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ANÁLISE DA POLÍTICA DE BANIMENTO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES DO
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Felipe Carlos Bastos
Março / 2011
Orientador:

Roberto Schaeffer
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O objetivo desta dissertação é analisar a política energética de banir
gradativamente lâmpadas incandescentes do mercado por faixa de potência, com o
objetivo de conservar energia do sistema elétrico. Essa política foi regulamentada, no
Brasil, através da Portaria Interministerial nº 1.007 de 2010. Nessa análise, busca-se
fazer um levantamento das externalidades negativas e os benefícios que se esperam
obter com a política, além de realizar uma pesquisa sobre outros países que também
tomaram medidas para banir de seus mercados as lâmpadas menos eficientes
energeticamente.
Dentre

as

externalidades

identificadas

e

analisadas

destacam-se

as

relacionadas com a lâmpada fluorescente compacta, que será a principal substituta
das incandescentes, como aumento de emissão de mercúrio, de distorções
harmônicas e redução de fator de potência na rede.
Além disso, é realizada estimativa da energia conservada, da redução de
demanda no horário de ponta e de emissão de gases causadores do efeito estufa
como conseqüência desta política.
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ANALYSIS OF THE POLICY OF PHASING OUT INCANDESCENT LAMPS IN THE
BRAZILIAN MARKET
Felipe Carlos Bastos
March / 2011

Advisor:

Roberto Schaeffer

Department: Energy Planning

The objective of this dissertation is to analyze the policy of phasing-out of
incandescent light bulbs in the Brazilian market, according to power range, to save
electricity in the power system. The policy was regulated, in Brazil, through the
Interministerial Ordinance nº 1.007, in 2010. In this analysis, there is a research about
externalities and the benefits that it is expected because of this policy, and also there is
a research about the other countries that also banned from their markets these less
efficient lamps.
Among the externalities indentified and analyzed, this dissertation highlights
the ones related to the Compact Fluorescent Lamps, that will be the main substitutes
for the incandescent lamps, as an increase in mercury emissions, harmonic distortion
and the reduction of the power factor in the grid.
Furthermore, it is estimated the energy saved, the reduction of the peak load of
the electrical system and of the greenhouse gas emissions as a consequence of this
energy policy.
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1. INTRODUÇÃO
Desde o século passado, um problema que a humanidade vem buscando
enfrentar é conciliar o desenvolvimento e as vantagens da vida moderna com a
conservação do meio ambiente. Para se atingir esse objetivo são necessárias uma
série de ações que devem ser realizadas de forma integrada. Dentre essas ações,
uma série delas está relacionada à questão energética.
Dado que, em diversas situações, o setor energético causa impactos negativos
no meio ambiente, torna-se necessário evitar e mitigar esses impactos sem
comprometer o desenvolvimento econômico e social. Mais especificamente no setor
de energia elétrica, há a preocupação de optar por fontes renováveis de energia e
promover conservação de energia, seja pelo desenvolvimento tecnológico buscando
eficiência energética na geração e no consumo de energia elétrica, seja através de um
uso dos equipamentos elétricos de forma mais racional e eficiente.
A geração de energia elétrica tem diversos impactos sobre o meio ambiente,
porém o que mais tem preocupado o mundo recentemente é a questão do efeito
estufa, função do aumento da concentração atmosférica de alguns gases, tais como o
gás carbônico (CO2), os clorofluorcarbonos (CFC), o metano (CH4), o óxido nitroso
(N2O), entre outros. Esses gases provocam um aumento do efeito estufa, ou seja,
capturam parte da radiação infravermelha que a terra devolve para o espaço,
provocando aumento da temperatura atmosférica e mudanças climáticas.
Segundo estudo do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC),
atualmente, a emissão anual de gases causadores do efeito estufa está crescendo de
tal forma que nas últimas 3 décadas essa emissão aumentou em uma média de 1,6%
por ano e na ausência de políticas para reverter esse processo, o aumento na emissão
desses gases tende a continuar. A concentração atmosférica de gás carbônico
aumentou em cerca de 100 ppm1 em comparação ao nível do período pré-industrial
chegando a uma valor de 379 ppm em 2005, sendo que a taxa de crescimento do
período 2000-2005 foi maior do que o crescimento observado na década de 1990
(IPCC, 2007). O efeito estufa foi identificado pelo francês Jean Fournier no século XIX.
O cientista Suedes Arrhenius chamou a atenção sobre os possíveis impactos
ambientais da duplicação do conteúdo de CO2 na atmosfera já em 1896 (MARKHAM,
1994 apud FUPAI, 2006).
1

Partes por milhão

1

Em 2007, a Agência Internacional de Energia (AIE), ao estimar que a demanda
de energia primária pode aumentar em 55% de 2005 a 2030, trazendo sérios riscos a
segurança energética e sustentabilidade ambiental, desenvolveu um documento
recomendando 25 políticas energéticas que, se implementadas, podem reduzir a
emissão de gás carbônico no mundo em 20 % por ano até 2030, o equivalente a
8,2GtCO2/ano (AIE, 2007). Essas 25 recomendações buscam:
•

Conservar energia a baixo custo;

•

Corrigir imperfeições ou barreiras de mercado;

•

Corrigir imperfeições das políticas energéticas existentes;

•

Encorajar a implementação de políticas energéticas.
As recomendações da AIE são para os setores de edificações, equipamentos

consumidores

de

energia,

iluminação,

transporte

e

indústria.

Dentre

as

recomendações relacionadas à iluminação, foi recomendado que os governos
retirassem as lâmpadas incandescentes o mais rapidamente possível, assim que fosse
econômica e comercialmente viável. Para atingir esse objetivo, recomendou que
fossem estabelecidos um cronograma de implementação e metas. Recomendou que
as ações governamentais deveriam ser internacionalmente coordenadas com o setor
industrial para assegurar a oferta de lâmpadas eficientes de boa qualidade para
substituir as lâmpadas ineficientes retiradas do mercado (AIE, 2007).
Após a publicação das recomendações da AIE, alguns países, como Estados
Unidos,

Austrália,

Argentina

e

os

países

integrantes

da

União

Européia,

estabeleceram um cronograma para retirar as lâmpadas incandescentes de seus
mercados, cada um deles atuando de uma forma específica. Outros países vêm
estudando a possibilidade de banir também as lâmpadas incandescentes de seu
mercado.
Em 31 de dezembro de 2010, o governo brasileiro publicou a portaria interministerial
nº 1.007, que estabelece um cronograma de implementação de índices de
desempenho energético para lâmpadas incandescentes com o intuito de baní-las
gradativamente do mercado brasileiro (MME, 2010).

2

A

eficiência

média

mundial

dos

sistemas

de

iluminação

aumentou

significantemente nas últimas décadas. Em 1960, a eficiência média mundial dos
sistemas de iluminação era de cerca de 18 lm/W. Em 2005, essa média aumentou
para 50 lm/W. Porém, a eficiência da iluminação não é algo uniforme entre todos
equipamentos de iluminação, pois depende da necessidade de cada situação e a
tecnologia utilizada. Em média, o setor residencial tem disparadamente a eficiência
luminosa mais baixa, estimada em apenas aproximadamente 20 lm/W em 2005, valor
muito inferior ao do setor comercial, para o qual estima-se uma eficiência luminosa
média de 50 lm/W, e do setor industrial, com eficiência média de 80 lm/W (AIE, 2006).
A baixa eficiência do setor residencial pode ser atribuída a uma série de
fatores, variando de país para país, mas a alta quantidade de lâmpadas
incandescentes, que é uma tecnologia menos eficiente, é um dos principais fatores da
baixa eficiência do setor residencial (AIE, 2006).
No Brasil, a iluminação consome aproximadamente 14% do total de
eletricidade utilizada no setor residencial (Eletrobras/Procel, 2007). Sendo assim, o
potencial de conservação de energia elétrica com uma política de banir lâmpadas
incandescentes do mercado para que sejam substituídas por lâmpadas mais eficientes
é considerável, dado que a posse média de lâmpadas incandescentes por residência é
de 4,01, segundo pesquisa de posse de equipamentos elétricos no setor residencial
realizada em 2005.
O parque de lâmpadas fluorescentes compactas, que são, atualmente, a
principal tecnologia substituta às incandescentes, cresceu consideravelmente no Brasil
quando houve a crise energética brasileira em 2001. Todavia, cerca de 76% das
residências que trocaram incandescentes por fluorescentes compactas no período do
racionamento de energia voltaram para a tecnologia que utilizavam anteriormente,
quando as lâmpadas mais eficientes queimaram, principalmente devido ao preço mais
alto das fluorescentes compactas (Eletrobras/Procel, 2007).
Estima-se que, em 2005, o consumo mundial de energia elétrica por lâmpadas
incandescentes tenha sido de 970 TWh, resultando em uma emissão de 560 MtCO2,
sendo que cerca de 61% desse consumo de energia elétrica se atribui ao setor
residencial, e o restante se refere aos setores comercial e de edificações públicas.
Caso nenhuma ação seja realizada para alterar esse panorama, acredita-se que o
consumo elétrico mundial de lâmpadas incandescentes possa chegar a 1.610 TWh em
3

2030. Caso todas as lâmpadas incandescentes do mundo sejam substituídas por
lâmpadas fluorescentes compactas, a conservação de energia seria de 800 TWh e a
emissão de gás carbônico para a atmosfera, em 2010, reduzir-se-ia em cerca de 470
MtCO2. Em 2030, poder-se-ia conservar 1200 TWh e reduzir as emissões em 700
MtCO2 (AIE, 2006).
A recomendação da AIE para que os governos adotem políticas de remover as
lâmpadas incandescentes do mercado tem como objetivo principal reduzir a emissão
de gás carbônico da atmosfera. Embora o Brasil tenha uma matriz energética com um
fator de emissão de gases causadores do efeito estufa considerado baixo, quando
comparado com o fator de emissão dos outros países do mundo, o Brasil é um país
que demonstra em seu planejamento energético ter interesse de promover
conservação de energia mesmo antes de anunciar no final de 2009, em Copenhagen,
o compromisso voluntário de redução de emissão de gases causadores do efeito
estufa e, em seguida, aprovar a lei 12.187/2009 e o decreto 7.390/2010, que instituem
e regulamentam a Política Nacional sobre Mudança do Clima. No Plano Nacional de
Energia - PNE 2030 espera-se, em 2030, “retirar” cerca de 5% da demanda (ou o
equivalente a 53 TWh) como resultado de um programa de ações específicas na área
de conservação (EPE, 2007).
Nesse contexto, foi publicada a Portaria Interministerial 1.007, em 2010,
estabelecendo um cronograma para exigência de índices de eficiência energética para
lâmpadas incandescentes com o objetivo de banir do mercado brasileiro lâmpadas
incandescente de uso geral e, dessa forma, tornar a iluminação mais eficiente no
Brasil.
O presente trabalho tem o objetivo de identificar e estimar benefícios, identificar
externalidades e analisar criticamente a forma como foi pensada a política energética
de banir as lâmpadas incandescentes do mercado brasileiro. Sendo assim, esta
dissertação é composta por cinco etapas. Inicialmente, é realizado, no capítulo 2, um
breve estudo do estado da arte de conceitos relacionados à iluminação, através de
definição de conceitos físicos relacionados a luminotécnica e descrição da tecnologia
das lâmpadas incandescentes e das que podem ser utilizadas como substitutas. No
capítulo 3 são realizados estudos de caso dos países que baniram as lâmpadas
incandescentes de seus mercado internos, inclusive Brasil, descrevendo como
implementaram tal política. Além disso, é realizado um levantamento das
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características do parque de iluminação e das políticas adotadas em cada uma das
regiões pesquisadas.
No capítulo 4 são analisados os prós e contras de se promover uma política de
retirar as lâmpadas incandescentes do mercado brasileiro para serem substituídas por
lâmpadas fluorescentes compactas. Foi realizada uma estimativa do potencial técnico
de conservação de energia elétrica, de redução na emissão de gás carbônico para a
atmosfera e estimativa de redução de custos obtida ao se retirar as lâmpadas
incandescentes do setor residencial brasileiro. Além disso, são analisadas
externalidades negativas, como redução do fator de potência, aumento de distorções
harmônicas na rede elétrica, aumento na emissão de mercúrio para o meio ambiente
etc.
No capítulo 5 é estimada a conservação de energia elétrica e a redução na emissão
de CO2 do setor residencial brasileiro no período de 2012 a 2030 com a política
energética que será implementada para banir do mercado brasileiro as lâmpadas
incandescentes. Além disso, são analisadas duas outras maneiras que o governo
brasileiro teria de implementar essa política energética. Ao final do capítulo 5, é
realizado um estudo comparativo entre as 3 diferentes maneiras de se banir as
lâmpadas incandescentes do Brasil.
Enfim, no capítulo 6, é realizada uma análise geral sobre a política energética de banir
lâmpadas incandescentes do mercado brasileiro, quando então são feitas propostas
de como mitigar as externalidades negativas identificadas no capítulo 4.
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2. TECNOLOGIAS DE LÂMPADAS E CONCEITOS DE ILUMINAÇÃO
Este capítulo se propõe a definir os conceitos relacionados à iluminação, bem
como descrever as principais tecnologia de lâmpadas disponíveis no mercado
brasileiro.

2.1. Conceitos relacionados à iluminação
A seguir, será realizada definição de alguns conceitos de luminotécnica e de
física que são usualmente utilizados para caracterizar e avaliar as diferentes
tecnologias de lâmpadas.

I.
Espectro eletromagnético
O espectro eletromagnético contém uma série de radiações, que são fenômenos
vibratórios, cuja velocidade de propagação é constante e que diferem entre si por sua
freqüência e por seu comprimento de onda. Para o estudo da iluminação, é
especialmente

importante

o

grupo

de

radiações

compreendidas

entre

os

comprimentos de onda de 380 a 780 nanômetros, pois são capazes de estimular a
retina do olho humano (FUPAI,2006). A Figura 1 ilustra as faixas de freqüência de
espectros eletromagnéticos através de uma escala logarítmica.

Figura 1: Espectros eletromagnéticos
Fonte: SCENIHR, 2008
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II.

Fluxo luminoso
Fluxo luminoso representa uma potência luminosa emitida por uma fonte

luminosa, por segundo, em todas as direções, sob a forma de luz. Sua unidade é o
lúmen. Em uma analogia com a hidráulica, seria como um chafariz esférico, dotado de
inúmeros furos na sua superfície. Os raios luminosos corresponderiam aos esguichos
de água dirigidos a todas as direções e decorrentes desses furos (Rodrigues, 2002).

III.

Eficiência luminosa
Podemos dizer que eficiência luminosa de uma fonte luminosa é o quociente

entre o fluxo luminoso emitido em lúmens, pela potência consumida em watts. Em
outras palavras, esta grandeza retrata a quantidade de "luz" que uma fonte luminosa
pode produzir a partir da potência elétrica de 1 watt. A Tabela 1 cita a eficiência
luminosa das diferentes tecnologias de lâmpadas comercialmente disponíveis no
mercado nacional:

Tabela 1: Eficiência luminosa das diferentes tecnologias de lâmpadas

Lâmpada
Incandescente
Halógenas
Mista
Vapor de mercúrio
Fluorescente tubular
Fluorescente compacta
Vapor metálico
Vapor de sódio

Eficiência
luminosa
10 a 15 lm/W
15 a 25 lm/W
20 a 35 lm/W
45 a 55 lm/W
55 a 75 lm/W
50 a 80 lm/W
65 a 90 lm/W
80 a 140 lm/W

Fonte: RODRIGUES, 2002

IV.
Vida Mediana
Corresponde ao tempo no qual 50% de uma amostra de lâmpadas ensaiadas se
mantêm acesas sob condições controladas em laboratórios.
V.
Harmônicos
O sistema elétrico brasileiro tem suas tensões ou correntes senoidais de freqüências
múltiplas inteiras da freqüência fundamental de 50 Hz ou 60 Hz. Estes harmônicos
distorcem as formas de onda da tensão e corrente e são oriundos de equipamentos e
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cargas com características não lineares instalados no sistema de energia (SILVA,
2008).
VI.
Fator de potência
A maioria das cargas no setor residencial consome energia reativa indutiva, tais como:
motores, transformadores, reatores para lâmpadas de descarga, entre outros. As
cargas indutivas necessitam de campo eletromagnético para seu funcionamento, por
isso sua operação requer dois tipos de potência:
•

Potência ativa: Potência medida em kW que efetivamente realiza trabalho
gerando calor, luz, movimento etc.

•

Potência reativa: Potência medida em kVAr usada apenas para criar e manter
os campos eletromagnéticos das cargas indutivas.

Assim, enquanto a potência ativa é sempre consumida na execução de trabalho, a
potência reativa, além de não produzir trabalho, circula entre a carga e a fonte de
alimentação, ocupando um espaço no sistema elétrico que poderia ser utilizado para
fornecer mais energia ativa.
Enfim, pode-se definir o fator de potência como a razão entre a potência ativa e a
potência aparente, indicando a eficiência do uso da energia. Um alto fator de potência
indica uma eficiência alta e inversamente, um fator de potência baixo indica baixa
eficiência energética. Um triângulo retângulo é frequentemente utilizado para
representar, de forma simplificada, as relações entre kW, kVAr e kVA, conforme a
Figura 2.

Figura 2: Triângulo retângulo de potência
Fonte: WEG, 2009
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2.2. Tecnologias de lâmpadas incandescentes
As lâmpadas incandescentes podem ser comuns ou halógenas. Nessa seção serão
apresentadas

as

principais

características

dessas

tecnologias

de

lâmpadas

incandescentes.
2.2.1. Lâmpadas incandescentes comuns
Em 1854, o mecânico alemão Heinrich Göbel construiu a primeira lâmpada
incandescente usando fios de bambu carbonizados como filamento, que foram
inseridos em um bulbo de vidro após a retirada de todo o ar interno. Esta lâmpada foi
conectada a uma bateria e usada para iluminar sua loja em Nova Iorque. Em 1879, o
americano Thomas Alva Edison desenvolveu a lâmpada de luz incandescente, que
pôde ser produzida em escala industrial. Ele introduziu o sistema de base rosqueável,
garantindo assim o contato elétrico e, assim como Göbel, usou uma fibra de carbono
como filamento (OSRAM, 2010).
A iluminação incandescente resulta da incandescência de um fio percorrido por
corrente elétrica, devido ao seu aquecimento, quando este é colocado no vácuo ou em
meio gasoso apropriado. Para que o filamento possa emitir luz eficientemente, deverá
possuir um elevado ponto de fusão e baixa evaporação. Os filamentos são,
atualmente, construídos de tungstênio trefilado. A Figura 3 mostra as características
construtivas de uma lâmpada incandescente.

