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Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma alternativa viável que irá gerar 

uma solução em diversas esferas da sociedade, como: solução econômica, 

sustentabilidade, eficiência energética e redução de gastos em manutenção. 

Conforme será apresentado neste artigo a proposta é a implementação de um 

sistema de tecnologia de iluminação à LED, o local que será usado para 

avaliação em um dos maiores aeroportos do Brasil e demonstrará o ganho 

referente a economia de energia, substituição de componente, mão de obra 

utilizada neste tipo de atividade e o tempo de pay back de todo projeto. Após a 

implementação desta proposta o consumo mensal de energia do sistema de 

iluminação tem uma diminuição de 45,28% e uma redução de 20% do gasto em 

manutenção relacionado a mão de obra. 

Palavras chave: LED, Pay back, Custos, Manutenção, Eficiência energética, 

Material, Aeroporto, Lâmpada, mão de obra, iluminação, redução, energia 
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1. INTRODUÇÃO 

Aeroportos são grandes consumidores de energia elétrica, combustível, água, 

rede digital e diversos outros insumos e consumíveis, esse consumo é elevado 

devido ao seu modo operativo e sua extensa dimensão, mas ao longo dos anos 

alguns veem apresentando um grande interesse em relação a sustentabilidade 

e a própria eficiência energética, buscando a redução de energias diversas e o 

consumo dos demais itens de consumo no setor da aviação. Sendo essa busca 

por preocupações ambientais ou até mesmo pela redução de custos. [2] 

Tem ocorrido ao redor do mundo uma grande mudança nos projetos dos 

aeroportos, seja na construção, ampliação ou melhorias operacionais, além de 

mudanças na dinâmica de operação visando um ambiente mais sustentável 

possível. 

O consumo de energia em aeroportos representam aproximadamente 15% de 

todo custo anual da operação. Devido a esse fato, a redução de energia veem 

sendo estabelecida como prioridade em planos de longo prazo. [1]  

 

 

2. OBJETIVO DO ESTUDO 

Se pararmos para analisar que ao redor do mundo a maioria dos aeroportos não 

existe pela finalidade de gerar lucros e sim pela necessidade da movimentação 

de pessoas e cargas, sendo assim os aeroportos deveriam buscar de forma 

continua uma operação mais sustentável, pois o seu modo de operação 

possibilita tal oportunidade de redução no consumo de energia. 

Conseguimos dividir os aeroportos em duas principais áreas, lado ar e lado terra. 

Lado ar inclui área acessadas pelas aeronaves, pista de pouso, área de 

manobras e locais de parada de aeronaves. Lado terra inclui terminal de 

passageiros, área de apoio aonde ficam localizadas as empresas de prestação 

de serviços, estacionamentos, transporte público e vias de acesso. Podemos 

verificar no gráfico de forma simplifica a distribuição do consumo de energia. 



 

Figura: 1 

Fonte: From the 2016 Energy Research in Airports by MDPI on Spanish Airports 

 Podemos verificar que a energia consumida por um aeroporto é utilizada 

grande parte no lado ar e sendo ainda mais específico em seu terminal de 

passageiros que podemos indicar como maiores consumidores os seguintes 

áreas: 

 Iluminação; 

 Sistema de controle de temperatura; 

 Eletromecânicos (elevadores, esteiras rolantes, esteiras de bagagens e 
pontes para acesso à aeronaves); 

 Comunicação. 

 

Neste estudo de caso iremos apresentar uma proposta de implementação de um 

sistema de iluminação com tecnologia de LED, tal solução atinge diretamente a 

eficiência energética que já faz parte da realidade mundial, seja por questões 

ambientais ou até mesmo questões financeiras que será o principal foco deste 

trabalho. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

O local que será usado como para a nossa avaliação é um dos maiores 

aeroportos do Brasil, que possui um dos maiores sítio aeroportuários e a maior 

pista de pouso e decolagem do Brasil. 

