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RESUMO 

Este trabalho descreve sobre um sistema de iluminação eficiente através da 

tecnologia de diodos emissores de luz (LED). O excerto tem por objetivo a 

racionalização no uso da energia através de uma eminente eficiência energética e 

excelente sistema de iluminação, superando as tecnologias tradicionais. Propondo a 

utilização da tecnologia LED de uma forma barata, acessível e viável, utilizando-se da 

rede elétrica convencional, sem gerar custos adicionais ao consumidor. Para isso, foram 

analisados alguns drives, e seus circuitos afins, para que haja uma melhor aplicação. 

Como também, foi realizado o projeto de um protótipo para evidenciar os objetivos de 

forma prática e palpável. Os resultados experimentais são apresentados de forma a 

comprovar o comportamento satisfatório das lâmpadas. 

Palavras-chave: lâmpada LED, eficiência energética, energia solar e LEDs 

como fonte de luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper describes an efficient lighting system using light emitting diode 

(LED) technology. The excerpt aims to rationalize the use of energy through an eminent 

energy efficiency and excellent lighting system, surpassing traditional technologies. By 

proposing the use of LED technology in an inexpensive, affordable and viable way, 

using the conventional electricity grid, without generating additional costs to the 

consumer. For this, we have analyzed some drives, and their related circuits, for a better 

application. As well, the design of a prototype was realized to demonstrate the 

objectives in a practical and palpable way. The experimental results are presented in 

order to prove the satisfactory behavior of the lamps. 

Keywords: LED lamp, energy efficiency, solar energy and LEDs as light 

source. 
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1 INTRODUÇÃO 

 É inegável que a energia elétrica se tornou um bem indispensável para a vida 

humana na terra. Desde o descobrimento do fogo na Era Pré-Histórica, a energia 

luminosa guiou o ser humano rumo ao desenvolvimento civilizatório atual. O sol 

sempre teve papel importante nesse processo, uma vez que através da observação dos 

fenômenos naturais de queimadas, das explosões nas jazidas de petróleo e de raios 

atingindo árvores, o ser humano desenvolveu interesse pela energia. Esses fenômenos 

acontecem através da combustão causada pela energia solar, e foram observados 

aguçando a curiosidade humana para tal fenômeno. Com isso, o fogo foi a fonte 

primária para a descoberta da energia para iluminar e esquentar durante as noites frias, 

como também para auxiliar na preparação de alimentos, o que corroborou para a 

evolução da vida.  

 Não obstante, a forma como vemos a energia passou por várias transformações 

durante a história que conhecemos, seja ela de forma luminosa ou motora, contribuiu 

para a perpetuação da vida humana na terra. No Império Romano, por exemplo, o fogo 

ainda tinha um papel restrito à iluminação através de luminárias que queimavam 

combustíveis (óleo) ou parafinas (velas), que possibilitaram a ocorrência de batalhas de 

guerra noturnas, surpreendendo seus adversários.  

Ao longo da história outros eventos se sucederam, como as revoluções 

industriais que foram precursoras do desenvolvimento tecnológico no decorrer dos 

tempos modernos. Esses acontecimentos foram determinantes no que tange ao uso da 

energia como matéria-prima para as máquinas, o que trouxe uma corrida para obter-se 

cada vez mais fontes de geração de energia, seja ela renovável ou não. É bem verdade 

que as primeiras descobertas foram as mais prejudiciais ao planeta, uma vez que 

envolviam a queima de combustíveis. Foi na Inglaterra que ocorreu a primeira 

revolução industrial, entre 1780 e 1830, essa revolução trouxe uma nova visão a 

respeito da geração de energia, que agora não passa a ter apenas função luminosa, mas 

também motora. Nesse período, a indústria têxtil de algodão e a siderurgia foram 

notáveis descobertas que fomentaram o comercio em todo mundo, introduzindo o 

mundo em uma nova era, guiado pela energia.  

A segunda revolução industrial tem como principais linhas de frente os aspectos 

metalúrgicos e químicos. Com seu inicio em 1870, tem sua característica no aço e suas 

variações, e as suas fontes de energia são a eletricidade e o petróleo. Por isso, foi 
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necessária a busca por fontes geradoras de energia elétrica, as quais se desenvolveram 

as termoelétricas, que também são prejudiciais ao planeta. Além disso, a queima de 

petróleo também causa danos ao meio ambiente, haja vista que nesse período da historia 

foram observados aumentos da temperatura global, além do aumento do calor nas 

cidades, ocorrência de chuvas ácidas, entre outros fatores. A partir desse período, ligou-

se um alerta o quanto a questão energética e ao avanço da tecnologia poderiam ser 

aliados a boas práticas sustentáveis.  

Nesse interim, durante o inicio do século XIX, algumas pesquisas revelaram o 

uso da energia elétrica para a geração de luz, o que em 1879, viria a ser inventada a 

lâmpada elétrica considerada comercialmente viável, uma vez que utiliza a máquina de 

descarga incandescente em um vácuo imperfeito. Essa lâmpada, desenvolvida por 

Thomas Edison nos Estados Unidos, emite luz através do aquecimento de um filamento 

de carbono, o que gerou um grande passo no uso da energia elétrica na esfera pública, 

pois possibilitou a democratização da iluminação. Entretanto, quanto mais avanços, 

mais gastos com energia elétrica foram sendo observados, causando uma procura 

imensa por fontes rápidas, entretanto, não saudáveis para o planeta. 

Os anos 1940 marcam o inicio da terceira revolução industrial, com o seu cerne 

o uso e construção da alta tecnologia, através da robótica e da internet, foram possíveis 

grandes avanços, o que tornou o mundo mais globalizado, principalmente, depois de 

1970, ano no qual ocorreram vários acontecimentos tanto em questão político-

econômica quanto em relação à sustentabilidade. A época era notória as transformações 

em que o mundo estava sendo submetido, tanto na esfera politica quanto social, pois 

logo após o período de guerras, período no qual trouxe avanços pontuais para a pós-

modernidade, mesmo que não tenham sido bem-intencionados, fazem parte do nosso 

cotidiano e corroborou para a globalização do mundo e o encurtamento das fronteiras, 

estreitando a relação entre países.  

Com esse novo sentimento de cuidado pelo planeta surgiu às primeiras 

conferências, como a Conferência de Estocolmo, que tinham por prioridade discutir o 

uso de energia e o bem comum do planeta, para se evitar a emissão de gases poluentes, 

e consequentemente, o efeito estufa aliado a furos na camada de ozônio, sem interferir 

no progresso industrial-econômico que o mundo pós-moderno atravessava no período.  