Figura 3: Características construtivas de lâmpada incandescente
Fonte: FUPAI,2006
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O bulbo serve para isolar o filamento do meio externo, proteger o conjunto
interno, alterar a iluminância da fonte de luz e também como decoração para o
ambiente. As lâmpadas incandescentes são constituídas normalmente de vidro-cal,
tipo de vidro macio e com baixa temperatura de amolecimento, de vidro boro-silicato,
tipo duro que resiste a altas temperaturas, ou ainda de vidro pirex que resiste a
choques térmicos.
Para diminuir a evaporação e a oxidação do filamento das lâmpadas
incandescentes, antigamente, era feito o vácuo no interior destas, ou seja, retirada de
todo o oxigênio. Hoje, é utilizado como meio interno, uma mistura de argônio e
nitrogênio e, em alguns casos, criptônio.
Segundo a tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do INMETRO,
atualmente no Brasil, a vida mediana de uma incandescente é geralmente de 1000
horas, porém, no caso de ser dimensionada para funcionar em 127 Volts, a vida
mediana pode ficar por volta de 750 horas.
Lâmpadas incandescentes demandam baixo custo em sua produção e são
extremamente ineficientes energeticamente, pois somente 5% do input de energia é
convertido em luz visível, o restante é transformado em calor (AIE, 2010).
2.2.2. Lâmpadas halógenas
As lâmpadas halógenas pertencem à família das lâmpadas incandescentes de
construção especial, pois contêm halogênio dentro do bulbo, adicionado ao gás
criptônio, e funcionam sob o princípio de um ciclo regenerativo que tem como funções
evitar o escurecimento, aumentar a vida mediana e a eficiência luminosa da lâmpada
(FUPAI, 2006).
Em uma lâmpada incandescente normal, a alta temperatura do filamento causa
evaporação das partículas de tungstênio, que se condensam nas paredes internas do
bulbo e causam seu escurecimento. Nas lâmpadas halógenas, a temperatura do bulbo
é suficientemente alta para evitar a condensação do tungstênio evaporado. A Figura 4
ilustra as características construtivas de um modelo de lâmpada halógena.
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Figura 4: Características construtivas de lâmpada halógena
Fonte: FUPAI,2006

As lâmpadas halógenas podem apresentar uma série de formatos e detalhes
de características diferentes. A Figura 5 apresenta alguns modelos de lâmpada
halógena.

Figura 5: Modelos de lâmpadas halógenas
Fonte: OSRAM, 2010 - B

A lâmpada halógena possui uma vida mediana e uma eficiência luminosa um
pouco maiores que do que a incandescente comum. Devido ao fato de apresentarem
um fluxo luminoso maior e uma melhor reprodução de cores, suas aplicações são
diversas, como iluminação de fachadas, áreas de lazer e de estacionamentos, artes
gráficas, máquinas fotocopiadoras, filmadoras, faróis de automóveis, entre outras
(FUPAI, 2006).

2.3. Lâmpadas de descarga
11

Nas lâmpadas de descarga, a luz é produzida por uma descarga elétrica
contínua em um gás ou vapor ionizado, às vezes, combinado com fósforo depositado
no bulbo que, excitado pela radiação de descarga, provocam uma luminescência.
Trata-se de uma lâmpada que internamente necessita de gases ou vapores que
podem variar de acordo com o tipo de lâmpada. Os gases utilizados com maior
freqüência são o argônio, o neônio, o xenônio, o hélio ou o criptônio e os vapores de
mercúrio e de sódio, muitas vezes com algum aditivo (FUPAI, 2006).
Uma lâmpada de descarga necessita de um reator para limitar a corrente e
adequar as tensões ao perfeito funcionamento das lâmpadas. Os reatores podem ser
eletromagnéticos ou eletrônicos. Os eletromagnéticos fazem parte da primeira geração
de reatores e são constituídos por um núcleo de aço silício e bobinas de fio de cobre
esmaltado, impregnados com resina de poliéster e com carga mineral, tendo grande
poder de isolamento e dissipação térmica (FUPAI, 2006).
Lâmpadas com reatores eletrônicos podem ter uma partida convencional,
precisando de um ignitor (starter) para acendimento, que é indicado para locais
úmidos, de baixa temperatura ou sem condições de aterramento ou podem ter uma
partida rápida, sem a necessidade de um ignitor associado ao reator, nesse caso, a
lâmpada acende rapidamente desde que associado ao uso de uma luminária de chapa
metálica devidamente aterrada (SILVA, 2008).
Os reatores eletrônicos são aqueles constituídos por componentes eletrônicos
como capacitores, indutores, resistores, circuitos integrados e outros. Proporcionam
uma luz com cor mais estável, menor consumo de energia elétrica e maior vida útil
quando comparados com os reatores eletromagnéticos (SILVA, 2008).
Os reatores eletrônicos podem ter uma partida rápida em que o acendimento
controla eletronicamente o sistema de preaquecimento dos filamentos da lâmpada. O
reator gera uma pequena tensão em cada filamento e, em seguida, uma tensão de
circuito aberto surge entre os extremos da lâmpada. O tempo entre a energização do
reator e o acendimento das lâmpadas ocorre em torno de 1 a 2,5 segundos. A outra
possibilidade é do reator eletrônico ser de partida instantânea, tecnologia em que não
há pré-aquecimento dos filamentos, nesse caso, o reator gera diretamente a tensão de
circuito aberto para acendimento instantâneo da lâmpada (SILVA, 2008).
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Graças

a

avanços

tecnológicos,

os

reatores

eletrônicos

podem

ser

dimerizáveis, permitindo uma maior conservação de energia elétrica no uso de
lâmpadas de descarga (SILVA, 2008).

2.3.1. Lâmpadas fluorescentes tubulares
São lâmpadas de descarga de baixa pressão, onde a luz é produzida por pó
fluorescente que é ativado pela radiação ultravioleta da descarga. No bulbo de formato
tubular e longo há um filamento em cada extremidade contendo vapor de mercúrio em
baixa pressão com uma pequena quantidade de gás inerte para facilitar a partida. O
bulbo é recoberto internamente com um pó fluorescente ou fósforo que, compostos,
determinam a quantidade e a cor da luz emitida. A Figura 6 ilustra as características
construtivas de uma lâmpada fluorescente tubular.

Figura 6: Características construtivas de lâmpada fluorescente tubular
Fonte: FUPAI,2006

O starter é um dispositivo que consiste em um pequeno bulbo de vidro que
contém em seu interior gás argônio ou neônio e dois eletrodos, um fixo e o outro uma
lâmina bimetálica em forma de curva. O reator é constituído por uma bobina de fio de
cobre esmaltado e por um núcleo de lâminas de material ferromagnético prensadas.
Existem, hoje, reatores eletrônicos mais modernos que proporcionam maior economia
de energia e menor manutenção, além de serem mais leves e de pequenas
dimensões.
As lâmpadas fluorescente tubulares têm um formato muito diferente e maior
que o formato das lâmpadas incandescentes, sendo assim, para substituir uma
incandescente torna-se necessário comprar um novo conjunto de luminária.

2.3.2. Lâmpadas fluorescentes compactas (LFCs)
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São lâmpadas fluorescentes de tamanho reduzido, criadas para substituir com
vantagens as lâmpadas incandescentes em várias aplicações. Estão disponíveis em
várias formas e tamanhos, podendo vir com o conjunto de controle incorporado ou
não, e ainda com bases do tipo Edson (roscas), igual a base das lâmpadas
incandescentes (FUPAI, 2006).
Suas vantagens, em relação às incandescentes, estão, principalmente, no fato
de apresentarem mesmo fluxo luminoso com potências menores, o que gera uma
economia de energia de até 80%, uma vida útil maior, além de possuírem boas
definições de cor (FUPAI, 2006).
As lâmpadas fluorescentes compactas são muito indicadas para serem
substitutas das lâmpadas incandescentes, pois necessitam do mesmo tipo de bocal e
possuem dimensão semelhante às incandescentes, sendo assim, podem utilizar a
mesma luminária que as lâmpadas incandescentes. As lâmpadas fluorescentes
compactas podem ser compradas com o reator integrado ou não (AIE, 2006). A Figura
7 ilustra as características construtivas de uma lâmpada fluorescente compacta.

Figura 7: Características construtivas da lâmpada fluorescente compacta
Fonte: FUPAI,2006

Atualmente, existem no mercado diversos modelos de LFCs com formatos, potências
e cores distintas, possibilitando seu uso desde um simples abajur até em locais com
pé direito mais elevado. A Figura 8 apresenta alguns modelos de LFCs.
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Figura 8: Modelos de lâmpadas fluorescente compactas
Fonte: OSRAM, 2010 - C

As LFCs comercializadas no Brasil, somente ganham Selo Procel aquelas que
comprovarem, em laboratório, sua eficiência energética e obtiverem uma depreciação
do fluxo luminoso médio de no máximo 15% após 2000 horas de uso, em relação ao
fluxo luminoso medido após 100 horas de uso (Procel, 2010).
A vida mediana das fluorescentes compactas varia entre 3000 horas, nas
lâmpadas de baixa qualidade, até além de 15000 horas em modelos de alta qualidade.
A vida útil de lâmpadas fluorescentes compactas é, em média, cerca de 4.500 horas
na China, 6.000 horas na Europa e 8.000 horas nos Estados Unidos (AIE, 2010).
2.3.3. Lâmpadas Fluorescentes Circulares
Uma outra tecnologia de lâmpadas fluorescentes é a lâmpada fluorescente
circular, que possui rosca Edson – E27, assim como a lâmpada incandescente e a
lâmpada fluorescente compacta, porém caso seja utilizada para substituir uma
lâmpada incandescente, geralmente, não é possível aproveitar a mesma luminária
pois possui um maior dimensão. A lâmpada fluorescente circular tem um desempenho
semelhante à lâmpada fluorescente compacta, porém não é muito popular no Brasil. A
Figura 9 mostra a imagem de uma lâmpada fluorescente circular.
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Figura 9: Lâmpada fluorescente circular
Fonte: Bastos, 2010

2.4. Diodos Emissores de luz (LEDs)
Os diodos emissores de luz (Ligth Emitting Diode - LED) são componentes
semicondutores que convertem corrente elétrica em luz visível. Com tamanho bastante
reduzido, o LED oferece vantagens através de seu desenvolvimento tecnológico,
tornando-o numa alternativa real na substituição das lâmpadas convencionais.
Diferentemente do que ocorre com a lâmpada incandescente, que abrange todo
espectro de cores o LED é monocromático, gerando apenas uma única cor que
depende do tipo de material utilizado, como por exemplo, galênio, arsênio e fósforo. A
tecnologia LED está sendo produzida com custos cada vez menores porém ainda tem
um preço mais alto que as lâmpadas incandescentes e fluorescentes (FUPAI, 2006).
A iluminação de estado sólido está progredindo substancialmente e tem
experimentado ganhos rápidos em nichos do mercado de iluminação. Especialistas do
setor acreditam que o mercado de LED em iluminação atingirá um bilhão de dólares
em 2011. A maioria das aplicações de LED em iluminação era de luz colorida, porém
acredita-se que o mercado de LED de luz branca corresponderá a 60% do mercado
em 2011 (AIE, 2010)
A eficiência energética de LEDs continua a se desenvolver intensamente e
chega a cerca de 100 lúmens por watt na iluminação de luz branca. Enquanto a
eficiência aumenta, o gerenciamento térmico, um dos maiores problemas da
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tecnologia de LEDs, tem sido equacionado e o custo da tecnologia reduzido (AIE,
2010).
As vantagens da tecnologia de LEDs são:
•

Possibilidade de dimensões extremamente compactas;

•

A capacidade de encaixar luminárias convencionais;

•

O potencial de dimmig, sem alteração na temperatura da cor;

•

Possibilidade de ajustar a cor da luz com o uso de LEDs de várias cores;

•

Uma vasta gama de temperaturas de cor;

•

Vida mediana longa (pelo menos 2-3 vezes mais do que as lâmpadas
fluorescentes compactas) e alta durabilidade.

•

Redução dos custos de manutenção.

•

Alta eficiência luminosa.

•

Ausência de infravermelho e luz Ultravioleta (dependendo do tipo LED).

•

Maior segurança devido à sua potência de entrada muito baixa.

•

Redução dos níveis de calor (não há risco de queimaduras).

•

Cold start-up (até -40 ° C) e maior eficácia em baixas temperaturas.

•

Emissão precisa direcional sem acessórios ou refratores.

Com o desenvolvimento da tecnologia de materiais e a descoberta de novas
técnicas de fabricação, os LEDs vêm sendo produzidos com custos cada vez
menores, proporcionando uma diversidade de aplicações, como sinalização e
iluminação de efeito (OSRAM, 2010 – D). Atualmente estão disponível no mercado
uma série de módulos de LEDs que substituem as lâmpadas convencionais em
diversas aplicações. A Figura 10 apresenta alguns modelos de LEDs.
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Figura 10: Modelos de lâmpadas LEDs
Fonte: OSRAM, 2010 - D

Organic Light Emitting Diodes (OLED) é outra tecnologia promissora, que tem
potencial de produzir dispositivos com menor custo do que os LEDs, porém, os OLEDs
são uma tecnologia de menor eficiência, atingindo atualmente de 32 a 64 lúmens por
watt (AIE, 2010).
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3. POLÍTICAS ENERGÉTICAS DE BANIMENTO DAS
INCANDESCENTES PELO MUNDO
Após a Agência Internacional de Energia recomendar que os governos adotem
política de eficientizar o parque de lâmpadas através da remoção de lâmpadas
incandescentes do mercado, algumas regiões do mundo, inclusive Brasil, têm
implementado esse tipo de política energética da forma que consideraram mais viável
econômica, tecnicamente e legalmente, dentro das especificidades de cada país.
Nesse capítulo é traçado um panorama das políticas energéticas que têm sido
adotadas pelo mundo, através de um levantamento das características do parque de
iluminação e das políticas adotadas de cada uma das regiões pesquisadas.

3.1. Políticas de banimento de lâmpadas incandescentes pelo mundo
Recentemente algumas regiões do mundo têm optado por providências de
proibição da venda de lâmpadas incandescentes, como é o caso da União Européia,
Austrália, EUA, Cuba, Rússia e Brasil. Será analisado, a seguir, o panorama dessas
regiões e como decidiram implementar a política energética de banir as lâmpadas
incandescentes de seus mercados.
3.1.1. União Européia
Estima-se que, em 2007, um total de 4,2 bilhões de pontos de iluminação
equipados com lâmpadas incandescentes, halógenas ou lâmpadas fluorescentes
compactas tenham levado a um consumo anual de eletricidade de 112 TWh nos 27
Estados-membros da União Européia (UE-27). Isso corresponde a uma despesa anual
de 15,3 bilhões de euros e 48,3 milhões de toneladas de emissões de CO2
(COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2009).
As lâmpadas incandescentes, em 2007, ainda ocupavam a posição dominante,
com 767 milhões de unidades vendidas e cerca de 2,6 bilhões de unidades do parque
de lâmpadas existente, o que correspondia a 54% do parque e a 13,1 lâmpadas por
agregado familiar. O estoque de lâmpadas fluorescentes compactas no setor
residencial cresceu cerca de 690 milhões de unidades (3,47 LFCs / domicílio) no
19

período 2003-2007, com um aumento de 340% nas vendas. Foram cerca de 145
milhões de unidades vendidas em 2003, 177 milhões em 2004, 241 milhões em 2005,
de 316 milhões em 2006, chegando a um aumento bastante significativo de 628
milhões em 2007 (INSTITUTE FOR ENERGY, RENEWABLE ENERGY UNIT, 2009).
Desde 1992, a União Européia iniciou um programa de etiquetagem que
classifica a eficiência energética de equipamentos dando classificação que varia de A
(para os mais eficientes) a G (para os menos eficientes) e foi ampliando
gradativamente as categorias etiquetadas até que, em 1998, criou a categoria de
lâmpadas residenciais, estabelecendo índices que valem para as diferentes
tecnologias de lâmpadas, fazendo com que lâmpadas incandescentes sejam
classificadas com nota E, F ou G e LFCs sejam classificadas com notas A ou B. Dessa
forma, busca-se estimular que os consumidores europeus optem por lâmpadas de
tecnologia mais eficientes no momento da compra (EQUIPMENT ENERGY
EFFICIENCY COMMITTEE, 2009). A Figura 11 mostra como é a etiqueta de
classificação energética européia.