Como é de conhecimento geral a tecnologia de iluminação à LED vem sendo 

empregada cada vez mais em todos os tipos de ambientes, com grande 



motivação para os fatos que remetem a preocupação com a sustentabilidade, a 

eficiência energética, as questões ambientais, aos altos e crescentes custos 

relacionados à produção de energia e os custos referentes a manutenção. Será 

apresentado para cada setor do sítio aeroportuário uma solução que mais se 

adeque e que não afete o fator luminotécnico destes locais, será mostrado a 

seguir o modelo de substituição das lâmpadas/luminárias atuais por tecnologia 

à LED para cada setor do sitio aeroportuário. 

Atualmente o sítio aeroportuário possui uma imensa gama de diferentes 

componentes de iluminação que apresentam uma potência elevada e ao mesmo 

tempo geram grandes perdas por efeito joule. 

Com base em um levantamento realizado em 2016 conseguimos mensurar com 

um grau de precisão elevado os seguintes pontos neste sítio aeroportuário:  

 Quantidade de lâmpadas por tipo; 

 Período de funcionamento da iluminação em cada local; 

 Consumo mensal do sistema de iluminação; 

 Gasto mensal na substituição componentes de iluminação; 

 Gasto mensal em mão de obra para substituição dos componentes 

de iluminação.  

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES  

 

Após o levantamentos conseguimos identificar de forma imediata a grande 

quantidade e a vasta variedade dos tipos de lâmpadas existentes, foi 

contabilizada um total de 34521 lâmpadas distribuídas nas seguintes categorias. 

Tabela 1:Classificação das Lâmpadas e Quantidades 

Tipo Quantidade 
Perdas no 

reator 

Lâmpada tubular HO de 110W 1731 11% 

Lâmpada tubular T8 de 32W  1817 11% 

Lâmpada tubular T5 de 28W  12838 12,50% 



Lâmpada tubular T8 de 16W  2060 12,50% 

Lâmpada tubular T5 de 14W  4926 12,50% 

Lâmpada PAR30 de 70W 339 - 

Lâmpada PL-C de 40W  290 18% 

Lâmpada PL-C de 26W  174 18% 

Lâmpada PL-C de 18W  630 18% 

Lâmpada eletrônica de 105W 527 - 

Lâmpada eletrônica 45W 303 - 

Lâmpada eletrônica 20W 194 - 

Lâmpada eletrônica 12W 308 - 

Lâmpada eletrônica 9W 256 - 

Lâmpada de vapor de sódio de 150W  12 16% 

Lâmpada de vapor de sódio de 250W  495 12% 

Lâmpada de vapor de sódio de 400W  1069 11% 

Lâmpada de vapor metálico de 1000W  80 10% 

Lâmpada de vapor metálico de 2000W  361 13% 

Lâmpada HQI halógena de 150W  689 13% 

 
FONTE: Thales Cruz e catálogo PHILIPS 

 
 
 

3.2 CUSTOS INERENTES AO ATUAL SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
 

Então, mediante a este levantamento conseguimos contabilizar com um grau de 

assertividade bem alto o consumo mensal de energia do sistema de iluminação 

abordado neste estudo e o valor financeiro do consumo deste sistema. Para 

calcular o consumo mensal utilizamos um valor de R$ 0, 24 por KW. 

Tabela 2: Consumo mensal atual de energia do sistema de iluminação 

Total KWh mês 
consumido 

1410333,12 

Custo mensal da 
energia em 
iluminação 

 R$ 338.479,95  



 
FONTE: Thales Cruz  

 

Mediante à um trabalho que era realizado pela equipe de manutenção para 

poder antecipar as solicitações de material para o cliente, foi elaborado um 

sistema de controle da substituição dos componentes de iluminação, com isso 

sabíamos de forma aproximada a quantidade a ser solicitada ao cliente e 

consequentemente quanto era utilizado na manutenção deste sistema, então 

baseado nisso conseguimos estimar o custo mensal da aquisição dos 

componentes de iluminação para serem substituídos. 