Com isso, as fontes de energias ditas renováveis foram a principal alternativa 

encontrada, uma vez que poder-se-ia gerar eletricidade necessária as industrias, como 

também, ao consumo individual por consequência da crescente comercialização de bens 
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de consumo, na época, como televisão, geladeira, máquina de lavar, entre outras. Dessa 

forma, usar os recursos naturais como fonte de geração de energia são sem duvida a 

melhor alternativa frente ao problema, haja vista que a geração de energia não é afetada 

e não traz tantos danos ao ecossistema do planeta, aliando assim, o desenvolvimento a 

sustentabilidade.  

Dentre as fontes de energias renováveis, se destaca a energia solar como 

principal alternativa, uma vez que a ciência aponta que a luz e o calor solar seriam 

aproveitáveis por cerca de 8 bilhões de anos, suprindo todo a demanda energética do 

planeta nesse período, o que evidencia que podemos considerá-la uma fonte inesgotável. 

Por isso, é notória a necessidade de se estudar as energias renováveis, principalmente, a 

de fonte solar, pois ela está desde os tempos antigos influenciando a evolução da vida 

humana na terra. Atrelado a isso, como o gasto de energia elétrica do Brasil com 

iluminação é de aproximadamente 17% (Costa, 2005), é evidente a necessidade de 

desenvolvimento de alternativas para a iluminação junto à geração sustentável (energia 

fotovoltaica), cada vez mais importante e com um mercado extenso em nosso país, haja 

vista que o Brasil é um dos países com maior incidência solar durante longo período do 

dia, na maioria dos dias do ano, o que torna o país um dos melhores lugares para o 

investimento nessa tecnologia. 

Dessa forma, este excerto propõe-se a dissertar a cerca da problemática 

energética no Brasil e no mundo; a eficiência da energia no que tange a iluminação; 

características das lâmpadas, em especial, a lâmpada LED; o acionamento de lâmpadas 

LED através de uma fonte solar sustentável, a saber, um sistema fotovoltaico; e o 

desenvolvimento de um protótipo de explicação da proposta. E com isso, contribuir para 

a geração de energia, e sua utilização no que tange a iluminação, como diferencial na 

propagação do aproveitamento de recursos naturais, de forma saudável, em consonância 

com o desenvolvimento tecnológico do mundo pós-moderno.  
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2 PROBLEMÁTICA ENEGÉTICA  

2.1 UMA VISÃO GLOBAL  

 É sabido que questões climáticas andam em conjunto com a geração de energia, 

uma vez que a obtenção de energia luminosa ou motora se dá pela transformação da 

matéria natural retirando-se a energia durante o processo de transição, pois como disse o 

famoso químico francês, Antoine Lavoisier, “na natureza nada se cria, nada se perde, 

tudo se transforma”. Dessa forma, a geração não foge dessa verdade cientifica, logo, é a 

transformação da matéria para obtenção de energia que traz os principais problemas 

climáticos que se enfrenta no mundo pós-moderno.  

 Definisse clima por um sistema constituído pela atmosfera, superfície terrestre, 

neve e gelo, oceanos e outras massas de água. Pode-se caracterizar o clima como sendo 

a média da variação da temperatura, precipitação e vento ao longo de um período de 

tempo que classicamente se define de 30 anos (IPCC, 2007). Dessa forma, as situações 

ambientais no que tange ao clima são variáveis e evoluem com o tempo de acordo com 

as ações humanas e ciclos naturais, por isso, a própria dinâmica interna do clima como a 

variação de chuvas, ou as externas como as erupções vulcânicas são de alguma maneira 

potencializadas pela ação humana o que corrobora para sua melhora, ou o mais comum, 

a sua piora.  

 Não obstante, tem-se observado que a ação humana tem contribuído para as 

alterações químicas da atmosfera, através de métodos como a geração de energia seja 

pela queima de combustíveis fósseis, seja por processos industriais e agrícolas que 

utilizam de outra forma de energia, mas poluem tanto quanto a geração através de seus 

motores e geradores mecânicos. Esses processos são identificados após o estopim da 

terceira revolução industrial na segunda metade do século passado. 
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Figura 1 - Variação da temperatura da superfície da terra de 1860 ao ano 2000 em graus centígrados 

Fonte: (EREC, 2008). 

 Na figura 1, tem-se um gráfico que demonstra a variação de temperatura do 

planeta terra num período de 140 anos que compreende de 1860-2000, essa temperatura 

analisada em graus centígrados. Durante esse interim, a variação de temperatura foi de 

aproximadamente de 0,8º. Identifica-se que no último terço do século XX, há apenas 

uma crescente de temperatura, tendo aumentado 0,4º, de forma que é notório que as 

ações humanas e motoras desenvolvidas pela instauração de uma nova revolução 

industrial influenciaram de forma direta e expressa a situação climática e ambiental de 

todo o mundo. O que demostra que a geração de energia é sim um problema ambiental e 

consequentemente social, uma vez que suas consequências são vistas e analisadas em 

vários espectros da vida humana, como clima, temperatura e habitat.  

 Nesse processo, a emissão de gases poluentes através da queima de combustíveis 

fósseis, indústrias e setores agrícolas são os principais fomentadores dos Gases do 

Efeito Estufa (GEE). Em primeiro plano, a existência de GEE não são prejudiciais ao 

planeta, uma vez que eles mantêm a crosta terrestre aquecida contra as baixas 

temperaturas, tornando o planeta habitável para a vida humana. Entretanto, o exagero 

leva ao caos, pois quando os GEE são encontrados facilmente na atmosfera são eles que 

contribuem para o aumento da temperatura global da terra, como exposto na Figura 1. 

Dessa maneira, os processos de obtenção de energia são, por assim dizer, mais um 

agravante climático do que um propulsor da vida humana no planeta, visto que nos 

últimos anos cresceu-se a riqueza mundial ao passo que de forma diretamente 
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proporciona cresceram também os malefícios causados pelas ações humanas ao meio 

ambiente.  

 Dessa maneira, é necessário analisar-se como se comporta o consumo mundial 

de cada fonte primaria de energia, como o petróleo, o gás natural, o carvão, a energia 

nuclear e a energia hidroelétrica. A representação desse consumo na Figura 2, demostra 

valores globais de consumo de vários tipos de energias no ano de 2007.  

 

 

Figura 2 - Consumo mundial no ano de 2007 das principais energias primárias em milhões de TEP 

Fonte: (BP, 2008). 