Figura 11: Etiqueta européia de eficiência energética de lâmpadas
Fonte: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2009

A penetração de LFCs foi fortemente estimulada através de algumas políticas
específicas e medidas nacionais, como os sistemas de certificados brancos2 no Reino
Unido e Itália. Em 2007, a iluminação residencial da união européia representou o
2

O sistema de certificados brancos é um sistema em que o governo estipula metas de
conservação de energia para concessionárias de energia. A concessionária que,
eventualmente, superar sua meta pode vender a energia que conservou a mais, através dos
chamados certificados brancos, para as concessionárias que não atingiram a meta.
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consumo de eletricidade de cerca de 84 TWh/ano, ligeiramente abaixo dos 86 TWh
consumidos no ano de 2004. Estima-se que as lâmpadas incandescentes foram
responsáveis por 56% desse total de consumo elétrico e as lâmpadas halógenas
responsáveis por cerca de 31% (INSTITUTE FOR ENERGY, RENEWABLE ENERGY
UNIT, 2009; COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2009).
Após avaliação de algumas opções de políticas energéticas, em março de
2009, a Comissão Européia anunciou o regulamento N.º 244/2009 que teve como
objetivo melhorar a eficiência energética de lâmpadas de uso doméstico e prevê a
eliminação progressiva das lâmpadas incandescentes a partir de 01 de setembro de
2009, e terá sua sexta e última fase em 01 de setembro de 2016 (INSTITUTE FOR
ENERGY, RENEWABLE ENERGY UNIT, 2009; COMISSÃO DAS COMUNIDADES
EUROPEIAS, 2009).
A política adotada foi de banir as lâmpadas incandescentes e as halógenas
convencionais a partir de critérios utilizados no Programa de Etiquetagem. Entretanto,
foi permitido que as lâmpadas halógenas mais eficientes (classe B de eficiência
energética) possam continuar no mercado, porém somente continuarão no mercado
desde que sejam lâmpadas translúcidas. As lâmpadas halógenas translucidas estão
autorizadas a existir por um período de transição suficientemente longo. A Tabela 2
informa o cronograma da classificação mínima de eficiência energética que será
exigida pelo regulamento N.º 244/2009 para os diferentes tipos de tecnologia de
lâmpadas (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2009).
Tabela 2: Cronograma europeu para classificação mínima de eficiência energética por tipo de
lâmpada

Fonte: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2009
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Devido à política energética de banir gradativamente do mercado as lâmpadas
de tecnologias menos eficientes, foi prevista uma redução de aproximadamente 38,6
TWh no consumo de energia da União Européia e uma redução no custo da rede
elétrica de 22,25 Euros, em 2020, comparando com um cenário sem proibição de
lâmpadas ineficientes. Assumindo o preço médio da eletricidade em 2005 nos países
membros da União Européia de 13,6 centavos de Euro por kWh, estima-se um custo
evitado de 5,2 bilhões de Euros conforme apresenta a Tabela 3.
Tabela 3: Benefícios da política energética européia

Economia estimada para 2020
Energia elétrica
economizada
(TWh)

38,6

Economia estimada para 2009-2020

Custo evitado
(Bilhões de Euros)

Redução de
emissão de CO2
(Mt)

Energia elétrica
economizada
(TWh)

Custo evitado
(Bilhões de
Euros)

Redução de
emissão de CO2
(Mt)

5,2

15,4

399

54

160

Fonte: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2009

Um estudo de avaliação de impactos do banimento das incandescentes do
mercado europeu, elaborado em 2009 pela Comissão da Comunidade Européia,
estima que com a política de banir as lâmpadas ineficientes, o cidadão europeu, que
antes optava pela compra de lâmpadas incandescentes, irá preferir as lâmpadas
halógenas por conta do menor preço, fazendo com que a média de lâmpadas
halógenas e fluorescentes compactas sejam respectivamente 10,17 e 11,98 unidades
nas 210 milhões de residências da Comunidade Européia, conforme mostra a Tabela
4.
Tabela 4: Distribuição de lâmpadas por residências na Europa

Preço médio
(em Euro)

Nº de lâmpadas por residência
em 2020 (SEM política de banir
ineficientes)

Nº de lâmpadas por residência
em 2020 (COM política de banir
ineficientes)

Incandescente

0,60

5,63

0

Halógena

3,50

7,63

10,17

CFL

4,63

10

11,98

Tipo de lâmpada

Fonte: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2009
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Assumindo a emissão específica de CO2 européia de 2003, a Comissão da
Comunidade Européia, em seu estudo de avaliação, estima uma redução de 160 Mt
no período de 2009 a 2020 e de 15,4 Mt somente para o ano de 2020. As lâmpadas
fluorescentes compactas devem conter no máximo 5 mg de mercúrio, de acordo com a
Directiva 2002/95/EC. O estudo estima que, na União Européia, as LFCs contêm, em
média, 4 mg e apenas 20% das lâmpadas fluorescentes compactas são recicladas.
Por outro lado, existem emissões quantificáveis devido à geração de eletricidade a
carvão. Estima-se que a emissão média de mercúrio para se gerar eletricidade na
Europa seja de 0,016 mg / kWh. Sendo assim, a política de proibição das lâmpadas
ineficientes provocaria uma redução de 1,5 toneladas de mercúrio, pois a redução por
conta da geração de eletricidade a partir do carvão seria mais alta que o aumento na
emissão

conseqüente

do

despejo

inadequado

de

lâmpadas

fluorescentes

(COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2009).
Os requisitos definidos pela Comissão Européia não são aplicáveis às
seguintes lâmpadas para uso doméstico e lâmpadas destinadas a fins especiais:
a) Lâmpadas com coordenadas cromáticas dentro de uma faixa especificada3;
b) Lâmpadas direcionais, ou seja, lâmpada em que pelo menos 80 % da luz
emitida está concentrada num ângulo sólido de π sr (correspondente a um
cone com um ângulo de 120°);
c) Lâmpadas com um fluxo luminoso inferior a 60 lúmenes ou superior a 12.000
lúmens;
d) Lâmpadas com:
• 6 % ou mais da radiação total na gama de 250-780 nm
situados na gama de 250-400 nm,
• o pico de radiação na gama de 315-400 nm (UVA) ou de
280-315 nm (UVB);

3

As coordenadas cromáticas x e y especificadas são:

— x < 0,200 ou x > 0,600;
— y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 ou
y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000;
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e) Lâmpadas fluorescentes sem reator integrado;
f) Lâmpadas de descarga de alta intensidade, ou seja, uma lâmpada de descarga
elétrica em que o arco que produz a iluminação é estabilizado pela temperatura
da parede da lâmpada e resulta numa carga superior a 3 W/cm2 na parede do
tubo em que essa descarga tem lugar;
g) Lâmpadas incandescentes com casquilho E14/E27/B22/B15,de tensão igual ou
inferior a 60 volts e sem transformador integrado nas fases 1 — 5;
(JORNAL

OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 2009)

A partir de 1 setembro de 2009, todas as lâmpadas destinadas a fins especiais
estavam previstas de conter indicação clara e bem visível na embalagem de qual fim
se destina e que não se destina à iluminação das divisões de uma residência
(JORNAL

OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 2009).

3.1.2. Austrália
Um estudo de melhoria da eficiência em iluminação da Austrália, elaborado
pelo Australian Greenhouse Office em 2004, estima que o consumo anual de energia
elétrica em iluminação no país, em 2004, foi de 27 TWh. A Figura 12 e a Figura 13
apresentam dados do estudo e ilustram a estimativa do parque de lâmpadas nos
diversos setores da Austrália e do consumo de energia elétrica de cada tipo de
lâmpada em cada um desses setores (AUSTRALIAN GREENHOUSE OFFICE, 2004).
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Figura 12: Estimativa de parque de lâmpadas na Austrália
Fonte: AUSTRALIAN GREENHOUSE OFFICE, 2004

Figura 13: Estimativa de consumo de energia em iluminação na Austrália
Fonte: AUSTRALIAN GREENHOUSE OFFICE, 2004

A Figura 15 mostra a etiqueta australiana, conhecida como Energy Rating, que
permite a comparação de eficiência energética, e que começou progressivamente
sendo aplicada em diversos equipamentos na década de 80, porém não é utilizado em
lâmpadas. Algumas lâmpadas são vendidas na Austrália com a etiqueta européia,
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porém não acredita-se que faça relevante diferença na decisão de compra australiana.
(EQUIPMENT ENERGY EFFICIENCY COMMITTEE, 2009)

Figura 14: Energy Rating – Etiqueta de eficiência energética Australiana
Fonte: EQUIPMENT ENERGY EFFICIENCY COMMITTEE, 2009

A regulamentação australiana para banir as lâmpadas incandescentes foi
elaborada pela “Equipment Energy Efficiency Committee” (E3), que reporta ao
Conselho Ministerial sobre Energia (MCE), que é composto por Ministros dos estados
Australiano e observadores do governo da Nova Zelândia.
Em setembro de 2008, foi publicado pela E3 um estudo com proposta de índice
mínimo de desempenho energético para lâmpadas de tal forma que retiraria
gradativamente as incandescentes do mercado e indicava os impactos inerentes à
política proposta. Em maio de 2009, foi publicado outro estudo mais detalhado da
proposta

de

índices

mínimos

de

desempenho

energético

para

lâmpadas

incandescentes, LFCs e conversores de tensão e análise de políticas energéticas
alternativas como taxação de lâmpadas ineficientes, subsídio para lâmpadas
eficientes, criação de selo obrigatório para lâmpadas ineficientes, aplicação de
etiqueta comparativa de eficiência energética em lâmpadas e campanhas informativas
(EQUIPMENT ENERGY EFFICIENCY COMMITTEE, 2009).
De acordo com a regulamentação australiana, a partir de 01 de novembro de
2009, algumas lâmpadas incandescentes de uso geral (filamento de tungstênio e
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halógenas de tungstênio) foram obrigadas a cumprir índices mínimos de desempenho
energético (MEPS), que constam na norma AS / NZS 4.934,2-2.008. Os índices
mínimos de desempenho energético são dados através de medições de eficiência
luminosa, em Lúmens/Watt, e dado pela Equação 1:
2,8 x ln(L) – 4.0

EQ.( 1 )

Fonte: Energyrating, 2010

Na Equação 1, a fórmula ln(L) é o logaritmo natural da medição inicial de fluxo
luminoso em Lúmens. A curva resultante dessa equação é ilustrada na Figura 15.
Sendo assim, somente poderá ser comercializada a lâmpada que tiver um fluxo
luminoso inicial e uma eficiência luminosa que a posicione acima da curva no gráfico
apresentado da Figura 15.

Figura 15: Curva resultante dos índices mínimos de desempenho energético de lâmpadas
Fonte: ENERGYRATING, 2010

Os procedimentos de ensaio para as lâmpadas incandescentes são definidos
na norma AS / NZS 4.934,1-2.008, que traz também índices de depreciação do fluxo
luminoso, exigindo mínimo de 80%, medido a 75% da vida útil esperada da lâmpada, e
vida útil mínima da lâmpada de pelo menos 2000 horas. Vale ressaltar que uma
lâmpada incandescente para uso geral possui uma vida mediana de 1000 horas
(ENERGYRATING, 2010).
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As lâmpadas fluorescentes compactas são avaliadas conforme as normas
AS/NZS 4782.1 e AS/NZS 4782.3 tendo que atender índices mínimos de eficiência
energética, impactos ao meio ambiente e à rede elétrica, qualidade da iluminação e
durabilidade. A lâmpada fluorescente compacta deve conter um máximo de 5mg de
mercúrio, de acordo com os procedimentos de medição da norma AS/NZS 4782.3,
deve ter um mínimo de 0,55 de fator de potência e emitir harmônicos de acordo com o
permitido na norma AS/NZS 61000.3.2. (EQUIPMENT ENERGY EFFICIENCY
COMMITTEE, 2009).
A primeira ação do governo australiano para implementar a política energética
foi de, em dezembro de 2008, notificar importadores de lâmpadas incandescentes e, a
partir de 1 de fevereiro de 2009, impor uma restrição à importação para o serviço de
iluminação geral. A restrição de importação está sujeita à avaliação do serviço de
Alfândega do Governo da Austrália, não afetando as seguintes atividades:

•

Gestão do tráfego;

•

Salas de teatro;

•

Produções;

•

Fotografia e cinema;

•

Atividades que exigem lâmpadas de maior espectro, como horticultura e
especialidades

de

aqüicultura

(EQUIPMENT

ENERGY

EFFICIENCY

COMMITTEE, 2009).
O cronograma para as lâmpadas vendidas na Austrália estarem sujeitas aos
índices mínimos de desempenho energético está representado na Tabela 5.
Tabela 5: Cronograma australiano para atender índices mínimos de desempenho energética

Especificação da lâmpada
Lâmpadas incandescentes gerais

Início da restrição
1/11/2009

Halógenas de baixa tensão não refletoras
>40W decorativas
Halógenas não refletoras

Outubro de 2010

Halógenas refletoras de baixa tensão
Halógenas refletoras

Outubro de 2012

>25W decorativas
Todas as lâmpadas decorativas

Ainda será determinada

Fonte: ENERGYRATING, 2010
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Para a implementação da política energética foi desenvolvida uma estratégia
de comunicação para informar e aconselhar a população sobre as opções de
iluminação, como fazer a transição para uma iluminação eficiente e disseminar dicas
sobre questões de saúde, segurança e meio ambiente. Foi considerada uma
variedade de canais de comunicação como displays e panfletos informativos em
pontos de venda de lâmpadas, 1300 serviços de telefone e uso de treinamento para
revendedores, designers e instaladores (EQUIPMENT ENERGY EFFICIENCY
COMMITTEE, 2009).
Segundo estudo da E3, estima-se que seja possível economizar 30.305 GWh
no período 2008 a 2020 com regulamentação para retirar as lâmpadas ineficientes do
mercado e acredita-se que se reduza em 28,5 Mt a quantidade de CO2 emitida entre
2008 e 2020 (EQUIPMENT ENERGY EFFICIENCY COMMITTEE, 2009).

3.1.3. Estados Unidos
Nos Estados Unidos da América, segundo estudo elaborado em 2002 pelo
Departament of Energy (DOE), existem aproximadamente 4 bilhões de lâmpadas
incandescentes em uso que consomem cerca de 286 TWh anualmente. Desse total,
aproximadamente 58% está no setor residencial. Segundo a National Electrical
Manufacturers Association (NEMA), suas empresas associadas venderam em 2006
cerca de 1,7 bilhões de lâmpadas com base média de rosca, sendo que 1,5 bilhões
eram incandescentes e apenas 200 milhões eram LFCs. Atualmente as LFCs
correspondem a cerca de 10% do mercado, o qual tem crescido cerca de 50% por ano
desde 2000 (NADEL, S. 2007).
A etiquetagem norte americana, conhecida como EnergyGuide, que permite a
comparação de eficiência energética, começou progressivamente sendo aplicada em
diversos equipamentos desde 1979, porém somente em 1994 começou a ser aplicada
em lâmpadas de forma customizada, descrevendo a luminosidade em lúmens,
potência em watts e expectativa de vida útil em horas. Em 1992, o U.S. Environmental
Protection Agency (EPA) lançou nos Estados Unidos o Selo Energy Star com o intuito
de recomendar aos consumidores os equipamentos mais eficientes energeticamente.
Em seguida, outros países como Austrália, Canadá e os integrantes da União
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Européia passaram a adotar também seus Programas Energy Star. Em agosto de
1999, nos EUA, foram adicionados ao Programa índices para lâmpadas fluorescentes
compactas (Energy Star, 2010). A Figura 16 mostra como é a identidade visual do
Selo Energy Star.

Figura 16: Selo Energy Star
Fonte: ENERGY STAR, 2010

Em fevereiro de 2007, foram introduzidas na Califórnia as propostas de lei
estadual AB722 de Lloyd Levine e a AB 1099 de Jared Huffman que estabelecem a
proibição da venda de lâmpadas incandescentes no estado a partir de janeiro de 2012
e estabelece índices mínimos de mercúrio e chumbo para as lâmpadas vendidas na
Califórnia. Em maio de 2007, foi introduzida no estado de Nova Iorque a proposta de
lei AB 7944 de Robert Sweeney que proíbe, a partir de junho de 2012, a venda de
lâmpadas incandescentes entre 25 e 150 watts.
Em junho de 2007, foi introduzida em Connecticut a proposta de lei estadual
SB 6550, que autoriza o Comissário de Proteção Ambiental do Estado a criar uma lista
das lâmpadas incandescentes ineficientes. A lei torna proibida a venda das lâmpadas
ineficientes no estado depois de 180 dias na lista, criando pena de US$ 100,00 para
cada venda depois de 30 dias de um aviso escrito (LAMP INDUSTRY
REPRESENTATIVES, 2010).
Em Maio de 2007 a NEMA declarou publicamente ser a favor de um robusto
programa nacional de estabelecimento de índices de conservação de energia e que
estava engajada para colaborar no desenvolvimento de um projeto para uma
eliminação progressiva das lâmpadas incandescentes do mercado (NATIONAL
ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION, 2007).
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Após o surgimento de diferentes propostas de leis estaduais visando banir as
lâmpadas incandescentes do mercado, em setembro de 2007, foi votada no senado
norte americano a proposta de lei S2017, do Senador Jeff Bingaman, que propõe que
as lâmpadas incandescentes sejam banidas dos Estados Unidos gradualmente entre
2012 a 2014. Através da lei são estabelecidos índices mínimos obrigatórios para que
as lâmpadas consumam entre 25% e 30% menos energia que a média atual das
lâmpadas incandescentes. Em dezembro de 2007, a lei foi aprovada pelo presidente
George Bush, complementando o Energy Independence and Security Act, em sua
seção 321(AUTHENTICATED U.S. GOVERNMENT INFORMATION, 2007).
Conforme demonstram a Tabela 6 e a Tabela 7, respectivamente,
estabeleceram-se índices para lâmpadas incandescentes de uso geral, lâmpadas com
base intermediária, base de candelabro e índices um pouco menos exigentes
específicos para lâmpadas incandescentes de espectro modificado, cuja definição
encontra-se no anexo 1. Os índices foram estabelecidos através de exigência de
potência mínima para determinadas faixas de valores em lumens. Os índices entram
em vigor em datas diferentes, retirando as lâmpadas incandescentes gradativamente
entre 2012 e 2014, primeiramente regulamentando as lâmpadas de maior potência em
watts e, em seguida, as de menor potência (AUTHENTICATED U.S. GOVERNMENT
INFORMATION, 2007).
Tabela 6: Cronograma de índices de potência máxima nos EUA para lâmpadas incandescentes de
uso geral, lâmpadas com base intermediária e base de candelabro

Fonte: AUTHENTICATED U.S. GOVERNMENT INFORMATION, 2007
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Tabela 7: Cronograma de índices de potência máxima nos EUA para lâmpadas incandescentes de
espectro alterado

Fonte: AUTHENTICATED U.S. GOVERNMENT INFORMATION, 2007

Em seu texto, a lei não proíbe a venda de lâmpadas incandescentes, apenas
estabelece índices rigorosos de eficiência e proíbe, a partir de 31 de dezembro de
2011, a fabricação nos Estados Unidos e a importação de lâmpadas que não cumpram
os índices estabelecidos. Embora seja improvável, lâmpadas de tecnologia antiga que
atenderem a tal índice, por conta de significante evolução tecnológica, poderão ser
vendidas no mercado.
Existem alguns tipos de lâmpadas que são isentas de cumprir o índice de
desempenho energético adotado e estão descritas no anexo 2. Além das exceções
estabelecidas, a Secretaria de Energia poderá criar novas isenções de cumprimentos
dos índices em casos de necessidade de iluminação especializada para fins militares,
médicos, segurança pública ou de aplicação de um histórico de iluminação certificado.
(NADEL, 2007) (AUTHENTICATED U.S. GOVERNMENT INFORMATION, 2007).
Em paralelo, uma comissão irá avaliar a etiquetagem das lâmpadas para propor
melhorias fazendo com que informe de forma mais efetiva a potência, tempo de vida
útil e luminosidade gerada de cada lâmpada. Um estudo preliminar do American
Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), em conjunto com Alliance to Save
Energy (ASE), estima uma redução de 81.000 GWh em 2020, uma redução de 10.000
MW no horário de pico e uma redução de 16 milhões de toneladas de carbono como
conseqüência da política energética adotada de eficientização da iluminação
estadunidense (NADEL, 2007).
3.1.4. Argentina
Em 2005, a Argentina deu início a um projeto de doação de lâmpadas
eficientes, em parceria com o Global Enviroment Facility – GEF, buscando promover
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eficiência energética. O plano de substituição de lâmpadas incandescentes de 60W,
70W e 100W por lâmpadas fluorescentes de 18-20W prevê doação de 5 milhões de
lâmpadas em 2008, 10 milhões em 2009 e 10 milhões em 2010 e uma redução
esperada de 2.048 GWh da energia consumida em iluminação no ano de 2010 e de
1.246 MW na demanda esperada, quando comparando com um cenário em que
nenhuma ação fosse realizada na iluminação residencial argentina, conforme ilustra a
Tabela 8 e a Figura 17, que contêm dados do Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.

