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A eficiência energética de iluminação pode ser alcançada substituindo 

os componentes atuais por outros mais eficientes. Além disso, o 

consumo de refrigeração pode ser reduzido utilizando uma nova 

tecnologia chamada de Volume de Refrigerante Variável (VRV). Este 

artigo propõe um estudo em edificações residenciais, utilizando 

normas técnicas nacionais e internacionais, para calcular se as novas 

tecnologias de lâmpadas LED (Light Emitting Diode) e a VRV são 

mais eficientes que as outras utilizadas atualmente. O artigo ainda faz 

uma análise econômica demonstrando em que período de tempo às 

novas tecnologias torna-se financeiramente viável. 
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1. Introdução 

O uso da energia elétrica tornou-se essencial na vida do homem moderno. Das tarefas mais 

complexas até as mais simples temos dependência de energia elétrica, seja para realizá-la ou 

para produzir produtos nas áreas de serviços, comércio ou indústria. 

Uma das consequências da dependência da energia elétrica é o uso de iluminação em 

edificações industriais, comerciais ou residenciais. Porém muitos desses projetos 

luminotécnicos não estão de acordo com as normas técnicas vigentes, acarretando numa 

carga maior instalada e, por consequência, num maior consumo. Outra dependência está 

ligada ao uso de aparelhos de ar-condicionado em regiões muito quentes para a refrigeração 

do ambiente. 

Outro fator importante a ser destacar especificamente no Brasil é o aumento da renda 

familiar proporcionada a partir da estabilização da economia depois da metade da década dos 

anos 90. O consumo de energia passou a ter uma evolução diferenciada e associada ao poder 

aquisitivo das famílias nos quais adquiriram mais eletrodomésticos e aumentaram o metro 

quadrado de suas edificações. 

Seguindo as tendências, e necessidades atuais, de buscar soluções que diminuam esse 

consumo, seja para aliviar o sistema elétrico, diminuição dos valores de contas de energia ou 

para contribuir com o meio ambiente, esse artigo propõe um estudo nas instalações de 

iluminação residenciais e nos modelos de ar-condicionado presentes no mercado. 

A partir das características técnicas de lâmpadas, de diferentes tipos, encontradas no 

mercado, buscou-se definir qual tipo seria o mais energeticamente eficiente para se instalar 

em uma residência visando à diminuição da potência instalada por metro quadrado. 

Posteriormente, é feita uma análise econômica. Já com os ares-condicionados, a partir da 

economia de energia prometida por diversos fabricantes, fez-se uma análise econômica 

comparando dois modelos existentes no mercado: o popular split e a nova tecnologia do split 

inverter. 

2. Energia no Brasil 

2.1. Cenários energéticos 
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A geração de energia elétrica no Brasil aumenta a cada ano. No ano de 2012, a geração por 

centrais de serviços públicos e autoprodutores apresentou um crescimento de 3,9% em 

relação ao ano de 2011, totalizando 552,5 TWh (MME, 2013). 

A matriz de geração energética brasileira é predominantemente renovável. A geração 

hidráulica corresponde a 70,1% da oferta interna de energia (76,5% incluindo a importação de 

eletricidade). A energia eólica teve o seu destaque no ano de 2013. Segundo (MME, 2013), 

em 2013 a energia eólica, que corresponde 0,9% da oferta interna, cresceu 32,6% em energia 

instalada e 86,7% em geração de energia, em relação ao ano de 2012. A Tabela 1 apresenta a 

oferta de energia elétrica por fonte no ano de 2012. 

Tabela 1 – Oferta interna de energia elétrica por fonte em 2012 

Fonte energética Participação (%) 

Hidráulica 76,9 

Biomassa 6,8 

Eólica 0,9 

Gás natural 7,9 

Derivados de petróleo 3,3 

Nuclear 2,7 

Carvão e derivados 1,6 

Fonte: Adaptado de MME (2013) 

O consumo de energia elétrica no ano de 2013 no setor industrial teve uma ligeira alta de 

0,3% em relação a 2012. Já os setores públicos, agropecuários, comercial e de transporte, 

apresentaram um aumento de 6,9%. O setor residencial, por sua vez, apresentou um 

crescimento de 2,9% de 2012 para 2013, valor superior ao de 2012 para 2011 que foi de 2,1%.  