A principal fonte de energia consumida pelo mundo pós-moderno segundo a 

pesquisa é o petróleo, uma vez que foram consumidas 3.953 milhões de toneladas de 

petróleo equivalente (TEP), o que corresponde a 36% de toda energia primaria utilizada 

no mundo em um ano de consumo. Em segundo lugar, fica o carvão com 3.178 milhões 

de TEP, visto que corresponde a 29% do consumo global. Seguem-se o gás natural 

(24%), energia hidroelétrica (6%) e a energia nuclear (5%), em terceiro, quarto e quinto 

lugares respectivamente, com um total de 3.969 milhões de TEP. 

 É interessante notar-se que as principias matrizes energéticas utilizadas para 

consumo no mundo pós-moderno são de alto prejuízo para a humanidade, visto que se 

utilizam da queima para a geração de energia. Dessa forma, identifica-se que o 

problema na geração de energia é global e disseminando, uma vez que dados estáticos 

da figura 2 demostram uma situação mundial, a qual revela o grande problema que se 

enfrenta atualmente, pois quanto maior o consumo de forma a prejudicar o ambiente, 

menos tempo de vida humana na terra se terá. E ainda mais, vê-se que mesmo uma fonte 
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considerada renovável, como a de energia hidroelétrica, ocupa as últimas posições de 

consumo na pesquisa. 

2.2 UMA PERSPECTIVA NACIONAL  

É bem verdade, que a maior parte da geração de energia da malha energética 

brasileira é proveniente de fontes hidroelétricas, segundo dados do Governo Federal, as 

usinas hidroelétricas são responsáveis por 75% da eletricidade do país, provenientes de 

cerca de 140 usinas distribuídas em todo território nacional. Segundo o Estado 

brasileiro, deixaram de ser emitidos cerca de 800 milhões de toneladas de CO₂ desde as 

décadas de 1960 e 1970, quando foram investidos recursos para a construção das 

maiores e a maioria das usinas brasileiras.  

Porém, apesar da campanha midiática desenvolvida pelo governo brasileiro, 

depender de uma só fonte energética pode acarretar perdas maiorias e problemas ainda 

mais visíveis à segurança energética de um país. Como dito acima, o clima, o meio 

ambiente e a geração de energia são fatores que estão interligados, portanto necessitam 

ser tratados em conjunto, visto que fazem parte de um mesmo contexto. Dessa maneira, 

é necessário analisar-se os problemas que são gerados pela dependência de uma única 

fonte dita renovável, mas que também traz suas problemáticas.   

Em primeiro plano, a forma como as usinas são construídas muitas vezes 

desrespeitam até mesmo a legislação vigente, pois segundo o Art. 5º da Lei 9.075, de 

1995, é necessário o aproveitamento ótimo dos potenciais hídricos nacionais. 

Entretanto, isso não acontece na prática, visto que segundo a Agência Brasileira de 

Energia Elétrica (Aneel), mostram que dos 42 empreendimentos leiloados entre 2000 e 

2012, apenas 10 constituem usinas como reservatório. Nessa perspectiva, fica evidente o 

descaso do Estado em assegurar o cumprimento da legislação que tem por finalidade 

assegurar as reservas hídricas do país da melhor maneira possível para não denegrir o 

meio ambiente. Além de aumentar o preço final da energia para o consumidor, essa 

prática faz com que em caso de seca, a matriz energética hidroelétrica só suportaria 3,24 

meses no ano de 2022, segundo o planejamento decenal do ministério de Minas e 

Energia.  

Além de que a instauração das usinas hidroelétricas trazem impactos ambientais 

ao ecossistema e a vida social, uma vez que no Brasil, segundo o Movimento dos 
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Atingidos por Barragem (MBA), 33 mil pessoas estão desabrigas por consequência da 

instalação de usinas hidroelétricas. Acrescido a isso, a mudança no ecossistema é 

acentuada, tendo em vista que o clima da região muda em virtude da grande evaporação 

de água influenciando na temperatura local em variações de até 3ºC; peixes 

desaparecem por não conseguirem escalar a represa para se reproduzirem; muitos 

animais nativos da vegetação original são forçados a saírem de seu habitat, pois a 

vegetação é toda inundada; além de que toda a vegetação apodrece submersa a grande 

quantidade de água no local influenciando na morte dos poucos peixes que ainda 

restam; acrescidas do processo de eutrofização da água que são jogadas nas pás 

geradoras de energia. 

 Dessa forma, mesmo que considerada uma fonte renovável, a energia 

hidroelétrica anda a passos largos de ser a ideal, uma vez que apresenta tanto problemas 

políticos-administrativos como também poluentes se igualando a processos de queima 

de combustíveis fósseis e afins.   

Nessa perspectiva, surge uma reflexão a cerca de meios para melhorar a atual 

situação não só brasileira, mas global. Nessa perspectiva, as energias de fonte 

renováveis surgem como alternativas viáveis para que se possa mitigar essa situação, 

uma vez que a geração de energia de forma saudável ao planeta acarretaria em 

crescimento econômico acrescido de boas práticas ambientais. Nesse mesmo caminho, a 

energia solar revigora a visão de crescimento saudável, de forma que sua geração é de 

forma limpa e abundante, tendo em vista que a sua fonte (o Sol) é suficiente para a o 

consumo global por cerca de 8 bilhões de anos, segundo Marcelo Gradella Villalva. Por 

isso, poder contribuir para a iluminação de forma saudável ao planeta é um caminho 

bastante satisfatório, uma vez que segundo o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 

(CEPA- USP), cerca de 16-17% da energia gasta no Brasil são provenientes da 

iluminação, o que revela o quanto boas práticas na geração e consumo de energia 

podem ser relevantes na melhora do consumo global de energia, partindo-se da 

colaboração na iluminação. 
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3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO 

 É inegável que as energias renováveis são o melhor caminho para a resolução 

da problemática energética, não só brasileira como também mundial. Pois, utilizando-se 

de fontes naturais e em sua maioria não prejudiciais ao ambiente, foi que houve avanços 

em relação à resolução do consumo de energia. Entretanto, outras ações são necessárias 

para que se obtenha um conjunto de produção benéfica, e não somente ações isoladas 

que muitas vezes possuem uma boa intenção, porém não alcançam seus objetivos por 

não encontrarem suporte em outras atividades que auxiliem na conquista do êxito. 