Tabela 8: Resultados esperados para o plano de substituição de lâmpadas da Argentina

Fonte: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 2010

Figura 17: Resultados esperados para o plano de substituição de lâmpadas e lei de proibição de
incandescentes na Argentina
Fonte: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 2010
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Além disso, o governo argentino sancionou, no final de 2008, a lei 26.473 que
proíbe, a partir de 31 de dezembro de 2010, a importação e comercialização de
lâmpadas incandescentes para uso residencial geral em todo o território da República
Argentina. A lei permite ao Poder Executivo Nacional estabelecer exceções por razões
técnicas, funcionais e operativas e poderá também ditar medidas necessárias para
facilitar a importação de lâmpadas eficientes, ou seus insumos, para que possam ser
fabricadas em território argentino, reduzindo impostos de acordo com o código
aduaneiro da Argentina (BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA AR GENTINA, 2009).

3.1.5. Outros países
Outros países têm se articulado internamente no planejamento para banir
lâmpadas incandescentes visando conservar energia e reduzir emissão de gases
causadores do efeito estufa, porém não foram encontradas muitas informações por
conta de barreiras políticas, como no caso de Cuba e, em outros casos devido a
barreiras lingüísticas, como, por exemplo, no caso de Rússia, Japão e Taiwan.
A partir de 2005, em Cuba, começou a ser realizado um trabalho intenso de
substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas
importadas da China nas residências e, no mesmo ano, o Ministro de Comércio
Exterior cubano cancelou a importação de lâmpadas incandescentes (GREENPEACE,
2010; CUBANET, 2010).
A

Rússia

anunciou

em

2009

planos

para

banir

gradualmente

as

incandescentes a partir de 2011 através de proibição de comercialização e de
fabricação. Primeiramente seriam as lâmpadas com 100 W ou mais de potência, que
representam cerca de 14% das lâmpadas utilizadas no país. A partir de 1 de janeiro de
2013 seriam as lâmpadas a partir de 75 W. A proibição de lâmpadas de menos de 75
W seria avaliada e estabelecida após análise dos impactos e resultados desses dois
primeiros estágios (Greenpeace, 2010; Korsunskaya, 2009; PRESIDENT OF RUSSIA,
2009).
Na China, aproximadamente 70% da produção de lâmpadas fluorescentes
compactas é para exportação. A produção aumentou de aproximadamente 100
milhões de lâmpadas em 1996 para cerca de 3 bilhões em 2007, tornando a China
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responsável por cerca de 80% da produção mundial. Em paralelo, a produção de
lâmpadas incandescentes na China em 2006 foi de 4,3 bilhões, sendo 50% para
exportação e representando cerca de um terço da produção mundial (UNDP, 2008).
O aumento do parque de lâmpadas fluorescentes compactas na China se deve
a diversos projetos desenvolvidos que buscavam promover a disseminação de
lâmpadas mais eficientes energeticamente. Dentre os projetos desenvolvidos,
destaca-se o “Barrier Removal for Efficient Lighting Products and Systems in China”,
realizado pelo Global Enviroment Facility (GEF) do Programa de Desenvolvimento das
Nações Unidas que foi completado em dezembro de 2005, trazendo uma redução de
energia elétrica acumulada de 15,78 TWh ao fim de 2004, reduzindo em 4,9% o uso
de eletricidade em iluminação em 2003 (UNDP, 2008).
A China não está planejando por enquanto proibir em seu território a venda de
lâmpadas ineficientes energeticamente, porém dado que diversos países do mundo
estão buscando banir de seu mercado interno as incandescentes e que a China é um
grande exportador de lâmpadas o governo chinês e o GEF deram início em 2008 ao
projeto para promover lâmpadas conservadoras de energia e a remoção gradativa de
lâmpadas incandescentes – PILESLAMP.
O PILESLAMP tem como foco dar suporte à indústria de lâmpadas para
garantir a oferta de lâmpadas eficientes energeticamente no mercado mundial,
disseminar informações sobre as melhores opções para iluminação, principalmente na
baixa renda e nas áreas rurais e política de estimulo à fabricação de lâmpadas
eficientes nas indústrias fabricantes de lâmpadas incandescentes (UNDP, 2008).
3.1.6. Brasil
Segundo pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de uso de energia
elétrica realizada em 2005 pelo Procel/Eletrobras, a iluminação consome cerca de
14% do total de eletricidade utilizada no setor residencial do Brasil. Considerando que,
de acordo com o Balanço Energético Nacional (EPE, 2010), o consumo de energia do
setor residencial chegou a 101,7 TWh em 2009, é possível estimar que o consumo de
energia, somente em iluminação do setor residencial, tenha sido cerca de 14 TWh no
ano de 2009.
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No Brasil, diversas ações de doação de lâmpadas eficientes já foram
realizadas,

principalmente

para

a

classe

de

baixa

renda,

por

empresas

concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica que são
obrigadas a aplicar um percentual mínimo da receita operacional líquida em
Programas de Eficiência Energética – PEE, devido à lei 9.991, de 24 de julho de 2000,
regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Em 1984, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (INMETRO) lançou o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), que utiliza
a denominada Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), que é
semelhante à etiqueta européia. Os índices são estabelecidos por comitês específicos
para as diferentes categorias de equipamentos e os testes devem ser realizados por
laboratórios acreditados pelo INMETRO. No caso de lâmpadas, a etiqueta é menor
devido ao tamanho menor da embalagem quando comparado com outros
equipamentos etiquetados (INMETRO, 2010). A Figura 18 ilustra a etiqueta de
lâmpadas.

Figura 18: Etiqueta do INMETRO para lâmpadas
Fonte: INMETRO, 2010

As lâmpadas incandescentes de uso doméstico e as lâmpadas fluorescentes
compactas com reator integrado à base têm a etiquetagem em caráter compulsório,
implantadas, respectivamente, através das portarias do INMETRO 283/2008 e
289/2006 (INMETRO, 2009).
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Outra ferramenta para promover a venda dos equipamentos mais eficientes no Brasil é
o Selo Procel, criado em 1993 pelo Ministério de Minas e Energia e tem nas Centrais
Elétricas Brasileiras SA – Eletrobras sua secretaria executiva. A partir de 1998 passou
a ser concedido o Selo para lâmpadas fluorescentes compactas, porém não é
concedido para lâmpadas incandescentes e, no caso das lâmpadas fluorescentes
compactas, para serem contemplados com o Selo Procel é necessário:
 Estar classificado com A na etiqueta do PBE;
 Apresentar em teste laboratorial uma depreciação do fluxo luminoso médio
medido a 2.000 h, em relação ao fluxo luminoso médio medido a 100 h, seja de
no máximo 15%;
 Apresentar fator de potência maior ou igual a 0,5, com uma tolerância de 0,05
entre o valor declarado e o valor medido;
 Possuir uma vida declarada mínima de 6.000h (ELETROBRAS/PROCEL,
2010).

Figura 19: Selo Procel de Economia de Energia
Fonte: ELETROBRAS/PROCEL, 2010

Em 2008, o Deputado Federal Arnon Bezerra propôs o projeto de lei nº 3.652
que proibiria a partir de janeiro de 2013, em todo país, a comercialização para uso em
território nacional de lâmpadas incandescentes comuns de rosca Edson – E27. No
projeto, que não chegou a ser aprovado, era proposta a fiscalização através do
INMETRO e trabalho educativo junto à população tendo em vista a conscientização
para conservação de energia através da ANEEL e Procel (Bezerra, 2008).
No dia 11 de dezembro de 2009, foram publicadas pelo Ministério de Minas e
Energia (MME) as portarias 472 e 473, que disponibilizaram, para consulta pública,
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minutas de Portaria Interministerial que estipulam índices mínimos de eficiência
energética para lâmpadas incandescentes e fluorescentes, respectivamente (MME,
2009).
No dia 31 de dezembro de 2010, Márcio Pereira Zimmermann, Ministro de
Estado de Minas e Energia, Miguel Jorge, Ministro de Estado do Desenvolvimento e
Sergio Machado Rezende, Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia aprovaram a
Portaria Interministerial nº1.007 e a nº1.008, estabelecendo níveis mínimos de
eficiência energética para lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas
respectivamente, após contribuições da sociedade recebidas por meio de Consulta
Pública Eletrônica, Audiência Pública presencial e Consulta Pública Internacional na
Organização Mundial do Comércio (OMC) (MME, 2010). As Portarias Interministeriais
nº1.007 e a nº1.008 encontram-se, respectivamente como Anexo 3 e Anexo 4.
As portarias fazem referência à lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que
estabelece que o Poder Executivo determine níveis máximos de consumo específico
de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos
consumidores de energia fabricados ou comercializados no País, com base em
indicadores técnicos pertinentes. Ao Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de
Eficiência Energética (CGIEE), instituído pelo Decreto no 4.059, de 19 de dezembro de
2001, compete elaborar Regulamentação Específica para cada tipo de aparelho e
máquina consumidora de energia, bem como estabelecer Programa de Metas com
indicação da evolução dos níveis a serem alcançados para cada equipamento
regulamentado (MME, 2010). A Tabela 9 apresenta os equipamentos regulamentados
pela lei nº 10.295.
Tabela 9: Equipamentos regulamentados pela lei nº10.295

Tipo de equipamento

Ano da
regulamentação
específica

Motores Elétricos Trifásicos
Lâmpadas fluorescentes
compactas
Condicionadores de Ar
Fogões e Fornos a Gás
Refrigeradores e Congeladores
Aquecedores de Água e Gás
Lâmpadas incandescentes
Fonte: (DAVID, 2010)
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2002
2006
2007
2007
2007
2008
2010

A Portaria Interministerial nº 1.007 propõe datas-limite para fabricação e
importação das lâmpadas incandescentes que não atendam ao que está nela
disposto, conforme descrição das Tabela 10 e da Tabela 11.
Tabela 10: Cronograma de níveis mínimos de eficiência energética para lâmpadas incandescentes
- 127 V, para fabricação e importação no Brasil

Fonte: MME, 2010
Tabela 11: Cronograma de níveis mínimos de eficiência energética para lâmpadas fluorescentes
compactas - 220 V, para fabricação e importação no Brasil

Fonte: MME, 2010

As datas limites para comercialização no Brasil por parte de fabricantes e
importadores das Lâmpadas Incandescentes serão de seis meses, a contar das datas
limites estabelecidas na Tabela 10 e na Tabela 11. As datas limite para
comercialização por atacadistas e varejistas no País das Lâmpadas Incandescentes
serão de um ano, a contar das datas limites estabelecidas das mesmas tabelas (MME,
2010).
A Portaria Interministerial nº1.007 caracteriza devidamente o tipo de lâmpada
regulamentado e estabelece índices mínimos de eficiência energética que nenhuma
das lâmpadas incandescentes conseguem atender. Esses índices são dirigidos às
lâmpadas incandescentes de uso geral, exceto (MME, 2010):
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a) Incandescentes com bulbo inferior a 45 milímetros de diâmetro e com
potências iguais ou inferiores a 40W;
b) Incandescentes específicas para estufas, estufas de secagem, estufas de
pintura, equipamentos hospitalares e outros;
c) Incandescentes refletoras/defletoras ou espelhadas, caracterizadas por
direcionar os fachos luminosos;
d) Incandescentes para uso em sinalização de trânsito e semáforos;
e) Incandescentes Halógenas;
f)

Infravermelhas utilizadas para aquecimento específico por meio de emissão
de radiação infravermelha;

g) Para uso automotivo.
Em alguns casos, os níveis mínimos de eficiência energética não serão
exigidos, pois lâmpadas incandescentes possuem características específicas que
fazem com que sejam, para determinados fins, insubstituíveis ou causem um certo
impacto técnico e/ou financeiro ao serem substituídas. Esses casos podem ser
eventualmente solucionados no médio ou longo prazo através de desenvolvimento
tecnológico. A Portaria Interministerial nº 1.007 concede poder ao Comitê Gestor de
Indicadores e Níveis de Eficiência Energética – CGIEE, instituído pelo Decreto no
4.059, de 2001, com apoio do Comitê Técnico de Sistemas de Iluminação, elaborar
documentos complementares que se fizerem necessários para caracterizar as
lâmpadas incandescentes e permitir que não sejam exigidos os índices mínimos de
eficiência energética para algum uso específico (MME, 2010).
Diferentemente do caso das incandescentes, a Portaria Interministerial nº 1.008
estabelece níveis mínimos de eficiência energética para lâmpadas fluorescente
compactas de forma não-gradativa. Conforme Tabela 12, a data limite para fabricação
no País ou importação das Lâmpadas Fluorescentes Compactas sem invólucro, que
não atendam aos níveis mínimos estabelecidos será 30 de junho de 2012, para
comercialização por parte de fabricantes e importadores, será 31 de dezembro de
2012 e para atacadistas e varejistas será 30 de junho de 2013.

40

Tabela 12: Índices mínimos de eficiência energética para lâmpadas fluorescentes compactas sem
invólucro

Fonte: MME, 2010

Para lâmpadas fluorescentes compactas com invólucro, corrente contínua ou
refletora, os níveis mínimos exigidos, serão conforme é apresentado na Tabela 13, a
partir de 31 de dezembro de 2010, quando foi publicada a Portaria Interministerial.
Entende-se por lâmpada fluorescente com invólucro quando esta recebe uma
cobertura adicional sobre o tubo de descarga, podendo o invólucro ser transparente ou
translúcido (MME, 2009). Em 28 de janeiro de 2010 foi realizada uma pesquisa na lista
de modelos de lâmpadas fluorescentes compactas etiquetados pelo Programa
Brasileiro de Etiquetagem, e foram identificados apenas 2 modelos de lâmpadas
refletoras e 3 de invólucro para 220 V e 4 modelos de refletoras e 4 de invólucro
(INMETRO, 2011).
Tabela 13: índices mínimos de eficiência energética para lâmpadas fluorescentes compactas com
invólucro, refletora e corrente contínua

Fonte:

MME, 2010
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Vale ressaltar que as lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado
já possuem índices mínimos de eficiência energética desde 2006, porém um pouco
menos rigorosos.

Para poderem ser comercializadas no Brasil, as lâmpadas

fluorescentes compactas com reator integrado devem comprovar que superam os
índices mínimos de eficiência energética e outras exigências como índice mínimo de
fator de potência (INMETRO, 2006).
Nessa dissertação, não será realizado um estudo para estimar a conservação
de energia elétrica obtida através do aumento dos níveis mínimos de eficiência
energética, pois foge do escopo do trabalho. Porém vale ressaltar a dificuldade em
elaborar tal estudo, dado que com o aumento da eficiência das LFCs, o consumidor
que comprar uma lâmpada de uma certa potência, obterá uma quantidade a mais de
luminosidade com a mesma quantidade de energia sendo utilizada.

3.2. Panorama mundial
Todos os países do G8 e diversos outros países do mundo têm desenvolvido
políticas para aumentar a eficiência energética no setor da iluminação. Segundo
relatório da AIE, a energia elétrica conservada caso todas as lâmpadas
incandescentes do mundo fossem substituídas por lâmpadas fluorescentes compactas
em 2006 seria de aproximadamente 700 TWh por ano, representando uma redução
equivalente de 400 Mtons CO2 emitidos para atmosfera, reduzindo a demanda de
energia elétrica na iluminação em 18% (UNDP, 2008; e AIE, 2009).
Nesse contexto, uma das 25 recomendações de políticas em prol da eficiência
energética da AIE, publicadas em 2008, é para os governos providenciarem
eliminação progressiva das lâmpadas incandescentes convencionais, em favor das
lâmpadas fluorescentes compactas, assim que for viável economicamente e
comercialmente estabelecendo prazos e metas de performances. Foi recomendado
também que sejam promovidas ações pelos países membros da AIE para garantir
uma oferta suficiente de lâmpadas de boa qualidade e eficiência (AIE, 2008).
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Na maioria dos casos analisados no presente capítulo, a política energética foi
implementada de forma gradual e através de índices de eficiência energética, à
exceção do caso da Argentina, que estabeleceu a proibição através de uma lei federal
de forma não gradual. Algumas regiões, como Austrália e União Européia, decidiram
banir também do mercado a lâmpada halógena, que é uma tecnologia mais eficiente
de incandescentes. Porém, países como Brasil e Estados Unidos decidiram banir
somente as incandescentes comuns, que são as menos eficientes.
Em diversos casos, inclusive no caso do Brasil, o banimento foi realizado
através do estabelecimento de índices mínimos de eficiência luminosa inatingíveis
para tecnologia de lâmpadas incandescentes. Porém, cada um dos países analisados
estabeleceu os índices de forma diferente.

Nesse capítulo, foram analisadas as políticas energéticas de banir lâmpadas
incandescentes adotadas em diversos países, inclusive Brasil. Percebeu-se que esse
tipo de intervenção governamental pode ser realizada de diversas formas,
dependendo do arcabouço legal do país, da capacidade de absorver os impactos
inerentes a política, da capacidade de organização para mitigar alguns desses
impactos e, principalmente, da urgência e importância que se dá para a questão da
eficiência energética no setor elétrico. No caso da União Européia e Austrália,
percebe-se que o principal benefício que se busca com a política energética de retirar
as lâmpadas menos eficientes do mercado é reduzir emissão de gases causadores do
efeito estufa.
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4. BENEFÍCIOS E EXTERNALIDADES DE UMA POLÍTICA DE
RETIRADA DE LÂMPADAS INCANDESCENTES DO MERCADO
BRASILEIRO
Nesse capítulo serão analisados os prós e contras da política energética de
banir gradativamente do mercado brasileiro lâmpadas incandescentes por faixa de
potência. Além dos benefícios relacionados à redução do consumo de energia elétrica,
que é o objetivo principal da política energética em estudo, haverá externalidades,
relacionadas à lâmpada fluorescente compacta, que será a principal substituta à
incandescente.