Tabela 3: Componentes utilizados mensalmente  

Tipo 

LÂMPADAS REATORES 

Quantidade 
substituída 

mensalmente 

Custo médio 
unitário 

Quantidade 
substituída 

mensalmente 

Custo médio 
unitário 

Lâmpada tubular HO 
de 110W  150  R$         25,00  74  R$         90,00  

Lâmpada tubular T8 de 
32W  233  R$         10,00  51  R$         35,00  

Lâmpada tubular T5 de 
28W  391  R$           9,00  83  R$         40,00  

Lâmpada tubular T8 de 
16W 104  R$           9,00  23  R$         34,00  

Lâmpada tubular T5 de 
14W 208  R$           9,00  39  R$         40,00  

Lâmpada PAR30 de 
70W 18  R$         30,00  0  R$                  -   

Lâmpada PL-C de 40W  22  R$         17,00  4  R$         20,00  

Lâmpada PL-C de 26W  
64  R$         14,00  25  R$         18,00  

Lâmpada PL-C de 18W  16  R$         14,00  6  R$         18,00  

Lâmpada eletrônica de 
105W 96  R$       110,00  0  R$                  -   

Lâmpada eletrônica 
45W 95  R$         52,00  0  R$                  -   



Lâmpada eletrônica 
20W 50  R$           9,00  0  R$                  -   

Lâmpada eletrônica 
12W 11  R$           7,00  0  R$                  -   

Lâmpada eletrônica 
9W 20  R$           5,00  0  R$                  -   

Lâmpada de vapor de 
sódio de 150W  3  R$         48,00  1  R$         55,00  

Lâmpada de vapor de 
sódio de 250W  60  R$         58,00  10  R$         70,00  

Lâmpada de vapor de 
sódio de 400W  58  R$         68,00  16  R$         70,00  

Lâmpada de vapor 
metálico de 1000W 

com reator 12  R$       458,00  4  R$       550,00  

Lâmpada de vapor 
metálico de 2000W  20  R$       510,00  8  R$       570,00  

Lâmpada HQI halógena 
de 150W  20  R$         98,00  8  R$       130,00  

 
FONTE: Thales Cruz 

Consolidando esses dados chegamos aos seguintes valores: 

Tabela 4: Custo dos componentes de iluminação  

Custo mensal 
em 

substituição 
de lâmpadas  

 R$ 55.792,00  

Custo mensal 
em 

substituição 
de reatores 

 R$ 24.420,00  

Custo total da 
substituição 

de 
componentes 
de iluminação 

 R$ 80.212,00  

 
FONTE: Thales Cruz 

Para podermos ter uma dimensão e quantificar a porcentagem de mão de obra 

que é empregada na substituição dos componentes de iluminação, foi realizado 



um levantamento de todas as atividades que envolveram atuação com troca de 

algum componente de iluminação em um período de um ano, em um contrato 

que era composto por 130 colaboradores e pelo menos 42 colaboradores tinham 

em sua matriz de atividades a troca de lâmpadas.  

Chegamos um valor relativamente alto de mão de obra empregada mensalmente 

na substituição destes componentes, com pequenas variações de um mês para 

outro, identificamos que 20% do valor contratual era referente à esse tipo de 

atividade. 

Esses 20% do valor contratual total representam: salários, prêmios, benefícios, 

impostos, treinamentos, reposição de ferramentas, insumos (fita isolante, trapos, 

desengraxante, abraçadeiras de nylon e etc.), transporte, plataformas 

elevatórias, setores de compras e almoxarifado. Então podemos concluir que: 

Tabela 5: Custo da mão-de-obra para a substituição dos componentes de 
iluminação  

Valor mensal do 
contrato de 
manutenção 

 R$ 1.250.000,00  

Porcentagem 
referente a mão de 

obra para 
substituição de 
componentes  

20% 

Valor mensal 
referente a mão de 

obra para 
substituição de 
componentes  

 R$    250.000,00  

 
FONTE: Thales Cruz 

 
 

3.3 CUSTOS INERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO 

As lâmpadas de LED são componentes que fornecem iluminação e consomem 

energia elétrica da mais eficiente. Tendo em vista que a sua vida útil pode chegar 

a 100.000 horas, esta vida útil é muito superior aos atuais sistemas de 



iluminação, e a eficiência também é maior quando comparada com as lâmpadas 

incandescentes ou fluorescentes. [5] 

O uso das lâmpadas de LED possui uma série de vantagens sobre as lâmpadas 

tradicionais. Podemos demonstrar as características do LED através de algumas 

de suas vantagens: [6] 

 Maior tempo de vida útil; 

 Baixo consumo de energia; 

 Baixo custo de manutenção; 

 Maior eficiência do que as fontes de luz tradicionais; 

 Alta resistência mecânica; 

 Menor geração de calor; 

 Ausência de mercúrio; 

 Ausência de radiação Infravermelha ou radiação Ultravioleta na luz 

visível. 