Nessa perspectiva, é necessário, além do investimento em fontes geradoras de 

energia ditas alternativas, uma prática de eficiência energética difundida em todos os 

processos de geração de energia. Entende-se por energia alternativa como uma energia 

sustentável que deriva do meio ambiente natural. “O termo fonte alternativa de energia 

não deriva apenas de uma alternativa eficiente, ele é sinônimo de uma energia limpa, 

pura, não poluente, a princípio inesgotável e que pode ser encontrada em qualquer lugar 

pelo menos a maioria na natureza” (SANTOS, 2008). Dessa forma, a utilização de 

energias alternativas aliadas a práticas sustentáveis no que desrespeito a eficiência 

energética é o melhor caminho a se percorrer, tendo em vista que com a redução das 

reservas petrolíferas mundiais por consequência da crise do petróleo na década de 70, 

grandes foram os impactos ambientais causados ao planeta, pois a obtenção de energia 

através da queima de petróleo é considerada uma fonte de energia altamente poluente.  

Por isso, a eficiência energética pode ser compreendida pela associação à 

produtividade, à proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento global sustentável, 

que tem por objetivo continuar na crescente mundial por desenvolvimento sem afetar as 

futuras gerações de forma a mitigar os bens naturais existentes. Nesse interim, além de 

produzir uma energia limpa, é dever do ser humano utiliza-la de forma correta, para que 

não haja desperdícios e só se gaste o necessário para o consumo, dessa maneira evitando 

perdas e fazendo com que a produção não seja, por assim dizer, em vão.  

Além disso, a eficiência energética traz benefícios ao ser humano, uma vez que 

agregam alivio para o setor energético nacional corroborando para o bem social. De 

forma que, essa prática entra em consonância com aquilo que se pode imaginar como 

ideal, haja vista que produzir de forma limpa e consumir de forma sustentável se 

aproxima da utopia para o consumo energético. Nesse sentido, a eficiência energética 

pode ser analisada como a forma de produção e consumo descentralizada, tendo como 
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consequência o aumento de energia disponível para consumo, uma vez que tais práticas 

corroboram para a diminuição da emissão de CO₂ e GEE.  

Analisando-se de maneira mundial, passa pela alçada da eficiência energética 

evitar a produção de energia através da queima de combustíveis fósseis, haja vista que 

estes são altamente prejudicais a vida no planeta. No caso do Brasil, é sua função evitar 

os malefícios causados pela instalação de usinas hidroelétricas, tendo em vista que estas 

causam danos não só ambientais como também sociais.  

Dessa maneira, conservar a energia produzida de forma limpa significa melhorar 

a maneira de utiliza-la sem abrir mão dos benefícios trazidos pela energia elétrica e 

motora, tão importantes para a vida pós-moderna. Sendo assim, a eficiência energética 

deve ser difundida como conceito para todos e ser aplicada, primeiramente, em casa 

pelo consumidor até que se crie uma cultura de utilização de energia de forma 

sustentável em massa.  

A começar das residências, a prática da eficiência energética deve ser difundida, 

uma vez que a demanda de oferta de energia tem aumentado no Brasil, pois segundo a 

EPE (2011), o consumo médio do país foi de 153,9 kWh/mês em 2010, ano o qual o 

consumo residencial aumentou cerca de 6%. Em pesquisas mais atualizadas a EPE, 

divulgou que no ano de 2012 o consumo de energia elétrica em nível residencial 

aumentou para 7,3%, valor que está acima do resultado obtido há um ano. Esse 

crescimento de consumo se dá a grande fomentação do mercado consumidor de 

eletrodomésticos e luminárias residenciais, uma vez que nos últimos anos o poder 

aquisitivo brasileiro subiu e com isso trouxe um aumento no consumo. Dessa maneira, 

observa-se um aumento no consumo médio de energia por parte da população quando 

há alterações no poder aquisitivo do povo e o do Produto Interno Bruto – PIB. 

Em estudo realizado pelo EPE (2011), no período entre os anos de 1985 a 2010 

com uma projeção até o ano 2020, observa-se que cerca de 20 milhões de pessoas foram 

incorporadas à classe C entre os anos de 2005 e 2009, em período semelhante analisa-se 

que entre 2006 e 2010 foram acrescidos ao mercado consumidor de energia elétrica 

cerca de 8 milhões de novos consumidores. Esse fato revela que à medida que o poder 

aquisitivo do povo brasileiro foi aumentando, proporcionalmente foram aumentados o 

número de consumidores de energia, o que demostra que a relação do consumo, 

principalmente residencial, está crescendo ao passo que é necessário uma prática de 

eficiência energética, em especial, no consumo residencial.  
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Figura 3 - Brasil – Consumo médio por consumidor residencial (kWh/mês) - Fonte: EPE - Projeção da 

demanda de energia elétrica (2011-2020) 

 É evidente que o perfil do consumo praticado nas residências brasileiras foi 

sendo alterado ao passar dos anos. Segundo o estudo EPE (2011), no espectro entre 200 

e 500 kWh/mês houve um aumento de 18,5% para 26,6%, á medida que para 

consumidores acima de 500KWh/mês o aumento foi de 1,9% para 2,7%, no ano de 

2010.  

 De maneira análoga, se observa na figura 3, que o consumo residencial de 

eletricidade deve crescer, nessa década, 4,5% ao ano, o que significa um aumento de 

154KWh/mês, em 2010, para 191KWh/mês em 2020.  

 Todos esses fatos demostram a necessidade de uma prática de eficiência 

energética focada no consumo residencial, uma vez que dados e estudos apontam que 

com a crescente escalada do país em termos financeiros e o consumo residencial tem 

aumentado de forma preocupante, o que evidencia a urgência de instalação de uma nova 

cultura de eficiência do sistema energético.  

 Essa nova forma de desempenhar a energia pode ser conseguida com a 

adequação de hábitos no consumo, como também na melhoria de tecnologias existentes 

que transformam a energia e nas técnicas de instalação de sistemas elétricos.  

  Nessa mesma perspectiva, as lâmpadas com tecnologia LED se enquadram no 

campo das tecnologias que transformam energia, pois estas transformam energia elétrica 
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em energia luminosa. Essa tecnologia é por demais interessantes, pois apresenta um 

maior nível iluminado por watt, além de oferecer um menor custo energético. Dessa 

forma, a tecnologia LED sai à frente de suas concorrentes (incandescentes e 

fluorescentes compactas), pois os LEDs possuem tensão de condução baixa, não 

necessitam de ignição, e são alimentados por uma corrente continua. Além disso, sua 

alta eficiência luminosa permite o uso de bateria, o que permite uma maior autonomia 

do sistema. Por isso, a lâmpada LED se torna um atrativo para a ajuda no processo de 

eficiência energética, no que desrespeito ao consumo residencial.  