4.1. Energia elétrica conservada
Os projetos de conservação de energia elétrica em geral, e no Brasil em particular,
trazem os seguintes benefícios:
•

Postergar investimentos na expansão da oferta de energia, possibilitando que
esses recursos financeiros sejam destinados a outros setores da sociedade
como saúde e educação;

•

Reduzir custos das distribuidoras de energia elétrica com aumento da
capacidade da infraestrutura de distribuição;

•

Reduzir emissão dos gases causadores do efeito estufa das usinas térmicas a
combustíveis fósseis;

•

Postergar as externalidades sociais e ambientais inerentes à construção de
plantas de geração de energia elétrica;

•

Reduzir o custo com a tarifa de energia elétrica das famílias permitindo-as
utilizar esse excedente para outros fins.
No caso de um projeto de conservação de energia elétrica na iluminação

residencial há um ganho ainda mais significativo, pelo fato de o uso de lâmpadas ser
significativo durante o horário de ponta. A Figura 21 ilustra o consumo de energia
médio por hora dos principais eletrodomésticos no setor residencial brasileiro.
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Figura 20: Consumo de energia médio por hora dos principais eletrodomésticos no setor
residencial brasileiro
Fonte: SINPHA, 2006

4.1.1. Estimativa do potencial técnico de economia de energia elétrica
caso as lâmpadas incandescentes sejam banidas do mercado brasileiro em
2012
Dado que o objetivo principal de banir lâmpadas incandescentes do mercado é
reduzir a demanda de energia, torna-se importante estimar o potencial de economia de
energia elétrica da política de banir as lâmpadas incandescentes comuns para que
sejam substituídas por fluorescentes compactas no Brasil. O potencial técnico
representa a economia de energia que poderia ser obtida ao comparar um cenário em
que as lâmpadas incandescentes comuns continuassem a ser utilizadas sem nenhuma
restrição com um cenário em que não houvesse lâmpada incandescente comum
sendo utilizada no Brasil e, em seu lugar, fossem utilizadas lâmpadas fluorescentes
compactas.
Foi escolhido o ano 2012 para calcular o potencial técnico de conservação de
energia elétrica, devido ao fato de, conforme estabelece a Portaria Interministerial
1.007 de 2010, que regulamenta a lei 10.295 de 2001, a primeira fase da política
energética de banir as lâmpadas incandescentes do mercado ocorre em 30/06/2012,
quando fica proibida no Brasil a importação e fabricação de lâmpadas incandescentes
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comuns com potência maior que 100 W que não atendam os índices mínimos de
eficiência energética, que são inatingíveis para essa tecnologia de lâmpada.

4.1.1.1.

Dados utilizados na estimativa

A estimativa da energia elétrica conservada com a política energética proposta
será realizada através dos dados da Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos
de uso de Energia Elétrica – ano base 2005 (PPH), o Plano Nacional de Energia - PNE
2030 (EPE,2007) e do Balanço Energético Nacional – ano Base 2009 (EPE, 2010).
A PPH se insere nos trabalhos de Avaliação do Mercado de Eficiência
Energética no Brasil, contratado pela Eletrobras, com o apoio do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e com recursos doados pelo Global
Environment Facility-GEF, por meio do Banco Mundial (BIRD), tendo como objetivo
obter informações necessárias para formar uma nova e adequada concepção do
mercado de eficiência energética do país e do impacto do racionamento sobre o
mesmo (ELETROBRAS/PROCEL, 2009).
A pesquisa PPH do setor residencial foi realizada em 2005 aplicando 9.847
questionários declaratórios, que contemplaram 16 estados e o Distrito Federal das 5
regiões do país com a participação de 21 empresas distribuidoras de energia elétrica
(ELETROBRAS/PROCEL, 2009).
Da Tabela 14 a Tabela 18 é apresentada a distribuição do consumo de energia
elétrica médio em valores percentuais para cada tipo de Lâmpada na iluminação do
setor residencial das diferentes regiões do país utilizando dados da PPH. As tabelas
são do relatório Simulação de Potenciais de Eficiência Energética para a Classe
Residencial, que é mais um trabalho realizado dentro do projeto de Avaliação do
Mercado de Eficiência Energética no Brasil e foi realizado pelo Programa de
Planejamento Energético e Ambiental da COPPE/UFRJ (ELETROBRAS/PROCEL - B,
2007).
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Tabela 14: Distribuição do consumo de energia elétrica por tipo de lâmpada no setor residencial da
região Norte

Fonte: ELETROBRAS/PROCEL - B,2007

Tabela 15: Distribuição do consumo de energia elétrica por tipo de lâmpada no setor residencial da
região Nordeste

Fonte: (ELETROBRAS/PROCEL - B,2007)
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Tabela 16: Distribuição do consumo de energia elétrica por tipo de lâmpada no setor residencial da
região Sudeste

Fonte: (ELETROBRAS/PROCEL - B,2007)

Tabela 17: Distribuição do consumo de energia elétrica por tipo de lâmpada no setor residencial da
região Sul

Fonte: (ELETROBRAS/PROCEL - B,2007)
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Tabela 18: Distribuição do consumo de energia elétrica por tipo de lâmpada no setor residencial da
região Centro-Oeste

Fonte: (ELETROBRAS/PROCEL - B,2007)

A Figura 24 mostra a participação das lâmpadas no consumo final de energia
elétrica em residências no Brasil e regiões, segundo dados da PPH.

Figura 21: Participação das lâmpadas no consumo
final de energia elétrica
Fonte: ELETROBRAS/PROCEL,2007

A Tabela 19 informa o consumo residencial de energia elétrica por região do
Brasil, cujos dados foram apresentados no Balanço Energético Nacional 2010 – ano
base 2009 - BEN 2010 (EPE, 2010).
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Tabela 19: Consumo de energia elétrica por região do Brasil em 2005

Consumo Residencial de
Eletricidade 2005

Distribuição Residencial
de Eletricidade 2005

(GWh)
Fonte: BEN2010
4.132

(%)
Fonte: BEN2010
4,97%

Nordeste

13.480

16,20%

Sudeste

45.490

54,68%

Sul

13.908

16,72%

Centro-Oeste

6.183

7,43%

Brasil

83.193

100,00%

Região

Norte

Fonte: (EPE, 2010)

Segundo projeção da nota técnica ‘1.01.01.03 Cenários demográficos e de
domicílios (2005-2030)’ do PNE 2030 (EPE, 2007), que compilou dados IBGE, a
evolução percentual do número total de domicílios permanentes ocupados no Brasil
será conforme tabela 20.

Tabela 20: Evolução percentual do número total de domicílios permanentes ocupados no Brasil

Período

Variação (% ao ano)

2006-2010
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2030

2,27%
2,05%
1,85%
1,69%
1,53%

Fonte: EPE, 2007

O Energy Star divulga em seu website uma tabela explicativa para auxiliar a
sociedade a identificar qual a potência das LFCs com Selo de eficiência energética
que deverá ser utilizada na substituição de uma incandescente, assim como a
Eletrobras divulga a potência de uma incandescente equivalente na tabela das LFCs
com Selo Procel. A Tabela 21 mostra qual será a potência das LFCs, utilizadas para
substituir as incandescentes, adotada na estimativa da redução de energia ao banir
incandescentes no Brasil. No caso, foi projetada uma potência maior que as indicadas
pelo Procel e Energy Star pois parte das LFCs substitutas não terão Selo de eficiência
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energética e, além disso, as lâmpadas incandescentes serão, eventualmente,
substituídas por outra lâmpada LFC não equivalente.
Tabela 21: Potência estimada das LFCs utilizadas para substituir as
incandescentes

4.1.1.2.

Metodologia e premissas

Na metodologia elaborada para se estimar o potencial de conservação de
energia elétrica em 2012 no caso da aplicação da política de banir as lâmpadas
incandescentes do Brasil, serão utilizadas as seguintes premissas:

•

Os dados de posse e hábitos de uso de lâmpadas por residência da Pesquisa
PPH, realizada em 2005, continuam inalterados até 2030.

•

Todas as lâmpadas incandescentes serão substituídas por fluorescentes
compactas de fluxo luminoso equivalente. Essa premissa foi adotada pelos
seguintes motivos:
 As lâmpadas de diodo emissor de luz (LED) ainda têm um preço alto
no mercado;
 As lâmpadas fluorescentes tubulares exigem uma luminária
diferente da luminária da incandescente;
 Lâmpadas dicróicas não são muito populares;
 O uso de LFCs tem sido muito promovido no Brasil e no mundo para
que a iluminação seja mais eficiente.

•

Todas

as

lâmpadas

incandescentes

já

teriam

sido

substituídas

por

fluorescentes compactas em 1 de janeiro de 2012. Essa premissa foi adotada
por se tratar do potencial técnico de conservação, porém, no próximo capítulo,
será considerado um período para as lâmpadas deixarem de ser utilizadas
após a proibição da venda.
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•

Não há perda de energia devido à questão do fator de potência.

•

O aumento anual no consumo de energia elétrica com iluminação no setor
residencial será menor que o aumento anual no consumo de energia elétrica
do setor residencial projetado pela Empresa de Pesquisa Energética no Plano
Nacional de Energia (PNE 2030). Nessa metodologia, utiliza-se como premissa
que o aumento anual do consumo de energia elétrica com iluminação ocorre
com o mesmo valor percentual do aumento do número de domicílios.

A Figura 22 mostra uma visão esquemática da metodologia utilizada na
estimativa do potencial de redução no consumo de energia elétrica com a política no
setor residencial em 2012.

Figura 22: Visão esquemática da metodologia utilizada

A equação 2 apresenta como foi calculado o consumo de energia elétrica com
iluminação no setor residencial por região projetado para 2005 a partir do consumo
regional de energia elétrica do setor residencial obtido através do Balanço Energético
Nacional e da participação percentual do consumo de energia elétrica das lâmpadas
no setor residencial de cada região do país estimado na Pesquisa de Posse de
equipamentos e Hábitos de consumo de energia elétrica (PPH). Esse cálculo está
utilizando o ano de 2005 pois é o ano base da PPH.
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CIRR2005 = CRregião 2005 x CLamp

EQ.( 2 )

Onde:
CIRR2005 – Consumo de energia elétrica com iluminação no setor residencial por
região de 2005;

CRregião 2005 - Consumo de energia elétrica da região do Brasil em 2005 (Tabela 19);
CLamp – Participação percentual do consumo de energia elétrica das lâmpadas por
residência (Figura 21).
A partir do calculo apresentado na Equação 2, é estimada a energia elétrica
utilizada, em 2005, na iluminação residencial de cada região brasileira conforme
apresenta a Tabela 22.
Tabela 22: Estimativa do consumo de energia elétrica na iluminação do setor residencial nas cinco
regiões brasileiras em 2005

A partir da estimativa de CIRR2005, pode-se obter a estimativa do potencial
técnico de conservação de energia elétrica por região através da política energética de
substituir todas as incandescentes por LFCs através do cálculo apresentado na
Equação 3.

PTCR2005 = Σ (PCLR x RCL) x CIRR2005

EQ.( 3)

Onde:
PTCR2005 – Potencial técnico de redução no consumo de energia elétrica com a
política energética por região em 2005;
PCLR – Participação do consumo de energia elétrica no setor residencial de lâmpadas
incandescentes de determinada potência por região (Tabela 14 a Tabela 18).
RCL – Redução percentual do consumo de energia elétrica com a substituição de
lâmpadas incandescentes de determinada potência por LFCs com luminosidade
equivalente (Tabela 21).
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Na Tabela 23 a Tabela 27 são apresentados os potenciais técnicos de redução
no consumo de energia elétrica com a política energética proposta por região do
Brasil, em 2012, estimados a partir dos cálculos propostos na Equação 3.

Tabela 23: Potencial técnico de redução no consumo de energia elétrica com a política energética,
em 2005, na região Norte

Tabela 24: Potencial técnico de redução no consumo de energia elétrica com a política energética,
em 2005, na região Nordeste
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Tabela 25: Potencial técnico de redução no consumo de energia elétrica com a política energética,
em 2005, na região Sudeste

Tabela 26: Potencial técnico de redução no consumo de energia elétrica com a política energética,
em 2005, na região Sul

Tabela 27: Potencial técnico de redução no consumo de energia elétrica com a política energética,
em 2005, na região Centro-Oeste

O Potencial técnico de redução no consumo de energia elétrica com a política no
Brasil em 2005 calculado através da soma do potencial técnico estimado para cada
região do país, conforme é proposto na Equação 4.
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PTC2012 = 1,1651 x Σ (PTCR2005)

EQ.( 4 )

Onde:
PTC2012 – Potencial técnico de redução no consumo de energia elétrica com a política
no Brasil em 2012
Na equação 4, para realizar o ajuste do acréscimo anual no consumo de
energia é adotada a estimativa de evolução do número de domicílios do Plano
Nacional de Energia 2030 (EPE, 2007), apresentado na Tabela 20, que projeta um
aumento de 16,51% no número de domicílios no Brasil no período 2005-2012. Sendo
assim, estima-se que o mesmo aumento percentual será observado para o consumo
de energia elétrica em iluminação no setor residencial brasileiro e para o potencial
técnico de conservação de energia elétrica com a política energética de banir as
lâmpadas incandescentes do mercado.
4.1.1.3.

Resultados da estimativa

Através dos dados citados e das premissas adotadas anteriormente, é possível
estimar que o potencial técnico de redução do consumo de energia elétrica no setor
residencial do Brasil no ano de 2012, através da substituição de todas as lâmpadas
incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas, é de 7.424,1 GWh, conforme
apresenta a apresentado na Tabela 28.

Tabela 28: Potencial técnico de redução no consumo de energia elétrica com a política no Brasil
em 2012

A Tabela 29 apresenta a projeção de evolução do consumo de eletricidade, em
TWh, por setor até 2030, estimado pelo PNE 2030 (EPE, 2007). A partir desses
dados, considerando que o consumo de 2010 tenha sido de 105,2 TWh e
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considerando um aumento anual de 5%, estima-se que o consumo de energia elétrica
do setor residencial seja de 115,9 TWh em 2012. Sendo assim, a iluminação que
representava 14% do consumo de energia elétrica do setor residencial em 2005,
representa 12,6% do consumo de 2012, dado que o consumo estimado para
iluminação é de 14.633 GWh e, segundo a estimativa de potencial de técnico de
conservação de energia realizada anteriormente, a iluminação representaria apenas
4,4% do consumo do setor residencial em 2012 se todas as lâmpadas incandescentes
fossem substituídas por LFCs.
Tabela 29: Projeção do Consumo de Eletricidade, em TWh, por setor até 2030

Como o cálculo foi realizado por regiões do país, a metodologia permite estimar
os resultados da política por região. A Tabela 30 apresenta os resultados da política
por região brasileira.
Tabela 30: Potencial técnico de redução no consumo de energia com a política em 2012
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A partir da estimativa do potencial técnico de redução no consumo de energia
elétrica com a política de banir lâmpadas incandescentes do mercado brasileiro em
2012, estima-se um potencial técnico de conservação de energia elétrica no setor
residencial brasileiro de 167 TWh para o período de 2012 a 2030. Para essa
estimativa, adotou-se que o potencial técnico de conservação anual aumentaria
conforme projeções do aumento do número de domicílios no Brasil do PNE 2030
(EPE, 2007) apresentados anteriormente na Tabela 20. A Tabela 32 apresenta o
potencial técnico de conservação de energia elétrica do setor residencial brasileiro
com a política energética, estimado para cada ano, no período de 2012 a 2030.

Tabela 31: Estimativa do potencial técnico de redução do consumo de energia elétrica no setor
residencial brasileiro, no período 2012 a 2030, ao banir lâmpadas incandescentes do mercado

Ano

Domicílios
permanentes
ocupados

Variação
(ao ano)

Potencial técnico de
conservação de energia elétrica
com a política
(GWh)

2012

59.893.695

2,05%

7.424

2013

61.121.516

2,05%

7.576

2014

62.374.507

2,05%

7.732

2015

63.653.185

2,05%

7.890

2016

64.830.769

1,85%

8.036

2017

66.030.138

1,85%

8.185

2018

67.251.695

1,85%

8.336

2019

68.495.852

1,85%

8.490

2020

69.763.025

1,85%

8.647

2021

70.942.020

1,69%

8.794

2022

72.140.940

1,69%

8.942

2023

73.360.122

1,69%

9.093

2024

74.599.908

1,69%

9.247

2025

75.860.647

1,69%

9.403

2026

77.021.315

1,53%

9.547

2027

78.199.741

1,53%

9.693

2028

79.396.197

1,53%

9.842

2029

80.610.958

1,53%

9.992

2030

81.844.306

1,53%

10.145

Total

-

-

167.015
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Vale ressaltar que a iluminação, que representava 14% do consumo de energia
elétrica do setor residencial em 2005, representa 12,6% do consumo de 2012, e,
considerando apenas o aumento do número de domicílios, representaria 7,2% da
energia consumida pelo setor residencial em 2030 se a posse de lâmpadas
continuasse conforme pesquisa PPH de 2005. Porém, com a eficientização obtida com
o banimento das lâmpadas incandescentes, a iluminação irá representar apenas 3,5%
do consumo total do setor residencial brasileiro.
A partir do potencial técnico de conservação estimado para o caso de banir
lâmpadas incandescentes no Brasil, estima-se que, para 2012, seja reduzido, em
média, uma demanda de 847,5 MW do sistema. A partir do perfil do uso de lâmpadas
do setor residencial brasileiro levantado pela pesquisa PPH e apresentado na Figura
23, é possível estimar que a redução de demanda média por hora do dia seja
conforme distribuição apresentada na Tabela 32.

Figura 23: Consumo de energia médio por hora de lâmpadas no setor residencial brasileiro
Fonte: SINPHA, 2006
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Tabela 32: Consumo de energia médio por hora de lâmpadas no setor residencial

Hora

Consumo
por hora
(Wh/h)

Percentual
do
consumo
no dia

Potencial técnico de
redução de demanda
(MW)

1

15

2,0%

404,6

2

13

1,7%

350,7

3

12

1,6%

323,7

4

12

1,6%

323,7

5

12

1,6%

323,7

6

12

1,6%

323,7

7

16

2,1%

431,6

8

20

2,7%

539,5

9

18

2,4%

485,6

10

15

2,0%

404,6

11

12

1,6%

323,7

12

14

1,9%

377,7

13

16

2,1%

431,6

14

14

1,9%

377,7

15

12

1,6%

323,7

16

14

1,9%

377,7

17

14

1,9%

377,7

18

18

2,4%

485,6

19

75

9,9%

2023,2

20

105

13,9%

2832,5

21

115

15,3%

3102,3

22

100

13,3%

2697,6

23

60

8,0%

1618,6

24

40

5,3%

1079,0

Na Tabela 32 foram utilizados os dados de consumo por hora da tabela do
SINPHA para poder calcular como o uso de lâmpadas se distribui percentualmente,
em média, em cada hora do dia. Outro cálculo realizado foi do potencial de
conservação de energia elétrica por dia, obtido ao dividir o potencial de conservação
anual por 365. Aplicando a distribuição percentual média do consumo de energia
elétrica na iluminação do setor residencial em cada hora do dia no potencial de
conservação de um dia, foi estimado o potencial técnico de redução de demanda.
Sendo assim, para o ano de 2012, estima-se que o potencial técnico de
redução da demanda atinja 3,1 GW no 21ºhorário do dia (entre às 20:00hs e 20:59hs)
de um dia médio do ano. Segundo resolução nº 456 de 2000 da ANEEL, o horário de
ponta é o período definido pela concessionária e composto por 3 (três) horas diárias
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consecutivas,

exceção

feita

aos

sábados,

domingos

e

feriados

nacionais,

considerando as características do seu sistema elétrico. Vale ressaltar que a AES
Eletropaulo e a Light, distribuidoras de energia elétrica de São Paulo e Rio de Janeiro,
respectivamente, que são as duas maiores metrópoles do Brasil, adotam como horário
de ponta o período de 17:30hs a 20:30hs, ou seja, nessas regiões, a hora do dia em
que há a maior demanda com iluminação residencial está dentro de parte do horário
de ponta (LIGHT, 2011; ELETROPAULO, 2011).