 Baixo consumo de energia; 

 Menor emissão de carbono; 

 Uso de reciclados e materiais recicláveis resistentes à corrosão. 

Esta proposta técnica inserida neste trabalho é a análise dos benefícios 

na implementação de um sistema de iluminação composto por LED, com ênfase 

na redução de custos em manutenção, melhor custo benefício, maior eficiência 

energética e sustentabilidade. Visando identificar todos os custos envolvidos 

com os sistemas de iluminação proposto. Segue descritivo para a 

implementação do mesmo. 

Tabela 6: Componentes utilizados mensalmente  

Lâmpada atual 
Lâmpada 
PHILLIPS 
proposta 

Quantidad
e 

Valor unitário 
Valor total por 

tipo 

Tubular HO de 
110W 

TUBOLED T8 HO 
de 36W 1798  R$                     83,98   R$    150.996,04  



Tubular de 32W 
TUBOLED T8 de 

18W 4824  R$                     19,71   R$      95.081,04  

Tubular de 25W 

TUBOLED T5 de 
20W 15077  R$                     11,34   R$    170.973,18  

Drive 
15077  R$                     17,37   R$    261.887,49  

Tubular de 16W 
TUBOLED T8 de 

9W 2084  R$                     15,43   R$      32.156,12  

Tubular de 14W 

TUBOLED 
T5 de 10W 4942  R$                       8,60   R$      42.501,20  

Drive 
4942  R$                     12,98   R$      64.147,16  

PAR30 de 70W 
MASTER PAR30 

de 32W 339  R$                     91,17   R$      30.906,63  

PL-40W 
LED BULB HIGH 
LUMEN de 23W 290  R$                     72,29   R$      20.964,10  

 PL-26W 
LED BULB HIGH 
LUMEN de 23W 174  R$                     72,29   R$      12.578,46  

 PL-18W/LED BUL 
LED BULB de 

13,5W 659  R$                     28,92   R$      19.058,28  

Eletrônica 105W 
LED BULB HIGH 
LUMEN de 45W 527  R$                   134,54  

 R$       
70.902,58  

Eletrônica 45W 
LED BULB HIGH 
LUMEN de 23W 303  R$                     72,29   R$      21.903,87  

Eletrônica 20W 
LED BULB de 

13,5W 221  R$                     28,92   R$        6.391,32  

Eletrônica 12W 
LED BULB de 

13,5W 316  R$                     17,37   R$        5.488,92  

Eletrônica 9W 
LED BULB de 

13,5W 261  R$                     11,49   R$        2.998,89  

Vapor de sódio de 
150W 

EXATA TUNEL 
LED de 150W 12  R$                1.144,80   R$      13.737,60  

Vapor de sódio de 
250W 

EXATA 
LUMUMINÁRIA 
POST de 150W 453  R$                   982,80   R$    445.208,40  

Vapor de sódio de 
250W 

EXATA TUNEL 
LED de 150W 42  R$                1.279,80   R$      53.751,60  

Vapor de sódio de 
400W 

EXATA TUNEL 
LED de 200W 208  R$                1.279,80   R$    266.198,40  

Vapor de sódio de 
400W 

EXATA HIGHBAY I 
de 200W 861  R$                1.279,80   R$ 1.101.907,80  



Vapor metálico de 
1000W 

TANGO LED GEN3 
de 320W 80  R$                3.799,91   R$    303.992,80  

Vapor metálico de 
2000W 

SPORTSTA de 
960W 361  R$             10.812,45   R$ 3.903.294,45  

Halógena de 
150W 

TRUEFORCE de 
90W 689  R$                   469,50   R$    323.485,50  

 
FONTE: Thales Cruz 

Consolidando os dados chegamos ao valor de R$ 7.420.511,83 (Sete 

milhões quatrocentos e vinte mil quinhentos e onze reais e oitenta e três 

centavos) para implementação do sistema de iluminação à LED. 