 Nessa perspectiva, se há o desejo de aplicar o conceito de eficiência energética 

no consumo residencial, sem dúvida, a tecnologia LED é o caminho, uma vez que 

oferece melhores alternativas em termos elétricos e eletrônicos para mitigar os gastos 

relacionados à energia gasta nas residências brasileiras.  
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4 CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA LED 

 É notória que com o crescente consumo nas residências brasileiras, é necessária 

uma alternativa segura, promissora e eficiente para mitigar os problemas existentes. 

Dessa forma, a tecnologia LED se apresenta como alternativa no mercado, uma vez que 

responde a todos os pré-requisitos supracitados.  

 A constante busca da indústria por sistemas de iluminação mais eficiente fez 

com que os semicondutores, que foram usados por longos anos no controle de pequenos 

sistemas e no acionamento de lâmpadas, tornaram-se fonte luminosas capazes de 

substituir as então tecnologias mais avançadas. Por apresentarem característica como 

tamanho compacto e eficiência, a tecnologia LED tem atraído pesquisadores e ganhando 

cada vez mais espaço no mercado em todo o mundo.  

 Os diodos emissores de luz (Light Emitting Diode,LED), surgiram na década de 

60 como tecnologia inovadora, mas sem muitas aplicações, haja vista que no 

lançamento dessa tecnologia ela possuía aplicações voltadas a iluminação indicativa em 

aparelhos eletroeletrônicos. Entretanto, ao longo do tempo, com o avanço do estudo na 

tecnologia surgiram outras aplicações com LEDs mais potentes e com maior eficiência 

de iluminação que é o caso das atuais lâmpadas LEDs distribuídas no mercado. 

Hodiernamente, estes dispositivos apresentam maior eficiência luminosa agregada à 

longa vida útil comparados às lâmpadas fluorescentes (Cervi, 2005a). 

 O LED é um dispositivo semicondutor que tem como princípio de 

funcionamento a eletroluminescência, emitindo luz através da combinação de elétrons e 

lacunas em um material sólido (Sá Junior, 2007a). É característica dessa tecnologia 

emitir luz em um faixa específica do espectro visível, onde se destacam as cores azul, 

verde, vermelho e branco, e suas respectivas combinações. Outros avanços da lâmpada 

LED apresentam luminosidade nas faixas ultravioleta e infravermelho.  

 

4.1 A TECNOLOGIA  

 Esses dispositivos são normalmente alimentados por corrente continua, possuem 

tensão de condução considerada baixa e não necessitam de ignição, o que faz desta 

lâmpada a mais atraente no mercado. Essas características tornam-se atraentes, pois 

abrisse a possibilidade de alimentação através de baterias, ocasionando a não 
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dependência da rede elétrica convencional. Acrescidas de alta luminosidade, a 

tecnologia permite a utilização de pequenas baterias e maior comodidade ao sistema.  

  De maneira análoga aos sistemas de diodos tradicionais, o LEDs permite a 

passagem de corrente elétrica em apenas um sentido, dessa forma, a polarização direta 

faz com que haja a emissão de luz. No geral, os LEDs possuem três divisões: de alto 

brilho, de potência e indicativos. Na figura 4, observa-se os três tipos diferentes da 

tecnologia, o que diversifica ainda mais a tecnologia para diversas aplicações 

mercadológicas.  

 

Figura 4 - Classificação dos LEDs. Adaptação das fotos fornecidas em (Fonte: Open Stock Photography, 

2008). 

 Com o avanço dos estudos nessa tecnologia, fez-se necessário a divisão da 

classificação da franquia, tendo em vista o leque de aplicações que foram abertos para o 

uso desse tipo de diodo. Desde as suas primeiras aplicações em aparelhos 

eletroeletrônicos, até a sua aplicação em semáforos e sistemas de iluminação pública, 

até iluminação de painéis automotivos, visores e fachadas, nesse sentido, obtém-se 

grandes e diversas aplicações dos LEDs, que estão incorporados em diversos sistemas 

do uso diário da população. Além disso, o constante aumento do fluxo luminoso emitido 

por estes dispositivos, aliado à descoberta da tecnologia para a emissão de luz branca, já 

na década de 90 (Bullough, 2003), corroborou para a sua aplicação no uso da 

iluminação residencial, e até na iluminação urbana pública.  

 

4.2 FUNCIONAMENTO DOS LEDS  

 De maneira análoga ao encontrado nos semicondutores, a tecnologia apresenta 

dois materiais diferentes que formam um junção P-N. Nesta tipo de junção, o lado P 

contém falta de elétrons, à medida que o lado N contém essencialmente cargas 

negativas, no caso, excesso de elétrons. Quando polarizado diretamente, os elétrons e 

lacunas se movimentam em direção ao mesmo ponto. Assim, a combinação entre estes 
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elementos resulta na emissão de fótons (Bullough, 2003). É possível observar que 

processo descrito na figura, a qual demostra a passagem de elétrons no semicondutor 

através da junção P-N, há encadeamento no qual se forma a luz.  

 

Figura 5 - Processo de emissão de luz de um LED. Fonte: Open Stock Photography, 2008. 

 O tipo de espectro de luz que o LED apresenta também é uma grande vantagem 

nesta tecnologia, uma vez que a luz emitida pelo LED é monocromática e o tipo de 

material usado no semicondutor é que define o comprimento de onda da luz. A 

variedade de material é enorme, entre elas podem ser usados gálio, alumínio, arsênio, 

fósforo, índio e nitrogênio. Esta variedade de elementos químicos e a combinação deles 

permitem a emissão de luz em uma ampla faixa do espectro (Bullough, 2003).  

 A figura 6, demostra o espectro de radiação e as cores correspondentes, uma vez 

que os tipos de onda e seu comprimento em milímetros determinam necessariamente a 

cor no espectro, sendo assim, o conhecimento das informações contidas na figura 6 são 

importantes características na determinação final da cor desejada para o LED. Já na 

figura 7, é determinada as características dos diferentes modelos de LEDs quanto ao 

comprimento de onda emitido, característica na qual cada comprimento de onda 

determina um tipo de cor especifico no espectro (Luxeon, 2008). 
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Figura 6 - Espectro de radiação e as cores correspondentes em relação ao comprimento de onda. 

Fonte: Open Stock Photography, 2008. 