2.2. Usos finais da energia no setor residencial 

O primeiro estudo sobre uso final da energia em residências, que se tem relato, foi realizado 

por Januzzi e Schipper (1991). Em outro estudo realizado por Poole e Geller (1997) fora 

levantado o uso final da energia no final da década de 1980. Nesse estudo, identificou-se que 

32% correspondem à refrigeração de alimentos, 20% para o chuveiro elétrico, 25% para a 

iluminação e 7% para o ar-condicionado. Segundo Ghisi, Gosch e Lamberts (2007) o uso da 

energia elétrica nas residências brasileiras é: 40% da energia correspondem à refrigeração de 

alimentos, 20% pelo chuveiro elétrico, 11% para iluminação e 10% para o ar-condicionado. 
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Considerando o fator climático, da mudança de estações, percebeu-se que alguns consumos 

variavam ao longo do ano. Por exemplo, no inverno o consumo de ar corresponde a 2%, já no 

verão a 16%. 

Outro fator que impacta no cenário da energia no Brasil está relacionado ao aumento dos 

rendimentos médios nas primeiras faixas salariais. Como mostram Leon e Pessanha (2011), os 

rendimentos médios por faixa salarial cresceram no Brasil até 2004 e somente a partir de 2005 

foi percebida uma alta significativa nos rendimentos médios das primeiras faixas.   

A Figura 1 mostra a projeção do rendimento médio domiciliar por faixa salarial no Brasil 

considerando de 1 a 20 salários mínimos (SM). Os autores mostram ainda que isto ocorreu 

devido um provável apoio de programas sociais do governo e o aumento do salário mínimo. 

Mas, segundo Leon e Pessanha (2011), esta projeção da distribuição de renda foi baseada na 

hipótese de que os rendimentos médios de cada faixa se mantenham no entorno dos valores 

observados historicamente. 

Figura 1 – Estimativas e projeções dos rendimentos médios por faixa salarial 

 

Fonte: Adaptado de Leon e Pessanha (2011) 

3. Iluminação 

Segundo Krause e Maia (2002), grande parte dos projetos luminotécnicos está em 

desconformidade por uma série de motivos: mau hábito de uso, níveis de luminância em 

desconformidade da normalização, aplicação de equipamentos de baixa eficiência, dentre 

outros. Portanto, para propor uma modificação é necessário o conhecimento dos conceitos 

referentes à iluminação além dos pontos críticos que podem sofrer melhorias. 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 
 

 

 

 

5 

As lâmpadas incandescentes são as mais comumente usadas em residências, porém possuem 

baixa eficiência luminosa. Cerca de 80% da energia elétrica consumida é na forma de calor 

enquanto apenas 15% gera luz, segundo Krause e Maia (2002). As do tipo tradicional 

possuem o bulbo preenchido por vácuo ou gás inerte para evitar a oxidação do filamento, 

possuem temperatura de cor por volta de 2700 K e IRC próximo a 100. As do tipo halógenas 

utilizam uma combinação de gases halógenos no bulbo fazendo com que as partículas 

vaporizadas do tungstênio, durante o aquecimento, depositem-se de volta no filamento, 

regenerando o material, e, consequentemente, fazendo com o que o filamento atinja 

temperaturas maiores sem que diminua sua vida útil. 

Nas lâmpadas de descarga elétrica, o fluxo luminoso é gerado pela condução de corrente 

elétrica através de uma mistura de gases ou vapores. As do tipo fluorescente tubular são 

aplicadas em várias áreas (residenciais, industriais e comerciais) e apresentam alta eficiência e 

durabilidade. A eficiência luminosa varia de 70 lm/W e IRC 78, nas do tipo convencional, até 

100 lm/W e IRC 85, nas do tipo trifósforo. Atualmente estão sendo instaladas as fluorescentes 

compactas em substituição as incandescentes. Essas possuem consumo médio de energia 80% 

menor, durabilidade dez vezes maior e menor aquecimento. Seu IRC é em torno de 85.  