4.2. Redução da emissão de gases causadores do efeito estufa
A busca de redução da emissão de gases causadores do efeito estufa têm sido
um dos principais indutores de políticas governamentais de promoção da eficiência
energética pelo mundo, principalmente para os países que se comprometeram com
metas de redução na emissão de gases causadores do efeito estufa. Dentre esses
países, políticas de redução do consumo de energia elétrica têm sido priorizadas,
principalmente, no caso dos países que têm uma matriz energética que emite uma
quantidade significativa de CO2.
Em 2008, no evento G8 Summit, realizada em Hokkaido (Japão), a Agência
Internacional de Energia apresentou 25 recomendações de políticas de eficiência
energética a líderes do G8, destacando que, caso fossem implementadas com
urgência, poderiam reduzir a emissão de CO2 em 20% em 2030, totalizando 8,2
GtCO2/ano. Dentre as 25 recomendações, uma delas tratava de retirar as lâmpadas
incandescentes do mercado (AIE, 2009).
Caso todas as lâmpadas incandescentes em todo o mundo sejam substituídas
por LFCs, mais de 700 TWh de eletricidade seria conservada por ano, representando
uma redução de 400 Mtons CO2 (UNDP, 2008).
Diferentemente da realidade atual de diversas nações do mundo, no caso do
Brasil, a redução na emissão de CO2 não é o objetivo principal das políticas de
redução do consumo de energia elétrica, pois o país ainda não se comprometeu
internacionalmente com metas de redução e possui uma matriz energética baseada
em fontes renováveis.
O Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), publica mensalmente fatores de
emissão de CO2 para utilizações que necessitam do fator médio de emissão do
Sistema Interligado Nacional do Brasil, como, por exemplo, inventários corporativos. O
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MCT calcula a média das emissões da geração, levando em consideração todas as
usinas que estão gerando energia e não somente aquelas que estejam funcionando na
margem (MCT, 2011). O fator emissão de CO2 do Sistema Integrado Nacional varia
muito de acordo com o regime de chuvas, pois, no caso de os reservatórios estarem
baixos em conseqüência de poucas chuvas, há a necessidade de gerar uma
quantidade maior de eletricidade através de térmicas, fazendo dessa forma com que o
fator de emissão de CO2 fique mais alto. A Tabela 33 mostra o fator médio de emissão
de CO2 estimado pelo MCT no ano de 2010.
Tabela 33: Fator de Emissão de CO2 do Sistema Interligado Nacional

Fonte: MCT, 2011

A Tabela 34 apresenta a distribuição da emissão brasileira de CO2, por setor, em
2005, e mostra que, diferentemente das nações desenvolvidas, a mudança no uso da
terra é o principal emissor do país.
Tabela 34: Emissão de CO2 por setor no Brasil no ano de 2005

Fonte: MCT, 2009

A Tabela 35 apresenta o fator de emissão de dióxido de carbono equivalente
do sistema elétrico brasileiro, estimado, em tCO2e4/MWh, para os anos 2010, 2020 e
2030 estimado em estudo realizado para o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento / Banco Mundial (Gouvello, 2010). Vale ressaltar que esse estudo do
Banco Mundial utilizou os dados do Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030) para

4

Tonelada de dióxido de carbono equivalente é uma medida utilizada para mensurar o potencial de
aquecimento de vários gases através do efeito estufa, utilizando como referência a massa de CO2 que
seria necessária para apresentar o mesmo potencial de aquecimento.
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estimar a evolução do fator de emissão de dióxido de carbono equivalente do setor
elétrico.
Tabela 35: Evolução do fator de emissão de dióxido de carbono do setor de energia do Brasil

Ano

Fator de
emissões de
eletricidade
(tCO2e/MWh)

2010
2020
2030

0,094
0,069
0,079

Fonte: GOUVELLO,2010

A partir dos fatores de emissão apresentados pela Tabela 35 e considerandose que a alteração do fator de emissão de dióxido de carbono ocorrerá de forma linear,
foi estimado o fator de emissão da matriz energética brasileira de 2012 a 2030 e
calculado, na Tabela 36, o potencial técnico de redução da emissão de CO2 de 2012 a
2030 caso as lâmpadas incandescentes sejam banidas do mercado brasileiro.

63

Tabela 36: Evolução anual do fator de emissão de dióxido de carbono do setor de energia do Brasil

Ano

Potencial de técnico de
conservação de energia
elétrica
(GWh)

Fator de
emissão
(tCO2e/MWh)

2012

7.424

0,0890

660.744

2013

7.576

0,0865

655.348

2014

7.732

0,0840

2015

7.890

0,0815

2016

8.036

0,0790

2017

8.185

0,0765

2018

8.336

0,0740

2019

8.490

0,0715

2020

8.647

0,0690

2021

8.794

0,0700

2022

8.942

0,0710

2023

9.093

0,0720

2024

9.247

0,0730

2025

9.403

0,0740

2026

9.547

0,0750

2027

9.693

0,0760

2028

9.842

0,0770

2029

9.992

0,0780

2030

10.145

0,0790

Total

167.015

649.454
643.043
634.849
626.132
616.875
607.061
596.673
615.550
634.895
654.718
675.030
695.841
716.035
736.683
757.796
779.382
801.452
12.757.561

Potencial técnico de redução
na emissão de carbono
(tCO2 e)

Embora a redução da emissão de CO2 do Brasil, ao retirar do mercado as
lâmpadas incandescentes, não seja o objetivo principal da política energética adotada
pelo governo brasileiro, o fato de haver um potencial técnico de redução da emissão
de 12,7 MtCO2 para a atmosfera do planeta durante o período de 2012 a 2030, é um
benefício a mais que ratifica esse tipo de política energética.

4.3. Redução de custos
A substituição de todas as lâmpadas incandescentes do Brasil por
fluorescentes compactas iria gerar redução de custos, tanto do governo brasileiro,
quanto dos compradores de lâmpadas que obteriam uma redução de custo pelo fato
de pagarem uma menor conta de energia elétrica e de utilizarem uma tecnologia de
lâmpada que possui uma maior vida útil.
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A redução de custos para a sociedade se daria através da postergação de
investimentos para a expansão da capacidade do setor elétrico brasileiro. Conforme foi
estimado anteriormente, o potencial técnico de redução de demanda do sistema para
2012 é de 847,5 MW em média. Utilizando a mesma metodologia que o Procel adota
para estimar seus resultados em termos de usina equivalente e de investimentos em
expansão da oferta de energia elétrica postergados, adota-se as seguintes premissas
(ELETROBRAS, 2010 - B):

•

Fator de capacidade médio típico de 56% para usinas hidrelétricas;

•

Perdas médias de energia na transmissão e distribuição de 15%;

•

Custo de investimento em expansão da oferta de energia elétrica de
US$ 1.500/KW5 (incluindo os custos de geração, transmissão e
distribuição associados);

•

US$ 1,00 = R$ 1,67, conforme cotação média do mês de janeiro de
2011 (RECEITA DA FAZENDA, 2011).

A partir das premissas adotadas, é possível calcular a potência de uma usina
equivalente ao potencial técnico de energia conservada da política de banir as
lâmpadas incandescentes do mercado em 2012 no Brasil através dos cálculos da
Equação 5.
UE x FC x (1-P) = PT

EQ.( 5 )

Onde:
UE – Potência de uma usina equivalente em MW;
PT - Potencial técnico de redução no consumo de energia elétrica com a
política no Brasil em 2012, em MWh;
FC – Fator de capacidade médio;
P – Perdas médias de energia na Transmissão e distribuição.
A partir da Equação 5, conclui-se que a usina hidrelétrica equivalente ao
Potencial técnico de conservação estimado para a política energética em 2012
apresenta uma potência de 1.780,4 MW. Sendo assim, estima-se que o custo
postergado em investimentos de expansão da oferta de energia seria de R$ 4,4
bilhões.
5

Valor utilizado no relatório de resultados do Procel de 2009 e adotado com base na
publicação “Electric Power Options in Brazil, May 2000” .
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Além disso, a política energética colaboraria para a redução de custos
daqueles que atualmente ainda optam por lâmpadas incandescentes no momento da
compra. Para estimar a economia obtida ao optar por LFC, ao invés de uma
incandescente, foi realizado um levantamento de preço através de uma pesquisa de
mercado, no dia 13 de dezembro de 2010, nas lojas Bazar Flor do Acre (Loja 1), na
rua do Acre, nº65, Centro, Rio de Janeiro – RJ e N. das Ferramentas (Loja 2), na rua
da Alfândega, Quadra D, nº147, Centro, Rio de Janeiro – RJ. Nessa pesquisa
amostral, além do preço, foi realizado levantamento da marca, potência e vida útil
declarada de cada lâmpada.

A Tabela 37 demonstra os dados levantados na

pesquisa de mercado nas lojas 1 e 2.

Tabela 37: Pesquisa de preço de lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas

Para estimar o percentual de economia obtido em se optar por uma lâmpada
mais eficiente, foi considerado que, em média, as lâmpadas incandescentes
apresentam uma vida útil de 1000 horas de uso (embora existam diversos modelos de
lâmpadas incandescentes do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO, que
apresentam em laboratório uma vida mediana de 750 horas), enquanto as
fluorescentes compactas duram, em média, 7.000 horas. Sendo assim, ao optar pela
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tecnologia de lâmpadas incandescentes, será necessário utilizar 7 lâmpadas para se
obter 7.000 horas de uso, enquanto seria necessário apenas uma lâmpada
fluorescente compacta para iluminar um ponto de luz pelo mesmo período.
Para estimar a economia em dinheiro obtida por optar por uma lâmpada
fluorescente compacta, será considerado o valor da energia elétrica de 0,3 R$/kWh,
dado que a tarifa da distribuidora Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A, que é a maior distribuidora de energia elétrica do Brasil em consumo e
faturamento (site da Eletropaulo), no período de 04/07/2010 a 03/07/2011 é de
0,29651 R$/kWh. Além disso, o valor de 0,3 R$/kWh está próximo da média entre a
maior tarifa do Brasil, que é cobrada pela Energisa Minas Gerais - Distribuidora de
Energia S.A., com o valor de 0,43907 R$/kWh, e a menor tarifa, que é a da
Companhia de Eletricidade do Amapá, que cobra 0,19729 R$/kWh (ANEEL,2010).
Para cada uma das 19 lâmpadas fluorescentes compactas da pesquisa de
mercado foram estimadas ‘potências de incandescentes equivalentes’, ou seja,
potência necessária para uma lâmpada incandescente emitir luminosidade equivalente
em lúmens, de forma semelhante ao que foi realizado anteriormente, nesse capítulo,
para estimar o potencial técnico de conservação de energia elétrica com a retirada das
lâmpadas incandescentes do mercado no Brasil. A partir da potência da lâmpada
incandescente equivalente e da pesquisa de mercado, foi possível estimar também o
preço da lâmpada incandescente equivalente.
A Tabela 38 apresenta a estimativa do custo em compra de lâmpadas, custo
com eletricidade e o custo total (soma dos dois outros custos) para cada uma das
lâmpadas fluorescentes compactas da pesquisa de mercado. A partir do custo total,
estima-se o percentual de economia de um cidadão ao decidir substituir o uso de
lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas.
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Tabela 38: Estimativa do percentual de economia financeira obtida ao substituir lâmpada
incandescente por fluorescente compacta

Considerando as 19 estimativas do percentual de economia obtidas com a
substituição do uso de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas seria
uma amostra significativa, a partir de média aritmética é possível estimar que o
percentual médio de economia seria de 69,4%. Vale ressaltar que, no cálculo, não foi
considerado o valor do dinheiro no tempo, pois seria complexo estimar uma taxa de
retorno que varia entre as diferentes classes sociais e, além disso, seria necessário
estimar um tempo médio de horas que a lâmpada ficaria acesa para obter o tempo de
vida útil da lâmpada.
Vale ressaltar que, desconsiderando o valor do dinheiro no tempo e somente
considerando a questão da vida útil que é menor nas lâmpadas incandescentes e a
comparação de preço das lâmpadas, há economia de energia até mesmo para os
consumidores que não pagam a conta de energia, o que é relativamente comum em
algumas áreas do Brasil devido ao furto de energia.

4.4. Externalidades negativas da política energética no Brasil
Banir lâmpadas incandescentes do mercado é uma ação que, como foi
mostrado anteriormente, conseguirá atingir seu objetivo de redução significativa do
consumo de energia elétrica e, em conseqüência, redução da emissão de gases
causadores do aquecimento global. Todavia, podemos citar algumas externalidades
inerentes a esse tipo de política, principalmente se considerarmos que a grande
maioria

das

lâmpadas

incandescentes
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serão

substituídas

por

fluorescentes

compactas. Nessa seção serão apresentadas as externalidades inerentes à proibição
de lâmpadas incandescentes no Brasil.
4.4.1. Harmônicos e reativos na rede
A aplicação da eletrônica de potência em cargas eletrônicas (TVs, PCs,
videocassetes, lâmpadas fluorescentes com reator eletrônico, etc.) tem sido muito
utilizada como forma de prover uma maior eficiência energética, reduzindo o aumento
do consumo de energia. Entretanto, estes equipamentos têm características de cargas
não lineares que drenam correntes distorcidas do sistema elétrico, que interagindo
com a impedância da rede elétrica, provocando o aumento da distorção harmônica de
tensão, e, conseqüentemente, degradando a qualidade da energia elétrica (DUARTE,
2009).
Com a retirada das lâmpadas incandescentes do mercado e optando-se por
lâmpadas fluorescentes para substituir as incandescentes, que são atualmente
utilizadas no Brasil, aumentará significativamente o uso de lâmpadas que possuem
dispositivos eletrônicos, causando uma elevação significativa de harmônicos nas redes
elétricas e uma redução do fator de potência.
O fator de potência, definido no ambiente linear pela razão entre as potências
ativa e aparente, passa a ser alterado incluindo o fator de potência de distorção no
ambiente distorcido das cargas não lineares. Consequentemente, diante do aumento
massivo contínuo das cargas com características não lineares deve-se pensar no
planejamento energético, tanto da operação quanto da expansão do sistema elétrico,
considerando-se o fator de potência, incluindo os casos onde somente existe tarifação
da energia ativa, como ocorre com a grande maioria dos consumidores residenciais
(DUARTE, 2010).
A resolução da ANEEL nº 456 / 2000 permite às distribuidoras de energia
elétrica cobrar uma tarifa maior quando o fator de potência da unidade consumidora,
indutivo ou capacitivo, for inferior a 0,92. A medição do fator de potência para
unidades consumidoras industriais é de caráter compulsório, porém é de caráter
facultativo a medição e o faturamento de energia reativa para unidades residenciais.
Apesar de a medição de fator de potência de unidades residenciais ser interessante
para as distribuidoras de energia elétrica, essa decisão torna-se inviável sob o ponto
de vista econômico a aquisição de novos medidores para todas as residências.
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O baixo fator de potência tem as seguintes conseqüências:
•

Perdas na Instalação - As perdas de energia elétrica ocorrem em forma de
calor e são proporcionais ao quadrado da corrente total. Como essa corrente
cresce com o excesso de energia reativa, estabelece-se uma relação entre o
incremento das perdas e o baixo fator de potência, provocando o aumento do
aquecimento de condutores e equipamentos.

•

Quedas de Tensão - O aumento da corrente devido ao excesso de energia
reativa leva a quedas de tensão acentuadas, podendo ocasionar a interrupção
do fornecimento de energia elétrica e a sobrecarga em certos elementos da
rede. Esse risco é sobretudo acentuado durante os períodos nos quais a rede é
fortemente solicitada. As quedas de tensão podem provocar ainda, a
diminuição da intensidade luminosa das lâmpadas e aumento da corrente nos
motores.