 
Figura 7 - Diferentes modelos de LEDs e seus respectivos comprimentos de onda.  

Fonte: Open Stock Photography, 2008. 

 

 Nas diversas vantagens de aplicação da tecnologia LED na iluminação pública 

estão a alta eficiência luminosa e elevada vida útil, haja vista que devido à constante 

pesquisa e avanço da tecnologia se alcance 100 lm/W, superando suas concorrentes em 

até 75 lm/W. Além de que, outra característica importante não só para iluminação 

pública, mas também para a residencial é que a vida útil de um LED pode atingir até 

50.000 horas (Luxeon, 2008), contribuindo para a redução de custo de manutenção e 

corroborando para o crescimento da eficiência energética.  
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 Outra vantagem é que a temperatura de funcionamento da tecnologia influencia 

no seu funcionamento, visto que o aumento da temperatura resulta em uma baixa da 

resistência, o que resulta no aumento da corrente. Com a corrente alta, causa o 

aquecimento do LED, por isso, a corrente deve ser controlada para que se tenha um bom 

limite de atuação. O fato também do LED apresentar baixa tensão de condução entre 2,5 

V e 4 V, faz com que o sistema possa ser alimentado por baterias, além de funcionar 

com corrente contínua.  

Uma problemática dos LEDs é que eles não podem ser ligados diretamente à 

rede elétrica, uma vez que funcionam com níveis de tensão diferentes daqueles 

fornecidos pela rede convencional. Dessa maneira, é necessário desenvolver um circuito 

que permita fazer essa adequação para o bom funcionamento da tecnologia. Esse 

conversor deve ser compacto, eficiente, além de possuir baixo custo de produção, para 

que os benefícios da tecnologia sejam explorados com máxima eficácia. A cerca desse 

circuito conversor, os chamados drivers, serão melhores explorados no capitulo 

seguinte.  
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5 ACIONAMENTO DA LÃMPADA LED 

 É bem verdade que a tecnologia LED é bem recente do campo de aplicação da 

iluminação energética, seja ela de forma residencial ou pública. Por isso, nos últimos 

anos, muitas pesquisas estão sendo realizadas no que desrespeito ao aperfeiçoamento do 

próprio dispositivo, como também, em relação às variadas formas de acionamento. 

Dessa forma, ainda não há uma conclusão unanime quanto a melhor forma de aplicação 

da tecnologia, entretanto, há um grande progresso no conhecimento, aplicação e 

maneira de se acionar um LED, o que permite se escolher um caminho mais satisfatório 

dentre as principais possibilidades existentes. 

 Deste modo, o acionamento dos Diodos Emissores de Luz (LEDs), é 

condicionado pelo controle da corrente que alimenta este dispositivo. Em sua forma 

mais tradicional e aceita, a alimentação do LED é realizada através de corrente 

continua, o qual obtém 100 % de eficiência de iluminação energética e 40% do valor 

nominal da corrente do LED. Esta forma se torna eficaz, uma vez que podem ser 

obtidos os valores de corrente através de uma bateria ou de um conversor CC-CC 

(Corrente Contínua – Corrente Contínua) com um filtro de saída.  

 Não obstante, como dito, existem outras formas de acionamento da tecnologia 

que se utiliza de tipos de ondas diferentes. Como é o exemplo de circuitos alimentados 

por ondas que podem ser moduladores de corrente através da largura de pulso, dentes de 

serra, ou até mesmo com ondas senoidais com retificações.   

 Entretanto, alimentar a tecnologia com corrente continua é o melhor caminho a 

ser percorrido, uma vez que apresenta mais aspectos positivos em relação aos outros 

tipos de acionamento. Pois, mesmo com a ondulação de cerca de 40% no valor nominal 

da corrente, não há grandes alterações no resultado. Com isso, essa ondulação é 

suficiente para desenvolver um driver simples, compacto e, principalmente, de baixo 

custo.  

 Cada fonte de luz necessita de uma maneira especifica para iniciar o seu 

funcionamento. Nesse caso, a tecnologia eletrônica LED, possui um estágio de 

transformação da tensão alternada em continua alimentando um conversor CC- CC, a 

partir da rede convencional de energia elétrica. Esses conversores têm por função 
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adequar o nível de tensão e controlar a corrente de saída. Dessa maneira, os LEDs 

necessitam de um circuito para seu acionamento, conhecido também como driver, por 

operar com sinais de tensão e corrente diferentes do fornecido pela rede elétrica. Estas 

tipologias podem ser implementadas de diversas maneiras, através de conversores CC-

CC operando em alta frequência ou outros limitadores de corrente.  

5.1 RESISTOR SÉRIE  

Os LEDs possuem uma resistência série intrínseca, porém de valor muito baixo 

(Sá Junior, 2007b). Entretanto, isto não é suficiente para limitar para limitar a corrente 

quando ligado a uma fonte de tensão, por isso, necessita-se de um driver para haver a 

estabilização da corrente.  

 Com isso, como demostrado na figura 8, a forma mais simples de alimentar um 

LED é por meio de uma fonte de tensão contínua, acrescido de um resistor conectado 

em série com este dispositivo. Pois, dessa forma, a corrente que circula pelo resistor 

será de mesmo valor da corrente que circula pelo LED. Isto posto, o valor de corrente 

que circula no circuito é controlado pela tensão aplicada no resistor.  

 

Figura 8 - Limitação de corrente por um resistor série. Fonte: Arquivo pessoal  

 

 Apesar da simplicidade e facilidade, o circuito apresenta algumas dificuldades. 

Pois, qualquer alteração da fonte geradora de tensão faz com que haja uma modificação 

da tensão empregada no resistor. Acrescido a isso, a tensão de condução do Led pode 

variar em virtude do material usado na fabricação, o que geraria uma inconstância na 

corrente que alimenta o circuito. Esse fato, causa alterações na iluminação do 

dispositivo ou até sua queima.  
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5.2 CAPACITOR SÉRIE  

Uma topologia semelhante, é a proposta para alimentar os LEDs através de uma 

fonte de tensão alternada (Badella, 2004). Nesse caso, os LEDs são conectados de forma 

antiparalela, ou seja, o LED 1 conduz quando a tensão é positiva e o LED 2 conduz 

quando a fonte inverte sua polaridade, o que gera o aproveitamento da condução da 

corrente nos dois sentidos.  Entretanto, a iluminação sofre uma interrupção durante a 

inversão de polaridade, por isso, a frequência do sinal de tensão tem que ser elevada, 

para que o olho humano não possa identificar essa parada, quando um dos LEDs estiver 

apagado. Como mostrado na figura 9, o capacitor tem por função regular a corrente dos 

LEDs. 