Há a de vapor de mercúrio que produz luz visível pela combinação de excitação e 

fluorescência. Apresenta eficiência luminosa em torno de 60 lm/W, porém, caso o seu bulbo 

esteja quebrado não deve ser ligada, devido à emissão de radiação ultravioleta, prejudicial à 

saúde. Na do tipo vapor de sódio a luz é produzida pela excitação de átomos de sódio 

juntamente com um processo de absorção e irradiação em diferentes comprimentos de onda. 

Apresenta eficiência luminosa em torno de 130 lm/W, porém IRC baixo.  

Por fim as lâmpadas de LED possuem um fluxo luminoso menor comparado às lâmpadas 

fluorescentes, possuem menor potência, possuem uma maior eficiência luminosa, maior IRC e 

melhor expectativa de vida útil. 

4. Ar-condicionado 

4.1. Aquecimento global 

O aquecimento global é um fenômeno do tipo climático de grande escala que é causado por 

fatores internos e externos. O efeito estufa vem sendo apontado como o grande vilão por esse 

aumento de temperatura ao longo dos anos. De acordo com Silva e Paula (2009), num período 
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de 100 anos houve um aumento médio de temperatura global de 0,85ºC nos continentes, 

0,55ºC na temperatura global do oceano e 0,7ºC na temperatura global da Terra. 

Além disso, os modelos matemáticos projetam que a temperatura sofrerá uma variação de 

1,1ºC até 6,6ºC entre os anos de 1990 e 2100 (IPCC, 2007). 

Como essas altas temperaturas geram um grande desconforto na população de maneira geral, 

o uso de ares-condicionados, alinhado à evolução tecnológica, tornou-se imprescindível sua 

utilização. 

4.2. O aparelho de ar-condicionado 

Os sistemas de condicionamento de ar podem ser divididos, de acordo com Creder (1997), em 

sistemas de expansão direta (quando o condicionador recebe diretamente do recinto ou através 

de dutos a carga de ar frio ou quente) e de expansão indireta (quando o condicionador utiliza 

um meio intermediário para retirar a carga térmica transmitida pelo ar frio ou quente). 

Os mais populares no mercado são os de expansão direta que tem como principais 

representantes os do tipo janela, split e self contained. Um inconveniente desse tipo de 

aparelho, principalmente do tipo janela, é o desconforto acústico provocado pelos seus 

componentes. 

Visando essa exigência do mercado consumidor, os fabricantes investiram em pesquisa para 

que a unidade evaporadora ficasse separada da unidade condensadora, diminuindo o ruído 

proveniente do processo de compressão. Assim, surgiram os aparelhos do tipo split. A Figura 

2 mostra os principais componentes de um aparelho de ar-condicionado e na Figura 3 tem-se 

o sistema simplificado de um aparelho de ar-condicionado split. 

Figura 2 – Principais componentes de um aparelho de ar-condicionado 
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Fonte: Springer Carrier (2014) 

 

 

Figura 3 – Sistema de ar-condicionado split 

 

Fonte: Tebchirani (2011) 

4.3. Princípio de funcionamento do ar-condicionado 

O princípio de funcionamento é a troca de calor do ambiente com a serpentina, quando o ar é 

forçado a passar pela mesma. A temperatura do ar passante diminui ou aumenta por 

convecção já que a serpentina encontra-se numa temperatura bem mais baixa ou mais alta que 

a do ambiente e esse ar é direcionado para o ambiente. 

O compressor atua até que a temperatura desejada seja alcançada e é desligado. Essa 

temperatura é lida por um sensor localizado no evaporador. Quando ocorre alguma variação 

de temperatura o compressor é ligado fazendo com que o gás refrigerante circule dentro do 

sistema até que a temperatura desejada seja atingida novamente. 

4.4. Comparação Split x Split inverter 
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Optou-se por comparar a tecnologia do tipo split devido a ser o principal foco do mercado 

para atender as exigências do consumidor. Para auxiliar na diminuição do consumo de energia 

do ar-condicionado, foi adotada uma nova tecnologia chamada de inverter ou VRF (Volume 

de Refrigerante Variável), principalmente implementada nos aparelhos do tipo split. 

