   95   95 

            

  TOTAL DE LUMINARIAS 880 706 207 1793 
 