 

Figura 9 - Limitador de corrente por um capacitor série. Fonte: Arquivo pessoal  

 

 Essa tipologia é de baixo custo, porém, apresenta percalços A corrente de pico 

nos LEDs deve ser elevada para que seja possível manter a corrente nominal. 

Entretanto, o valor da corrente de pico é tão alto que ultrapassa o limite dos LEDs, o 

que não permite a implementação do circuito. 

 

5.3 CONVERSORES CC-CC 

 Esse tipo de drive é altamente aplicado em circuitos eletrônicos, pois operam em 

alta frequência, obtendo assim uma série de vantagens. Há uma gama de conversores 

que podem ser usados para a alimentação da tecnologia LED, os quais possuem 

características próprias. Dessa forma, apresentar-se-á duas topologias básicas e suas 

respectivas avaliações (Sá Junior, 2007b).  
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5.3.1 CONVERSOR BUCK  

Como se pode observar na figura 10, o conversor do tipo Buck, é simples e 

pequeno, e consequentemente, de baixo custo, pois possui um reduzido número de 

componentes utilizados no circuito, atendendo assim os objetivos do trabalho em expor 

circuitos de valor acessível. O circuito pode ser utilizado para alimentar os LEDs com 

característica de uma fonte de corrente. Esta configuração apresenta a vantagem de 

reduzir ainda mais o número de componentes do circuito. 

 

 

Figura 10 - Conversor Buck. Fonte: Arquivo pessoal  

 A característica principal deste circuito é alimentar a carga com uma tensão de 

saída inferior à tensão de entrada, sem isolação entre elas. O indutor limita a variação de 

corrente e o capacitor reduz a mudança de tensão na carga. Dessa forma, o conjunto L-C 

é usado como um filtro. Se o valor da indutância for elevado, a ondulação da corrente 

será reduzida, e o capacitor de saída poderá ser retirado (Adaime, 2008). 

Entretanto, a desvantagem dessa tipologia está no fato de poder compartilhar do 

mesmo referencial entre a fonte de entrada, a carga e o acionamento. Somado a isso, a 

vida útil de um capacitor eletrolítico é inferior à dos LEDs, e pode ser um fator limitante 

do sistema.  

 

5.3.2 CONVERSOR BOOST  

 

Figura 31 - Conversor Boost. Fonte: Arquivo pessoal  
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O circuito possui características semelhantes ao conversor Buck, entretanto, sal 

diferença está no fato que, apesar de utilizar os mesmos componentes, a diagramação do 

circuito é diferente. Com isso, a tensão de saída é superior à de entrada pelo fato de o 

indutor operar como uma fonte de corrente em série com a fonte de entrada.  

Por isso, o princípio de funcionamento do conversor é armazenar energia no 

indutor, enquanto o interruptor permanecer conduzindo, e posteriormente transferir esta 

energia para a carga, enquanto o interruptor estiver em bloqueio. A corrente que circula 

pelo diodo é sempre descontínua. Assim, para alimentar a carga com uma corrente 

contínua é necessário utilizar o capacitor de saída. A tensão máxima aplicada ao 

interruptor será a mesma de saída e, portanto, o maior valor de tensão existente no 

circuito (Adaime, 2008). 

A corrente de entrada do conversor Boost não é interrompida como no conversor 

Buck. Esta é uma característica importante que permite empregá-lo na correção do fator 

de potência (FP) de outros circuitos com grande eficiência. Outra vantagem deste 

conversor é o fato de ele compartilhar a mesma referência entre a carga, a fonte de 

entrada e o interruptor, simplificando o circuito de comando. Esta tipologia também é 

muito utilizada para alimentar LEDs através de baterias.   
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6 LÂMPADA LED DE BAIXO CUSTO 

 Com o intuito de validar a ideia e analisar a proposta de uma lâmpada LED de 

baixo custo, neste capítulo, foi desenvolvido um protótipo. Dentre todo o arcabouço 

teórico analisado nesse excerto, foi analisada uma proposta de drive juntamente com a 

tecnologia LED que melhor se adequava aos padrões de facilidade e versatilidade para o 

usuário.  

6.1 DIAGRAMAÇÃO  

Para a realização do experimento, montou-se um circuito analisando as melhores 

alternativas e facilidades (Figura 12), com isso tomou-se por base o modelo eletrônico 

do drive Capacitor Série, tendo em vista sua facilidade e melhor aplicação no que 

desrespeito ao seu uso com a tensão convencional da rede elétrica. Com o objetivo de 

retificar a corrente, ou seja, transformar a corrente alternada em uma corrente contínua, 

foi adicionado ao circuito uma ponte retificadora, constituída de 4 diodos. Este 

dispositivo, faz a retificação completa da onda, com isso há a retificação tanto dos ciclos 

positivos quanto dos ciclos negativos. Na parte final do circuito, antes do acionamento 

dos LEDs, há um capacitor que tem por finalidade tornar a recém-transformada corrente 

contínua, estável para o uso na alimentação dos LEDs.  E por fim, há no circuito três 

fitas da tecnologia, com 6 LEDs  posicionados em cada fita, que serão acionados com 

finalidade de iluminação do ambiente.  

 

 

Figura 42 - Circuito do protótipo. Fonte: Arquivo pessoal  
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 Com a diagramação eletrônica feita, e com o objetivo de se por em prática o 

protótipo, foram usados os seguintes componentes para a realização do circuito: 

 Capacitor1 – 1,5µF/400V; 

 Resistor  – 100 K/ ¼ W; 

 Capacitor 2 - 100µF / 63V; 

  4 × Diodos – 1N4007; 

  3 fitas com 6 LEDs, em cada fita.  

6.2 MONTAGEM  

 No processo de montagem da lâmpada LED, foi utilizada uma protoboard para a 

realização dos testes durante a montagem, antes de se colocar o circuito na placa 

definitiva. Para isso, os componentes foram postos de acordo com o diagrama e suas 

especificações, juntamente, com as fitas de LEDs posicionadas de maneira a se 

identificar o processo de iluminação, como é descrito na figura 13. É importante 

salientar que durante todo o processo, a tensão utilizada em todos nos teste, foi sempre a 

tensão convencional fornecida pela companhia de energia elétrica.  