O ar-condicionado do tipo inverter funciona de maneira similar ao split convencional, porém 

o seu compressor nunca é desligado. Isso se deve ao fato da presença de um inversor de 

frequência que controla a velocidade do motor do compressor fazendo com que ele gire a 

velocidades baixas para manter a temperatura constante no ambiente como pode ser visto na 

Figura 4. 
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Figura 4 – Comparação do sistema inverter x convencional 

 

Fonte: Newtemp (2014) 

 

Dessa forma, o split inverter possui várias vantagens sobre o split comum: o pico de energia é 

menor, a variação de temperatura no ambiente é menor assim como o nível de ruído. A 

economia de energia pode variar de 40% a 60%, de acordo com a tecnologia de cada 

fabricante.  

5. Metodologia para a eficiência energética de iluminação 

5.1. Eficiência das lâmpadas presentes no mercado 

Com a finalidade de verificar a eficiência luminosa dos diversos tipos de lâmpadas existentes 

no mercado foram pesquisados data sheets e catálogos de diversos fornecedores nacionais e 

internacionais. As lâmpadas foram classificadas por tipo, fluxo luminoso (lm) e potência (W). 

Assim, calculou-se a eficiência luminosa, nos casos que não eram fornecidos pelos próprios 

fabricantes. 

Os tipos de lâmpadas catalogadas foram as incandescentes, fluorescentes tubulares, 

fluorescentes compactas, halógenas, LEDs, LEDs halógenas, e LEDs tubulares. As primeiras 

foram escolhidas devido à grande presença no mercado e as do tipo LED para comparação da 

eficiência com as demais. 

Para obter o valor médio de eficiência luminosa para cada tipo de lâmpada utilizou-se a média 

aritmética dos resultados de eficiência luminosa de cada uma. A Tabela 2 mostra a eficiência 

luminosa das lâmpadas comerciais escolhidas para análise. 
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Tabela 2 – Eficiência luminosa das lâmpadas comerciais 

Tipo de lâmpada Média (lm/W) 

LED halógena 137,19 

LED tubular 89,72 

LED 71,21 

Fluorescente tubular 65,23 

Fluorescente compacta 60,85 

Halógena 15,00 

Incandescente 11,22 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As lâmpadas do tipo LED comparadas com as incandescentes apresentaram uma eficiência de 

635% e com as fluorescentes compactas o valor fica em 117%. Comparando LED halógenas 

com halógenas percebeu-se uma eficiência de 915%. As LED tubulares possuem uma 

eficiência de 138% conta as fluorescentes tubulares. 

5.2. Normalizações da iluminância de interiores 

A iluminância de interiores é definida pela norma NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013). Essa 

norma especifica os requisitos técnicos para iluminação de locais de trabalho internos, assim 

como conforto e segurança das pessoas para que realizem a tarefa de forma eficiente. Cabe 

ressaltar que também devem ser observados os valores de iluminância previstos na ABNT 

NBR 5413:1992 (ABNT, 1992). 

Com o auxílio da mesma, consultou-se o nível de iluminância para os cômodos de uma 

residência baseado no peso 0 (zero) da norma. Utilizou-se o peso zero pelo fato de ser a média 

entre tarefas de precisão, como ler um jornal, assim como tarefas onde a precisão não é 

importante ou são realizadas ocasionalmente. Para determinar o nível de iluminância médio 

de uma residência, fez-se a média aritmética simples das iluminâncias dos cômodos, Tabela 3. 
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Tabela 3 – Iluminância em cômodos residenciais 

Cômodo Iluminância (lux) 

Salas de estar 150 

Cozinhas 150 

Quartos de dormir 150 

Hall 100 

Escadas 100 

Despensas 100 

Garagens 100 

Banheiros 150 

Média residencial 125 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.3. Potências por m² em residências 

Para determinar um parâmetro de comparação para a eficiência energética da iluminação de 

uma edificação foi realizada uma relação entre potência por m² a partir da iluminância média 

da edificação. Para isso, utilizou-se a seguinte relação: 

²

²

)/(

1

m

W

W

lm

m

lm

Wlm

lux




















           (1) 

Na equação (1) tem-se que quanto maior o valor da eficiência luminosa, menor será o valor 

eficiência energética luminosa por m², acarretando numa menor carga de iluminação projetada 

baseada em valores comerciais das lâmpadas existentes no mercado. Esse parâmetro pode ser 

utilizado como referência para classificação da eficiência energética do projeto de iluminação, 

classificando-os por níveis do mais até o menos eficiente. 