•

Sub-utilização da Capacidade Instalada - A energia reativa, ao sobrecarregar
uma instalação elétrica, inviabiliza sua plena utilização, condicionando a
instalação de novas cargas a investimentos que seriam evitados se o fator de
potência apresentasse valores mais altos. O "espaço" ocupado pela energia
reativa poderia ser então utilizado para o atendimento de novas cargas. Os
investimentos em ampliação das instalações estão relacionados principalmente
aos transformadores e condutores necessários. O transformador a ser
instalado deve atender à potência total dos equipamentos utilizados, mas
devido a presença de potência reativa, a sua capacidade deve ser calculada
com base na potência aparente das instalações. (WEG)
Em TEIXEIRA (2005), são analisados os impactos do uso massivo da

aplicação de LFCs no sistema de distribuição da COPEL, Companhia Paranaense de
Energia, substituiu 7,8 kW de lâmpadas incandescentes por 1,95 kW de LFCs, cada
uma de 15 W em um condomínio residencial constituído por edifícios de três andares
com doze apartamentos cada. Após análise de medição e simulação, foi constatada
uma redução da potência ativa para o consumidor em cerca de 75%, porém no que
tange ao carregamento do transformador, verificou-se uma redução de apenas 35% no
consumo total (KVA).
Assim,

através

de

modelagens,

medições

de

campo

e

simulações

computacionais observou-se que o emprego das LFCs eleva os níveis harmônicos,
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chegando próximo àqueles recomendados por normas. Verificou-se através das
medições de campo que a redução do carregamento do transformador, na prática, não
é tão significativa conforme se esperava. Isto se deve, dentre outros motivos, à
aleatoriedade na utilização das cargas residenciais (TEIXEIRA, 2005).
Enfim, a substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes
compactas não traz uma redução da potência total tão significativa como a redução
que ocorre na potência ativa, fato que é vantajoso para o setor residencial, pois
somente são tarifados pela potência ativa. Além disso, o alto índice de distorção
harmônica na rede, provocados por eletroeletrônicos como LFCs gera um custo
significativo para as distribuidoras de energia elétrica, pois as obriga investir em filtros
a fim de garantir a qualidade de sua operação.
Para poderem ser comercializadas no Brasil, o INMETRO estabelece que
lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado, com potência nominal menor
que 30W, devem apresentar fator de potência maior ou igual a 0,5 e as com potência
nominal maior ou igual a 30W devem apresentar fator de potência maior ou igual a
0,92. Ambos os índices devem ser comprovados em ensaios laboratoriais com
tolerância de 0,05 entre o valor declarado e o valor medido. Com o intuito de estimular
o desenvolvimento de tecnologia de lâmpadas com um maior fator de potência, o
Procel exige um fator de potência superior a 0,92 para LFCs de potência nominal igual
ou superior a 30W e passará a exigir o mesmo índice mínimo de fator de potência para
lâmpadas com potência nominal superior a 25W a partir de julho de 2012
(Procel/Eletrobras, 2010 ; INMETRO, 2006). Na Austrália e no Reino Unido, as
lâmpadas fluorescentes compactas devem ter um mínimo de 0,55 de fator de potência
e emitir harmônicos de acordo com o permitido em norma (Energyrating, 2010). Vale
ressaltar que na lista das lâmpadas fluorescentes compactas com Selo Procel,
divulgadas no website do programa em 2010 (ProcelB, 2010), não consta nenhum
modelo de lâmpada fluorescente compacta com mais de 30W.
Embora a questão do aumento de potência reativa indutiva na rede seja algo
indesejável por diminuir a capacidade da rede de transportar potência ativa, a
substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas não
deve provocar um impacto no curto prazo sob a ótica da questão do fator de potência,
pois é uma substituição que reduz a potência total, pois a potência de uma
incandescente é maior que a potência aparente da LFC substituta.
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As harmônicas têm sua principal origem na instalação de cargas não-lineares,
cuja forma de onda da corrente não acompanha a forma de onda senoidal da tensão
de alimentação. As lâmpadas fluorescentes compactas apresentam THD6 entre 82% e
109% (DUARTE, 2010; e RADAKOVIC et al., 2005).
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da eletrônica de potência e
com a utilização de métodos que buscam o uso mais eficiente da energia elétrica, o
conteúdo harmônico presente nos sistemas tem-se elevado, causando uma série de
efeitos indesejáveis como (DUARTE, 2010):
•

erros em medidores;

•

atuação intempestiva de sistemas de proteção e controladores lógico
programáveis;

•

operação

inadequada

de

cargas

sensíveis

devido

à

interferência

eletromagnética;
•

aumento considerável da taxa de distorção harmônica de corrente;

•

tensão de alimentação com elevados níveis de distorção harmônica;

•

elevação do potencial de neutro em relação ao de terra devido ao aumento da
corrente de neutro;

•

grande quantidade de energia não ativa circulante devido ao baixo fator de
potência, exigindo o sobre-dimensionamento de condutores e transformadores
elétricos;

•

sobreaquecimento e redução da vida útil de transformadores e de máquinas
elétricas;

•

aumento das perdas em transformadores operando fora da condição nominal;

•

deterioração da isolação de unidades capacitivas, provocando a redução da
vida útil;

•

problemas com bancos capacitivos que podem se danificar por completo na
presença de freqüências harmônicas;

•

ressonâncias dos componentes indutivos da rede elétrica com capacitores.
Na maioria das vezes, o sistema elétrico não é afetado pela distorção

harmônica das cargas por serem estas de pequena potência. Entretanto, a utilização
massiva destas pequenas cargas eletrônicas, pode ter um menor ou maior efeito sobre
o sistema elétrico, alterando a forma de onda senoidal das tensões de suprimento.
Infere-se que o consumidor de mais alta renda tenha não somente mais
6

Total Harmonic distorction.

72

equipamentos, mas também que as potências individuais destes equipamentos sejam
maiores (DUARTE, 2009).
Inúmeras publicações abordam os impactos das distorções harmônicas
provocadas por equipamentos com sistemas de eletrônica de potência. Contudo,
poucos quantificam os impactos econômicos quando se trata de cargas eletrônicas
monofásicas em redes de distribuição tipicamente residenciais (PILEGGI et al., 1995).
Entretanto, não foi encontrada na literatura estimativa dos impactos econômicos à
rede elétrica ocasionado devido distorções harmônicas e a redução de fator de
potência.

4.4.2. Impactos sócio-ambientais devidos à emissão de mercúrio
Diferentemente das incandescentes, as lâmpadas fluorescentes compactas e
as fluorescentes tubulares contêm mercúrio, assim como algumas lâmpadas utilizadas
na iluminação pública (a de vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico e a
mista). Sendo assim, torna-se importante tomar cuidado no caso de quebra das
lâmpadas para evitar contaminações e providenciar o descarte adequado para que
não sejam despejadas em lixões e/ou aterros sanitários convencionais, pois o
mercúrio contido nelas pode escapar e contaminar o solo e as águas superficiais e
subterrâneas.

4.4.2.1.

Mercúrio e seus riscos a saúde

Desde a tragédia na baía de Minamata, no Japão, têm sido reconhecidos os
múltiplos caminhos da contaminação com mercúrio através do ar, água, alimentos,
produtos farmacêuticos, cosméticos, etc, constituindo sérias preocupações, pois
persiste no ambiente e se acumula na cadeia alimentar (Zahir, 2005).
O mercúrio (Hg) é um elemento químico metálico encontrado na natureza,
sendo a população, normalmente, exposta a níveis muito baixos do mesmo. Em
função das atividades laborais do homem, a quantidade de Hg pode ultrapassar os
níveis toleráveis para a saúde humana e contaminar o meio ambiente (Eletrobras,
2004).
O Ministério do Trabalho (MT), através da NR-15, e a Organização Mundial de
Saúde (OMS) estabelecem, igualmente, como limite de tolerância biológica para o ser
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humano, a taxa de 33 µg de Hg/g de creatinina urinária e 0,04 mg de Hg/ m3 de ar no
ambiente, considerando 48 horas/semana de trabalho (Eletrobras, 2004).
Nos seres humanos, vapor de mercúrio (Hgº) é rapidamente absorvido através
de vias respiratórias (cerca de 80%), mas pouco por vias gastrointestinais
(aproximadamente 0,01%) e apenas de forma muito limitada através da pele. Formas
orgânicas de mercúrio são, no entanto, facilmente absorvidas por inalação e do por
vias gastrointestinais, onde aproximadamente 95% do metilmercúrio (MeHg) presentes
em farinha de peixe pode ser absorvido (Holmes, 2009).
Estima-se que o conteúdo normal de mercúrio no organismo humano oscile
entre 1 – 13 miligramas e que o metilmercurio represente 10% do conteúdo total. A
distribuição do conteúdo corporal de mercúrio está refletida na seguinte Tabela 39
(Borba, 2008).
Tabela 39: Distribuição de mercúrio no corpo

Compartimento Mercúrio total
44%
Músculo
22%
Fígado
9%
Rim
9%
Sangue
8%
Pele
4%
Cérebro
Intestino

Metilmercúrio
54%
19%
15%
7%
3%

Fonte: BORBA, 2008

A Tabela 40 utiliza dados de publicações da OMS, em que se estabelecem as
relações entre os primeiros efeitos para adultos sensíveis e a quantidade de mercúrio
no sangue (Hg-S), urina (Hg-U) e ar (Hg-A), nas exposições de longo prazo (Borba,
2008).
Tabela 40: Concentração de mercúrio em intoxicação

Em sangue
Em urina
No ar

Sintomas
não
específicos
Tremor
35 µg/L
70 -140 µg/L
150 µg/L
300 - 600 µg/L
0,05 mg/m³
0,1 - 0,2 mg/m³
Fonte: BORBA, 2008
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A exposição ao mercúrio, mesmo em baixas doses, pode causar no sistema
nervoso perda de memória, demência, Alzheimer, mal de Parkinson e perda de visão e
audição. Pode também causar efeitos adversos nos sistemas imunológico, renal,
cardiovascular, reprodutor, nervoso, na glândula tireóide e causar câncer (Zahir,
2005).

4.4.2.2.

Uso de mercúrio em lâmpadas

No Brasil, as lâmpadas que contêm mercúrio, após o uso, são classificadas
como resíduos perigosos (Classe 1) pela Norma ABNT 10.004/04. Diante disto,
merecem cuidados especiais quanto aos procedimentos de manuseio (retirada/coleta),
acondicionamento, transporte, armazenagem e destinação final, em função das suas
características peculiares e dos riscos que apresentam (Eletrobras, 2004). Atualmente
em áreas urbanas, além das lâmpadas, existem vários outros produtos que contêm
mercúrio e devem ter um descarte especial. A Tabela 41 mostra a estimativa dos
produtos que contêm mercúrio na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
Tabela 41: Porcentagem de produtos que contêm mercúrio em resíduos sólidos urbanos

Fonte: DPPEA, 2004 Apud Junior, 2008

Uma análise dos elementos do pó fosfórico retirado de lâmpadas colhidas em
uma recicladora no estado norte americano da Califórnia indicou que uma lâmpada
fluorescente tradicional de 1,2 metros, produzida com tecnologia anterior a 1993, tinha
aproximadamente 40 mg de mercúrio e que a concentração de mercúrio no pó
fosfórico presente na lâmpada é de aproximadamente 5.000 ppm, considerando que
em cada lâmpada de 1,2 metros tem aproximadamente de 6 a 8 gramas de pó
fosfórico (Mercury Recovery Services, in TRUESDALE et al. ; ABILMI,2010).
Segundo a Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação
(ABILUMI), hoje em dia as lâmpadas compactas têm menos de 6mg de mercúrio,
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montante este igual a 15% da quantidade de mercúrio que havia nas lâmpadas em
1993, refletindo um grande esforço tecnológico. A Tabela 42, retirada do catálogo da
OSRAM de 1998, mostra a quantidade de mercúrio por tipo de lâmpada.
Tabela 42: Quantidade média de mercúrio por lâmpada

Fonte: OSRAM, 1998 Apud ABILUMI, 2010

As possíveis destinações para as lâmpadas mercuriais foram conhecidas no
final do século XX, mais precisamente na década de 70, quando a MRT Technologies
surgiu na Suécia, tornando-se a primeira empresa no mundo a realizar o tratamento
das lâmpadas (FARIAS, 2010).
As alternativas existentes para a destinação final e tratamento das lâmpadas estão
relacionadas abaixo:
- Disposição em aterros (com ou sem um pré-tratamento);
- Incineração dos resíduos;
- Moagem simples (com ou sem separação dos componentes);
- Moagem com tratamento térmico;
- Moagem com tratamento químico;
- Tratamento por sopro;
- Solidificação/Encapsulamento (cimento e ligantes orgânicos).

4.4.2.3.

Mercúrio no meio ambiente

Aproximadamente 10.000 toneladas de mercúrio da atmosfera tem origem em
erupções da crosta terrestre e cerca de 20.000 toneladas por ano são adicionadas
através de atividades antropogênicas, sendo a fumaça de carvão responsável por
grande parte dessa emissão que a humanidade é responsável (Zahir, 2005). A
emissão de mercúrio através de usinas termoelétricas a carvão é tão significativa que
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a Europa está estimando uma redução líquida de 8,8 toneladas na emissão de
mercúrio no período de 2009 a 2020, com a retirada das lâmpadas incandescentes do
mercado e a conseqüente substituição por lâmpadas que contêm mercúrio. Para essa
estimativa, a Comissão Européia considerou o peso das termoelétricas a carvão em
sua matriz energética, uma média de 4 mg de mercúrio por LFC e uma taxa de
reciclagem

das

lâmpadas

de

20%

(COMMISSION

OF

THE

EUROPEAN

COMMUNITIES, 2009).
No ano de 2009, segundo o Sistema de Análise das Informações de Comércio
Exterior via Internet, denominado ALICE-Web, do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), foram importadas para o Brasil um total de 155
milhões de “lâmpadas/tubos descarga,fluorescente,de catodo quente” que engloba as
lâmpadas fluorescentes tubulares e fluorescentes compactas. Sabendo-se que não
são produzidas lâmpadas fluorescentes no Brasil, adotando-se um valor médio de 6mg
de mercúrio por lâmpada e partindo da premissa que para cada lâmpada importada
em 2009, existiu uma outra com a mesma quantidade de mercúrio sendo descartada,
é possível estimar que, em 2009, foram descartados 930 kg de mercúrio através do
descarte de lâmpadas em todo o Brasil.
A quantidade de 930 kg por ano emitida para o meio ambiente no descarte das
lâmpadas mercuriais, que deve aumentar quando as lâmpadas incandescentes saírem
do mercado, não é tão significativa quando se compara com a emissão de mercúrio de
atividades de mineração. Estima-se que a emissão histórica de mercúrio para o meio
ambiente devido à atividade de mineração, seja entre 0,1 e 0,2 Mton de Hg (Hylander,
2002). Somente na mina de Almadén, na Espanha, acredita-se que cerca de 10
toneladas por ano são perdidas para a atmosfera, que têm uma produção anual de
cerca de 1500 toneladas de Hg (FERRARA et AL.,1998). No Brasil, grandes
quantidades de mercúrio foram importadas no século XIX para mineração. A Figura 24
ilustra o histórico da produção mundial de mercúrio, destacando a quantidade
produzida na Espanha.
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Figura 24: Histórico da produção mundial de mercúrio
Fonte: HYLANDER, 2002

As principais áreas contaminadas por mercúrio no Brasil se encontram na
região da Amazônia Legal, mas o número de pessoas expostas diretamente ao
mercúrio em garimpos é difícil de precisar. O Brasil não possui reservas de mercúrio e
não existem dados de produção, porém o Brasil importou mercúrio manufaturado em
uma média de 58,8 toneladas por ano no período de 1998 a 2001 (MMA, 2003).

4.4.2.4.

Descarte de lâmpadas mercuriais no Brasil

No dia 02 de agosto de 2010, o Presidente Lula sancionou a lei nº. 12.305 na
qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Esta lei, na qual, a
lâmpada de mercúrio está inserida, prevê a criação de GT’s (Grupos de Trabalho) para
formatação de resoluções que regulem as atividades de coleta, transporte, tratamento
e destinação final para cada tipo de resíduo sólido, a saber: agrotóxicos; pilhas e
baterias;

pneus;

óleos

lubrificantes;

lâmpadas

de

mercúrio

e

produtos

eletroeletrônicos. Essa lei também estabelece que as empresas e governos fiquem
incumbidos de implementar planos de manejo de resíduos de longo prazo, criar
sistemas de logística reversa e incentivar a reciclagem (FARIAS,2010).
O IBAMA é o órgão do Ministério do Meio Ambiente responsável por fiscalizar e
executar a política ambiental. Dentre seus objetivos pode-se destacar o de “promover
a adoção de medidas de controle de produção, utilização, comercialização,
movimentação e destinação de substâncias químicas e resíduos potencialmente
perigosos”. Portanto, pela legislação ambiental, todas as pessoas físicas e jurídicas
têm responsabilidades quanto ao trato de resíduos perigosos, porque estes, se
lançados sem controle no meio ambiente, podem causar sérios danos à saúde
78

humana e ao meio ambiente como um todo. Nesse sentido, as lâmpadas que contêm
mercúrio e outros componentes tóxicos, quando descartadas após sua vida útil,
precisam ter uma destinação adequada (FARIAS,2010).
A primeira empresa de descontaminação de lâmpadas de mercúrio foi
implantada no Brasil em 1993. Até então, estas lâmpadas eram depositadas, junto ao
lixo comum, em aterros sanitários, pelo sistema público de coleta. Em 2010, o Brasil
apresentava um total de 8 empresas especializadas no tratamento dos resíduos das
lâmpadas de mercúrio, que se concentram basicamente em quatro estados: São Paulo
(3), Minas Gerais (2), Santa Catarina (2) e Paraná (1). Esta quantidade de empresas
se multiplica, à medida que existem 18 empresas que descentralizam o atendimento
“in company”, levando o seu equipamento a 13 Estados Brasileiros (FARIAS, 2010).
4.4.2.5.

Considerações finais sobre a questão do mercúrio

Definitivamente o mercúrio contido nas lâmpadas fluorescentes compactas,
que são consideradas as principais substitutas às incandescentes, apresenta-se como
um risco à saúde pública. Já existe no mercado uma quantidade muito elevada de
lâmpadas mercuriais no Brasil, que já demanda uma política pública para haver
sistema de logística reversa para disponibilizar à sociedade a opção de como
descartar adequadamente lâmpadas mercuriais e, também, política pública para
orientar a população sobre os riscos da exposição ao mercúrio e da importância do
descarte adequado dessas lâmpadas.
Dado que a retirada gradativa de lâmpadas incandescentes do mercado irá
aumentar significativamente, torna-se ainda mais urgente e importante que resoluções
sejam formatadas para regular as atividades de coleta, transporte, tratamento e
destinação final para lâmpadas de mercúrio, conforme estabelece a lei nº 12.305 de
2010.

4.4.3. Sensibilidade à luz
Um estudo realizado pelo Comitê científico de riscos emergentes e recém
identificado à saúde (SCENIHR) da Comissão Européia apontou que, cerca de 0,05%
da população da União Européia, corre o risco de agravar sintomas de sensibilidade à
luz devido ao aumento da exposição a luz azul ultra-violeta, dado que lâmpadas
fluorescentes têm como característica ser mais enriquecida com radiação azul, cujo
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comprimento de onda varia entre 400 e 500 nm. Os sintomas que podem ser
exacerbados são epilepsia, enxaqueca, doenças da retina,dermatite actínica crônica e
urticária solar (SCENIHR, 2008).
Não foram encontrados estudos que estimem o percentual da população
brasileira que tem sensibilidade à luz.
4.4.4. Impacto na indústria nacional
Segundo David (2010), as lâmpadas fluorescentes compactas não são mais
produzidas em escala no Brasil, sendo a China o País responsável pela produção de
mais de 95% das que são vendidos no Brasil. A indústria nacional fabrica atualmente
apenas lâmpadas incandescentes e as fluorescentes tubulares. A Tabela 43 mostra a
quantidade e a condição de venda, free on board7, em dólares, da importação
brasileira de “lampadas/tubos descarga, fluorescente, de catodo quente” para o Brasil
no período de 1996 a 2009, utilizando dados extraídos do Sistema de Análise das
Informações de Comércio Exterior via Internet, denominado ALICE-Web.
Tabela 43: Histórico de importação brasileira de lâmpadas de descarga

Fonte: Alice Web, 2010

A política energética de retirar as lâmpadas incandescentes do mercado irá ter
como consequência o desemprego dos trabalhadores que, atualmente, atuam na
indústria que as fabricam e dificilmente os fabricantes passarão a produzir lâmpadas
7

Modalidade de exportação em que o exportador é responsável pela mercadoria e seus custos
até que essa seja embarcada em um navio de exportação. Os custos de seguro e frete a partir
do momento em que a mercadoria foi colocada no navio são de responsabilidade do
importador.
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fluorescentes

compactas

espontaneamente,

principalmente

devido

à

alta

competitividade das lâmpadas fluorescentes compactas dos chineses na questão do
preço.
Outra conseqüência negativa de se banir as lâmpadas incandescentes do
Brasil, é que o país passará a importar uma quantidade maior ainda de LFCs da China
e isso colabora, em uma quantidade não muito significativa, para um déficit na balança
comercial brasileira, pois o consumidor brasileiro deixará de comprar lâmpadas
produzidas no Brasil para comprar lâmpadas que, atualmente, somente são
produzidas no exterior.