 

Figura 13 - Protótipo na protoboard. Fonte: Arquivo pessoal  
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 Logo após se obter sucesso nos testes realizados na protoboard, foi encaminhado 

o desenvolvimento do circuito na placa definitiva realizando a soldagem dos 

componentes. Como se pode observar na figura 14. Como visto na figura, foi realizada a 

soldagem do bocal de uma lâmpada incandescente comum, para que se ligue o circuito 

facilmente a rede elétrica. Dessa maneira, a tensão de entrada do circuito passa a ser 

direcionada pelo bocal até chegar à placa para alimentar o circuito por completo, com o 

acionamento das fitas de LED.  

     

Figura 14 – Montagem e soldagem na placa definitiva. Fonte: Arquivo pessoal  

6.3 PROTÓTIPO  

 Na montagem final do protótipo, é adicionado o uso de uma garrafa PET 

comum, a qual  tem por objetivo adequar o corpo da lâmpada dentro do seu interior, 

para funcionar como um a especial de protetor. Como o projeto tem por objetivo a 

utlização ao máximo dos recursos disponíveis, até a tampa da garrafa PET é usado para 

dar suporte às fitas de LEDs, com isso possibilitando que estas permaneçam firmes e em 

pé.  

 Nesse processo, é realizada a colagem dos componentes um ao outro, para que 

se possa dar forma ao protótipo. Dessa forma, utilizando-se de cola, a placa é pregada 

ao bocal da lâmpada. Em volta da placa a qual está o circuito, um arame é colocado 

como base para dar suporte às fitas de LEDs, além da colagem da tampa da garrafa PET 

nas costas das fitas de LEDs, possibilitando sua finalização. Todo o processo descrito é 

possível se identificar na figura 15. 
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Figura 15 - Protótipo em processo de finalização. Fonte: Arquivo pessoal  

 Dessa forma, após o termino desse processo, chega-se a parte final da montagem 

a qual é inserida ao protótipo o corpo da lâmpada LED. Este corpo é formado pela 

garrafa PET, a qual é cortada em usas extremidades para facilitar sua colocação através 

da colagem no bocal da lâmpada. Por a garrafa PET ser transparente facilita passagem 

da luz, e isola o circuito da lâmpada da parte exterior, aumentando sua vida útil, além da 

segurança para o usuário fazer o seu manejo, o que permite pegar no corpo da lâmpada 

para instala-la, por exemplo.  O protótipo final da Lâmpada LED pode ser identificado 

na figura 16. 

 

Figura 16 - Protótipo final. Fonte: Arquivo pessoal  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente que a energia é essencial a manutenção da vida humana no planeta. 

Desde o descobrimento do fogo até as aplicações mais diversas atuais, a geração e 

controle da energia tem feito parte do ciclo de permanência da vida. Dessa forma, 

estudar a respeito da geração de energia e suas diversas aplicações são primordiais para 

que haja um aproveitamento duradouro das fontes de geração de forma saudável e que 

perpetue esse bem tão precioso para as futuras gerações.  

 Por isso, tendo em vista a problemática energética atual, foi problematizado 

nesse excerto a cerca de várias perspectivas, dados e estudos sobre como a energia tem 

feito um grande bem no que desrespeito a evolução, mas em contraponto de que forma 

de sua geração e consumo tem prejudicado a vida ambiental do planeta como um todo. 

Nessa perspectiva, é necessária uma conscientização cultural através de palestras e 

debates para que se possa introduzir a problemática nos mais diversos meios sociais a 

começar da escola. Dessa maneira, trazendo o encurtamento das barreiras entre o que é 

estudado e o que é posto em pratica, visto que não basta apenas debater o tema, mas 

também procurar meios de atenuar a problemática de forma rápida e saudável de 

maneira a mitigar suas implicações negativas. 

 É nesse caminho que o trabalho foi descrito, haja vista que com a necessidade de 

procurar melhorias, foram debatidos às mais variadas formas de obtenção de energia, 

observados os problemas atuais em nível brasileiro e mundial, para que se caminhe para 

melhorias. Nesse interim, foi observado que a energia de fonte solar é a mais adequada 

para a resolução brasileira, tendo em vista que essa fonte é extremamente saudável e de 

grande abundância em nosso território, evidenciando assim que há caminhos para que se 

possa sair da atual dependência de fontes hidroelétricas, que como já exposto, trazem 

consigo demasiados danos à malha energética brasileira.  

 Além da preocupação com a geração de energia, surgem às problemáticas 

concernentes ao consumo de energia realizado em todo mundo, especificamente em 

residências brasileiras. Por isso, um caminho tomado por este estudo é a atenuação da 

problemática no que desrespeito a iluminação, e como se pode chegar a uma eficiência 

energética através da iluminação pública e residencial no Brasil. 

 Nesse enfoque, foram observados que a melhor alternativa seria as lâmpadas de 

LED, uma vez que sua aplicação e eficiência são satisfatórias para a atual necessidade 
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brasileira, por seres melhor aplicáveis que outros tipos de tecnologia existentes para 

consumo no mercado brasileiro.  

Como estudado durante o trabalho, a tecnologia LED apresentou vários pontos 

que fazem dessa tecnologia um ponto positivo na aplicação dos conceitos de eficiência 

energética, uma vez que não basta gerar de forma saudável, mas também consumir de 

forma consciente para contribuir para o prolongamento dos bens tão necessários para a 

vida humana.  

 Para maximizar os efeitos de aplicação da tecnologia LED, foram expostos os 

drivers necessários para sua aplicação de forma corriqueira no uso da população, uma 

vez que a tensão de entrada das lâmpadas LED difere daquela praticada pelas 

distribuidoras de energia. Para isso, se há a necessidade desses circuitos eletrônicos para 

facilitar o uso da tecnologia de forma convencional. Dessa forma, não há alguma 

diferença entre a lâmpada LED e demais tecnologias no mercado, fazendo com que a 

vantagens da tecnologia se sobressaiam diante das demais alternativas.   

  De modo geral, o trabalho descreve algumas características dos LEDs 

comparadas às outras fontes de luz, juntamente com os conceitos luminotécnicos 

aplicados à iluminação. Foram analisadas algumas tipologias para acionamento e 

controle da corrente do LED que apresentaram as melhores vantagens com relação às 

demais existentes. O projeto e funcionamento dos circuitos propostos foram abordados 

e, por fim, descritos sua melhor aplicação.  

 Dessa maneira, através desse estudo pode-se contribuir para a resolução de 

caminho para o melhoramento da geração de energia, sua aplicação em residências, 

além do estudo e aplicação prática da tecnologia LED nas residências brasileiras.  
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