Sendo que todos os materiais que utilizados para a implantação tem 

garantia de 5 anos, ou seja, caso a hoje algum problema em algum componente 

instalado a empresa que realizou a instalação juntamente com a fornecedora do 

material irão realizar a substituição ou reparo sem quaisquer ônus para a 

contratante. Então isso afeta diretamente no custo de manutenção, pois serão 

pelo menos 60 meses em que este sitio aeroportuário deixaria de ter custo em 

substituição de componentes de iluminação seja em mão de obra ou na 

aquisição de materiais. 

Após a implementação desta proposta o consumo mensal de energia do 

sistema de iluminação tem uma diminuição de 45,28%. Para calcular o consumo 

mensal utilizamos um valor de R$ 0, 24 por KW. 

Tabela 7: Consumo mensal de energia do sistema de iluminação, após a 
implementação de LED 

Total KWh mês consumido 
771710,04 

Custo mensal da energia em iluminação  R$    185.210,41  

 
FONTE: Thales Cruz  

 

 

 

3.3 PAY BACK E LUCRO 



No primeiro demonstrativo, mostrado a seguir, será detalhado a redução 

do consumo comparando o sistema de iluminação atual com o sistema de 

iluminação por LED, em um primeiro momento não será introduzido o valor de 

mão de obra usado mensalmente na manutenção e nem o gasto mensal com 

componentes para substituição. 

Tabela 7: Comparativo do consumo entres os sistema atual e o sistema proposto 

  

Sistema de 
iluminação 

convencional 

Sistema de 
iluminação à 

LED 

Total KWh mês 
consumido 

1410333,12 771710,04 

Custo mensal da 
energia em 
iluminação 

 R$    338.479,95   R$ 185.210,41  

Redução do 
consumo de 

energia 
45,28% 

 
FONTE: Thales Cruz  

 

 

Figura 2: Comparativo do consumo entres os sistema atual e o sistema proposto 
FONTE: Thales Cruz 

 
Abaixo, será mostrado o pay back com o valor empregado na troca da 

tecnologia atual pela tecnologia proposta, a redução do custo de manutenção 

em mão de obra e custo de manutenção em substituição de componentes. 
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Poderemos visualizar que o projetos é extremamente viável e forneceria uma 

enorme lucratividade para a administração aeroportuária. 

Tabela 8: Pay back 

CÁCULO DO PAY BACK 

  Valor 

Valor do investimento  R$   7.420.511,83  

Economia mensal em energia  R$       153.269,54  

Gasto estimado mensal em componentes de iluminação  R$         80.212,00  

Gasto estimado mensal em mão-de-obra para substituição 
de componentes de iluminação 

 R$       250.000,00  

Pay back em meses 15,3 

Lucro real com lâmpadas com garantia de 5 anos  R$ 21.588.380,52  

FONTE: Thales Cruz 
 
 
 
 

 
Figura 3: Pay Back 

FONTE: Thales Cruz 
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Como apresentado acima, ao chegar no mês 16 pós implementação todo 

investimento já terá retornado e a partir de então somente lucro, pois pelo menos 

nos próximos 44 meses não haverá gasto com mão-de-obra em substituição de 

lâmpadas devido a garantida de 5 anos do material e instalação e gasto com 

material atingindo um lucro de R$ 21.588.380,52. 

4. CONCLUSÃO 

Com uma análise bem rápida podemos verificar que, o maior fator de economia 

não foi a redução do consumo de energia e sim nos gastos que envolvem toda 

atividade de manutenção e mais especificamente a mão de obra. 

Conseguimos verificar que todo estabelecimento deve procurar constante 

soluções inovadoras que tenham como objetivo sustentabilidade e eficiência 

energia, pois consolidando as duas anteriores você dificilmente não alcançará 

uma grande economia financeira a curto e médio prazo.  

Indo um pouco mais além podemos projetar que esse tipo de sistema proposto 

ele não só agrega valor diretamente a eficiência energética da instalação, 

sustentabilidade e custo operacional, mas também a toda imagem de um 

estabelecimento perante a sociedade e ao mundo corporativo 
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