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Introdução: Light Emitting Diode (LED) é um produto novo no mercado e suas
aplicações eram restringidas a eletroeletrônicos. Hoje, apresenta avanço em sua
eficiência luminosa e pode-se vislumbrar o LED para a iluminação pública.
Iluminância é o ato que tem por objetivo prover de luz, ou claridade artificial, os
logradouros públicos no período noturno ou nos escurecimentos diurnos. É expressa
em lux, que corresponde ao fluxo luminoso incidente numa determinada superfície. A
NBR 5101 da ABNT fixa os requisitos mínimos para a iluminação de vias públicas. Os
principais tipos de lâmpadas elétricas são: Incandescentes, Descargas e Diodo Emissor
de Luz.  Objetivo: O objetivo de pesquisa é analisar a viabilidade econômica da troca
de lâmpadas de mercúrio e vapor de sódio por lâmpadas de LED na iluminação pública
da cidade de Coronel Fabriciano/MG. Metodologia: A pesquisa é de caráter
Exploratório. Foram realizadas varias visitas técnicas ao município em estudo,
acompanhamento à execução de serviço em campo, pesquisa no banco de dados da
Prefeitura de Coronel Fabriciano/MG e análise bibliográfica de estudo de caso
semelhante. Os dados obtidos foram analisados e confrontados, através de fórmulas de
análise e viabilidade econômica por meio do uso do Microsoft Office Excel.
Resultados: As técnicas mais usadas no trabalho de análise e viabilidade econômica e
financeira de um projeto novo ou melhoria de um já existente, são a Taxa Interna de
Retorno (TIR), o Valor Presente Líquido (VPL), Período de Retorno do investimento
(payback) simples ou descontado e o Índice de Lucratividade (IL). A análise
considerou a utilização de lâmpadas de vapor de mercúrio de 80 a 400 w, e de vapor de
sódio de 70 a 400 w. Considerando os cálculos do sistema atual para o LED teremos
uma redução de custos na ordem de R$ 170.489,75 ao mês e R$ 2.045.877,02 ao ano.
Considerando um Investimento inicial de R$ 10.000.000,00 para substituição das
luminárias em uso para as luminárias de LED. Este valor foi estimado considerando o
valor das lâmpadas LED e mão-de-obra para a substituição das mesmas. Calculando o
Payback, pode-se observar que em 4,89 anos recupera-se o valor do investimento.
Admitindo uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 12%, baseado na Selic +
juros da poupança, podemos calcular o VPL do projeto de R$ 163.180,04. Calculando
a Taxa Interna de Retorno por calculadora HP-12C e Microsoft Excel tem-se uma taxa
de 12,47%. Conclusão: O estudo de viabilidade econômica permitiu obter resultados
que torna viável economicamente a substituição das atuais lâmpadas de vapor de sódio
e mercúrio por lâmpadas LED no município de Coronel Fabriciano. Considerar ainda
que com a iluminação por LED haverá uma redução nos custos de manutenção da
Prefeitura.
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