6. Metodologia para análise econômica da eficiência energética de iluminação e 

refrigeração 

6.1. Tarifação 

A tarifa em R$/kWh utilizada foi a da categoria B1, da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. 

(EDP), vigente até o dia 6 de agosto de 2014, no valor de 0,29884 R$/kWh segundo ANEEL 

(2014). Além disso, deve-se levar em consideração a tributação de PIS, COFINS e ICMS 
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sobre o valor kWh consumido (nesse estudo o valor da contribuição de iluminação pública 

não foi considerado). 

O valor de ICMS cobrado na fatura de energia da EDP corresponde a uma alíquota de 25%. 

Os valores de PIS e COFINS variam a cada mês. Baseado nos valores cobrados desde o mês 

de janeiro de 2012 até o mês de julho de 2014, segundo ESCELSA (2014), calculou-se a 

média aritmética simples no período e utilizou esses valores neste trabalho. 

Para o cálculo do gasto em R$ considerou-se o custo inicial para adquirir o ativo mais as 

parcelas de consumo acrescidas a cada mês. 

tECtG i *)(            (2) 

Onde, G(t) é o gasto em R$ ao longo do tempo; Ci é o investimento inicial no aparelho; E é o 

consumo em R$/mês e t é o tempo em meses. 

6.2. Análise econômica da eficiência para os tipos de lâmpadas 

Para as lâmpadas foi realizada uma pesquisa de mercado para cada tipo abordado neste 

trabalho (incandescente, fluorescente compacta, fluorescente tubular, halógena, LED, LED 

tubular e LED halógena) com cada orçamento contendo mais de três fornecedores diferentes. 

Para uma melhor comparação de resultados baseado na aplicação da lâmpada, fez-se a 

comparação par a par: LED versus incandescente; LED versus fluorescente compacta; LED 

tubular versus fluorescente tubular; LED halógena versus halógena. 

Cada par de lâmpadas deveria possuir o valor de fluxo luminoso com no máximo 10% de 

diferença. Para efeito de cálculo, foi levada em consideração a média aritmética simples do 

fluxo luminoso de cada lâmpada, do preço e da potência. Considerou-se que as lâmpadas 

ficam ligadas 8 horas por dia durante 1 mês (30 dias). 

Para o cálculo do gasto ao longo do tempo utilizou-se a Equação (2), considerando a compra 

inicial de 10 lâmpadas de cada tipo. 

6.3. Análise econômica da eficiência para os modelos de ar-condicionado 

Primeiramente foi definido o tamanho do ambiente onde um aparelho seria instalado para 

determinar a capacidade de retirar calor necessário do aparelho. A capacidade selecionada foi 

a de 9000 Btus, capaz de refrigerar um ambiente de 14 m² com duas pessoas no seu interior. 
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Após isso, realizou-se uma pesquisa de preço de mercado de aparelhos de ar-condicionado 

split comum e de split inverter (cada orçamento com mais de três fornecedores diferentes) 

com capacidade de 9000 Btus e potência elétrica com até no máximo 10% de diferença da 

média da potência de todos os aparelhos de cada tipo pesquisados. O preço médio de cada tipo 

foi calculado com média aritmética simples. 

O consumo em kWh médio considerado para os aparelhos tipo split comum foi retirado das 

tabelas de consumo/eficiência energética para condicionadores de ar, do INMETRO, a partir 

do modelo de cada equipamento. Essa tabela informa o consumo de energia em kWh/mês, 

utilizando o ciclo normalizado de operação de 1 hora por dia por mês. A média de consumo 

foi calculada utilizando média aritmética simples. Já para os aparelhos tipo split inverter 

preferiu-se adotar a economia de 40% divulgada pelos fabricantes sobre a média de consumo 

do split comum, já que o consumo de energia medido pelo INMETRO considera apenas 1 

hora de ciclo de trabalho por dia, e a grande vantagem da tecnologia inverter é mais 

perceptível em períodos de operação mais longos. 

Considerou-se o aparelho funcionando por 8 horas/dia durante todo o mês. Para o cálculo do 

gasto ao longo do tempo, utilizou-se a Equação (2). 

7. Resultados de discussões 

Utilizando a classificação da eficiência energética exposta na seção 5.3 e tendo aplicado no 

caso residencial estudado, obteve-se o seguinte resultado mostrado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Eficiência energética luminosa por tipo de lâmpada para uma residência com 125 lux de iluminância 

Tipo de lâmpada 

Eficiência 

luminosa 

energética (W/m²) 

LED halógena 0,91 

LED tubular 1,39 

LED 1,76 

Fluorescente tubular 1,92 

Fluorescente compacta 2,05 

Halógena 8,33 

Incandescente 11,14 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Tabela 4 mostra que as lâmpadas de LED proporcionam maior eficiência energética 

despendendo menor consumo por metro quadrado. 

Um ponto a ser destacar é que apesar da redução na porcentagem relacionada à iluminação no 

consumo total de energia, seja pela aquisição de equipamentos tanto de refrigeração como 

eletrônicos, seja no avanço na tecnologia das lâmpadas com consumo menor, o setor 

residencial está apresentando crescimentos maiores de um ano para outro considerando 

somente o consumo na iluminação. A tendência é aumentar cada vez as mais o consumo de 

energia relacionado às lâmpadas. 

Considerando a Tabela 2 percebeu-se que as lâmpadas de LED tubulares tem maior eficiência 

do que as fluorescentes tubulares. Além disso, as LED tubulares não usam reatores no seu 

funcionamento, aumentando ainda mais a economia. 

Na avaliação econômica par a par tem-se que tanto as lâmpadas LED comum e LED 

halógenas são mais vantajosas do que as lâmpadas incandescentes e halógenas, 

respectivamente, após o 8º mês (Figura 5 e Figura 6). Já a lâmpada LED comum comparada à 

lâmpada fluorescente compacta, mostrou ser vantajosa apenas após o 49º mês (Figura 7). A 

LED tubular, por sua vez, passa a ser vantajosa, em relação à fluorescente tubular após o 31º 

mês (Figura 8). 

Figura 5 – Comparação Custo (R$) x Tempo – LED x Incandescente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 6 – Comparação Custo (R$) x Tempo – LED Halógena x Halógena 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 7 – Comparação Custo (R$) x Tempo – LED x Fluorescente compacta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 8 – Comparação Custo (R$) x Tempo – LED tubular x Fluorescente tubular 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com relação ao ar-condicionado, foi calculado que o split inverter é mais vantajoso após o 

28º mês de instalação em relação ao split comum (Figura 9). 

Figura 9 – Comparação Custo (R$) x Tempo – Split inverter x Split 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

À medida que os ativos, tanto lâmpadas quando ares-condicionados forem utilizados por mais 

horas ao dia, e o valor da tarifa de energia elétrica e das alíquotas de ICMS, PIS e COFINS 

for maior, menor será o tempo no qual os ativos demonstrarão sua vantagem se comparado às 

atuais tecnologias. 

8. Conclusões 

Neste trabalho percebemos que a nova tecnologia de lâmpadas utilizando LED apresenta um 

grande potencial de redução de consumo de energia elétrica chegando ser até duas vezes mais 

eficientes que uma lâmpada fluorescente compacta. Na análise econômica fica evidente o 

quão promissora é a tecnologia LED, sendo mais vantajosa em todos os casos de aplicação, 

mesmo em casos com um período de tempo de 2,5 a 4 anos. O fator que impede de não ser 

atrativa é o alto preço de investimento inicial, porém com a popularização da tecnologia esse 

investimento inicial será reduzido gradativamente, como ocorre com quase todas as novas 

tecnologias que chegam ao mercado. No ar-condicionado, split inverter, verificamos também 

ter um tempo de retorno atraente, aproximadamente dois anos, tornando-se uma ótima opção 

de compra para o consumidor.  

Com o constante crescimento no consumo de energia elétrica nas residências no Brasil, nas 

últimas décadas, economizar energia nestes domicílios passou a ser um importante fator de 

estudo do ponto de vista energético devido que a iluminação e o ar-condicionado têm uma 

parcela significativa neste consumo. Concluímos ainda nesse trabalho que podemos 
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contemplar outros tipos de edificações, como comerciais e industriais, para verificar o quanto 

de economia de energia pode ser feita nesses empreendimentos para alcançar eficiência 

energética. 
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