4.5. Considerações sobre os prós e contras de se banir incandescentes
do mercado no Brasil
Neste capítulo foi realizado um levantamento dos prós e contras de se banir as
lâmpadas incandescentes do mercado brasileiro. Pela falta de informações
necessárias para uma estimativa quantitativa adequada, as externalidades negativas
da política energética em estudo foram apenas identificadas e analisadas de forma
qualitativa dentro da realidade brasileira. Dentre as externalidades negativas
identificadas nesse capítulo destacam-se os impactos sócio-ambientais do aumento do
uso de lâmpadas mercuriais, o que é preocupante no caso do Brasil por não ter
atualmente um sistema de descarte adequado de resíduos sólidos, os impactos
técnicos na rede elétrica devido ao aumento da distorção harmônica e redução do
fator de potência.
A questão da sensibilidade à luz tem que ser melhor estudada no caso da
população brasileira. É possível que os brasileiros apresentem menos sintomas de
sensibilidade à luz que os europeus pelo fato de residirem em uma área tropical, e,
sendo assim, haveria uma menor sensibilidade com o aumento da exposição a raios
ultra-violetas.
Já a questão do impacto sobre a indústria nacional é uma questão de
externalidade negativa somente no primeiro momento, dado que há fabricas nacionais
de produção de lâmpadas incandescentes e não há de fluorescentes compactas.
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Porém, isso pode ser encarado pela indústria brasileira como uma oportunidade de
começar a fabricar lâmpadas fluorescentes compactas para atender o aumento desse
mercado no Brasil e na América Latina, dado que o Brasil e a Argentina decidiram
banir as incandescentes do mercado e outros países da América Latina podem vir a
banir também.
Nesse capítulo, os seguintes benefícios foram identificados e estimados para a
política energética de retirar as lâmpadas incandescentes comuns do mercado para
que sejam substituídas por fluorescentes compactas:
•

Potencial técnico de conservação de energia elétrica por região no
período de 2012-2030;

•

Potencial técnico de redução da demanda médio e para cada hora do
dia em 2012;

•

Potencial técnico de redução da emissão de dióxido de carbono
equivalente no período de 2012-2030;

•

Postergação de investimento e impactos ambientais inerentes à
expansão da oferta de energia elétrica; e

•

Economia financeira para os compradores de lâmpadas incandescentes
que passarão a utilizar lâmpadas mais eficientes.

Vale ressaltar que a intensidade dos benefícios e externalidades da política energética
irão variar de acordo com a forma que for realizada essa política energética. A política
pode ser realizada de uma só vez ou de forma mais gradativa, utilizando diferentes
artifícios legais e em conjunto com outras ações para mitigar as externalidades.
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5. ANÁLISE CRÍTICA DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.007 DE
2010
Como

foi

analisado

anteriormente,

políticas

de

se

retirar

lâmpadas

incandescentes do mercado podem ser realizadas de diversas formas e têm sido
implementadas por diversas regiões do mundo de forma diferente. Neste capítulo, será
estimada a conservação de energia elétrica e a redução na emissão de CO2 obtida
pela regulamentação da Portaria Interministerial nº 1.007 de 2010, a partir do Potencial
técnico estimado no capítulo anterior.
A partir das premissas adotadas para estimar a conservação de energia obtida
com a política energética de banir as lâmpadas incandescentes do mercado brasileiro,
serão analisadas duas outras opções de execução dessa política energética no Brasil.
Em seguida, será realizada uma análise comparativa entre a opção de política
energética que será efetivamente realizada pelo Brasil e as duas outras opções
criadas para efeito de comparação e uma breve comparação entre a política brasileira
de banir as lâmpadas incandescentes com as políticas dos países que foram
anteriormente analisados.

5.1. Estimativa de conservação de energia e redução na emissão de
gases causadores do efeito estufa da política energética adotada
pelo governo brasileiro
Para calcular a conservação de energia elétrica e a redução na emissão de
CO2 da política energética brasileira de banir lâmpadas incandescentes do mercado, é
necessário

estimar

como

ocorrerá

a

substituição

gradativa

das

lâmpadas

incandescentes. Para isso, foram analisados os seguintes dados:


Segundo dados da Pesquisa de Posse de Equipamento e
Hábitos de Uso de Energia Elétrica, 60% das lâmpadas incandescentes
são de uso eventual (exemplo: lâmpada de garagem) e 40% de uso
habitual (exemplo: lâmpada da copa/cozinha) no setor residencial
brasileiro, conforme é possível concluir a partir do número médio de
lâmpadas incandescentes por domicílio na Figura 25 (Eletrobras, 2007).
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Figura 25: Posse média e uso de lâmpadas nos domicílios brasileiros
Fonte: ELETROBRAS, 2007



Dentre os modelos de lâmpadas incandescentes do Programa
Brasileiro de Etiquetagem - PBE, a vida mediana de uma lâmpada
incandescente é de 750 horas ou de 1000 horas (INMETRO, 2010).
Sendo assim, uma lâmpada incandescente de uso habitual, que tenha
uma média de uso de 6 horas por dia, em menos de 6 meses, mesmo
apresentando uma vida útil de 1.000 horas de uso. Já uma lâmpada
incandescente de uso eventual, partindo da premissa que tenha uma
média de uso de apenas 30 minutos por dia e durasse 1000 horas de
utilização, em 5 anos e meio de uso queimaria. No caso de a lâmpada
ter uma vida útil de 750 horas, em aproximadamente 4 anos queimaria .

Para estimar a parcela das lâmpadas incandescentes que seriam retiradas do
mercado por ano, após ser proibida a comercialização, adotou-se as seguintes
premissas:

•

Metade das lâmpadas incandescentes utilizadas pelo setor residencial
brasileiro apresenta uma vida útil de 750 horas e a outra metade apresenta
uma vida útil de 1000 horas;

•

Não haverá redução na compra de lâmpadas incandescentes antes da data
limite de comercialização;
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•

Não haverá compra excedente de lâmpadas incandescentes para estocá-las
dado que será proibida a comercialização.
Sendo assim, será considerado nesse trabalho, que após lâmpadas

incandescentes, de uma determinada faixa de potência, serem banidas do setor
residencial, essas lâmpadas serão substituídas por LFCs conforme apresenta a
Tabela 44.

Tabela 44: Parcela das lâmpadas incandescentes que seriam retiradas do mercado por ano

A tabela 44 mostra que, já no primeiro ano, todas as lâmpadas incandescentes
de uso habitual, que representam 40% das lâmpadas incandescentes utilizadas no
Brasil, iriam queimar e teriam que ser substituídas por fluorescentes compactas
independentemente de possuírem 1000 horas ou 750 horas de vida útil. No primeiro
ano da política energética também teriam que ser substituídas 7,5% do total de
lâmpadas incandescentes, oriundos dos 25% das lâmpadas incandescentes de uso
eventual que têm 750 de vida útil (que representam 30% do mercado), pelo fato de
lâmpadas de 750 horas durarem em média 4 anos para queimar sendo utilizadas 30
minutos por dia. Seguindo a mesma metodologia, no primeiro ano também teriam que
ser substituídas 5,45% do total de lâmpadas incandescentes, oriundos dos 18,18%
das lâmpadas incandescentes de uso eventual que têm 1.000 de vida útil (que
representam 30% do mercado), pelo fato de lâmpadas de 1.000 horas durarem em
média 5 anos e meio para queimar sendo utilizadas 30 minutos por dia. O mesmo
procedimento de cálculo é realizado até o sexto ano da política energética quando as
lâmpadas incandescentes de uso eventual, que apresentam 1000 horas de vida útil,
que teriam sido compradas em uma data próxima a proibição de comercialização no
varejo queimariam.
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De acordo com a metodologia que está sendo adotada, somente a partir de
cinco anos e meio após a proibição da comercialização de lâmpadas incandescentes
que então não haveria mais o uso de lâmpada incandescente em nenhuma residência
do Brasil.
No caso da regulamentação publicada através da Portaria Interministerial nº
1.007 de 2010, as datas limite para comercialização por atacadistas e varejistas no
país das lâmpadas incandescentes serão de um ano, a contar das datas limite
estabelecidas para impedir a importação e fabricação, sendo que essas datas limites
são nos dias 30 de junho, conforme apresenta a Tabela 45.
Tabela 305: Resumo das datas limite para fabricação, importação e comercialização de lâmpadas
incandescentes no Brasil

30/06/2012 ─ Data limite para fabricação e importação de lâmpadas de potência maior que 100W
─ Data limite para fabricação e importação de lâmpadas de potência maior que 60W

30/06/2013 ─ Data limite para comercialização de lâmpadas de potência maior que 100W

─ Data limite para fabricação e importação de lâmpadas de potência maior que 40W

30/06/2014 ─ Data limite para comercialização de lâmpadas de potência maior que 60W

─ Data limite para fabricação e importação de lâmpadas de potência menor ou igual a 40W

30/06/2015 ─ Data limite para comercialização de lâmpada de potência maior que 40W

30/06/2016 ─ Data limite para comercialização de lâmpadas de potência menor ou igual a 40W
Fonte: MME, 2010

Como o potencial técnico de conservação de energia e de redução na emissão
de CO2 já foi estimado no capítulo anterior, é necessário saber qual o percentual do
potencial técnico que será observado em cada ano. Será considerado que a estimativa
da parcela das lâmpadas incandescentes que seriam retiradas do mercado por ano,
apresentada na Tabela 46, corresponde ao dobro da percentual do potencial técnico
obtido em cada ano. Por exemplo, se o Brasil demorasse um ano exatamente para
retirar 100% das lâmpadas incandescentes do mercado de uma forma contínua, o
percentual do potencial técnico obtido seria de 50%, pois nesse caso, consideraria
que, por exemplo, no final do terceiro mês da proibição de comercialização, 75% das
lâmpadas incandescentes teriam sido trocadas por LFCs, já no final do nono mês,
seriam 25%.
Como as datas limite de comercialização da Portaria Interministerial nº1.007 de
2010 são marcadas para 30 de junho, no primeiro ano em que uma faixa de potência
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de lâmpada incandescente for banida, será considerado que parcela percentual das
lâmpadas incandescentes que seriam retiradas do mercado por ano será 4 vezes
maior que o percentual do potencial técnico, ao invés de ser o dobro como nos outros
anos. Enfim, a Tabela 46 apresenta a estimativa do percentual do potencial técnico.de
conservação de energia elétrica em cada ano após a proibição de comercialização de
uma faixa de potência de lâmpadas incandescentes conforme regulamentação da
Portaria Interministerial nº1.007 de 2010.
Tabela 46: Percentual do potencial técnico de conservação de energia elétrica por ano

Na Tabela 46, o valor percentual acumulado da redução do consumo de
energia de cada ano em relação ao potencial técnico de conservação de energia
estimado no capítulo 4 é obtido através da soma da economia percentual obtida no
ano com o percentual acumulado da parcela das lâmpadas incandescentes que foram
substituídas por LFCs no ano anterior. Conforme apresenta a Figura 26, por exemplo,
a redução de energia obtida no segundo ano após a proibição da comercialização de
lâmpadas incandescentes equivale a 59% do potencial técnico de conservação de
energia estimado para o ano, dado que obteve uma redução de energia no ano
equivalente a 6% do potencial técnico e que no ano anterior 53% das lâmpadas
incandescentes já haviam queimado e sido substituídas por lâmpadas fluorescentes
compactas.
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Figura 26: Gráfico ilustrativo que representa a redução do uso de lâmpadas incandescentes no
setor residencial após proibição da comercialização

Vale ressaltar que, pelo fato de haver muitas incertezas envolvidas, optou-se
por fazer arredondamentos nos valores e não fazer mais refinamentos nos cálculos
para estimar como seria a substituição das incandescentes por fluorescentes
compactas e a estimativa de quanto reduziria o consumo de energia no setor
residencial em relação percentual do potencial técnico de conservação de energia
elétrica calculado no capítulo 4.
A partir do modelo que estima como as lâmpadas incandescentes serão
substituídas por LFCs, devido à política energética regulamentada pela Portaria
Interministerial nº1.007 de 2010, é possível calcular a quantidade de energia elétrica
conservada e a redução na emissão de gases causadores do efeito estufa, conforme
apresenta a Tabela 48.
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Tabela 47: Estimativa de energia elétrica conservada e a redução na emissão de gases causadores
do efeito estufa da Portaria Interministerial nº 1.007/2010

As estimativas de 132 TWh de energia elétrica conservada e de 9,8 MtCO2e de
redução na emissão de gases causadores do efeito estufa no período 2012 a 2030
correspondem a 79,1% do potencial técnico estimado anteriormente para o setor
residencial no mesmo período.

5.2. Análise

de

opções

alternativas

para

banir

lâmpadas

incandescentes do Brasil

Diversas nações ao redor do planeta já anunciaram adotar política energética
para banir as lâmpadas incandescentes de seus mercados dado que elas apresentam
uma eficiência energética muito baixa, porém essas políticas energéticas têm sido
estruturadas de forma variada. Em muitos casos estão implementando de forma
gradativa, como no caso do Brasil, porém em alguns casos a proibição de
comercialização ocorre apenas de uma vez. Sendo assim, a partir das premissas
adotadas para estimar a conservação de energia obtida com a política energética de
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banir as lâmpadas incandescentes do mercado brasileiro, serão analisadas duas
outras opções de execução dessa política energética no Brasil.
5.2.1. Opção A: Criar lei específica para proibir comercialização de
lâmpadas incandescentes de forma não gradativa
A opção A de política energética consiste em criar lei que proíba, a partir de
junho de 2012, em todo território nacional, a comercialização de todas as lâmpadas
incandescentes comuns de rosca Edson – E27, de forma semelhante ao projeto de lei
nº 3.652 de 2008, do Deputado Federal Arnon Bezerra e da lei 26.473 do governo
argentino.
Adotando-se a mesmo modelo utilizado anteriormente de como as lâmpadas
incandescentes serão substituídas por LFCs a partir de uma proibição de
comercialização, estima-se que, na opção A, entre 2012 a 2030, haveria redução de
145,9 TWh de energia elétrica para o setor residencial e uma redução na emissão de
gás carbônico, equivalente a cerca de 10,9 MtCO2e, o que corresponde a 87,4%. A
Tabela 48 apresenta a estimativa de energia elétrica conservada e redução de
tonelada de gás carbônico equivalente em cada ano no período de 2012 a 2030 caso
seja adotada a opção A.
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Tabela 48: Estimativa de energia elétrica conservada e redução na emissão de gases causadores
do efeito estufa, no período de 2012 a 2030, caso fosse adotada a opção A no Brasil

5.2.2. Opção B: Criar índices mínimos de eficiência energética para
lâmpadas e retirar as incandescentes gradativamente com etapas de dois
anos
A opção B de política energética consiste em, assim como na Portaria
Interministerial nº1.007 de 2010, estabelecer, de forma gradativa, níveis mínimos
inatingíveis de eficiência energética para faixas de potência de lâmpadas
incandescentes através da lei nº 10.295 de 2001, porém a proposta da opção B
propõe que as fases de implantação dos índices ocorra de dois em dois anos, ao invés
de ocorrer anualmente como estabelece a Portaria Interministerial.
Estima-se que, na opção B, de 2012 a 2030, haveria redução de 117,6 TWh de
energia elétrica para o setor residencial e evitaria emissão de gás carbônico
equivalente em cerca de 8,7 MtCO2e, o que corresponde a 70,4%. A Tabela 49
apresenta a estimativa de energia elétrica conservada e redução de CO2 equivalente
em cada ano no período de 2012 a 2030 caso seja adotada a opção C.
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Tabela 49: Estimativa de energia elétrica conservada e redução na emissão de gases causadores
do efeito estufa, no período de 2012 a 2030, caso fosse adotada a opção B no Brasil

5.2.3. Comparação entre as opções
A Figura 27 ilustra a conservação de energia elétrica estimada, em GWh, para o
período de 2012 a 2030, de cada uma das opções de política energética e a Figura 28
ilustra graficamente a energia conservada acumulada do mesmo período.
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Figura 27: Comparativo da conservação de energia elétrica estimada, por ano, em GWh, entre as
opções propostas e adotada pelo governo brasileiro

Figura 28: Comparativo da conservação de energia elétrica acumulada estimada, por ano, em
GWh, entre as opções propostas e adotada pelo governo brasileiro

Embora observe-se que quanto mais gradativo é a política, menos energia será
conservada, vale ressaltar que retirar as lâmpadas incandescentes do mercado de
forma gradativa tem como vantagem fazer com que o aumento das distorções
harmônicas na rede seja também gradativa, permitindo dessa forma, que as
distribuidoras de energia elétrica tenham maior facilidade para investir em
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equipamentos que mitiguem ou eliminem os impactos à rede. Além disso, causa um
menor impacto na indústria de lâmpadas incandescentes.
A opção de estabelecer índices mínimos para lâmpadas incandescentes de
forma gradativa tem como desvantagem o fato de tornar menos claro para os
comerciantes e consumidores quais são as lâmpadas incandescentes que ainda
poderiam ser vendidas. Dessa forma, tornaria mais complicado fiscalizar e identificar a
eventual venda de lâmpadas incandescentes contrabandeadas, durante o período em
que algumas potências de lâmpadas ainda fossem permitidas.
Em contrapartida, a política de banir as lâmpadas incandescentes de forma
gradativa tem como vantagem ter a possibilidade de postergar etapas de
estabelecimento de índices mínimos de eficiência energética para lâmpadas com
menor potência, caso se identifique que seja necessário. Inclusive, a opção de
estabelecer os índices de eficiência energética anualmente, conforme estabelece a
Portaria Interministerial, pode ser alterada para se tornar a opção B, caso ocorram
transtornos à sociedade após estabelecer índices para lâmpadas com potência maior
que 100W.
A proibição, através de lei específica, teria como vantagem poder delegar, a
algum órgão público adequado, a função de fiscalizar e coibir a possível venda de
lâmpadas incandescentes contrabandeadas e punir, de forma mais adequada, aqueles
que estiverem fazendo tráfico de lâmpadas incandescentes.
Enfim, após análise dos prós e contras das opções de política energética para
proibir a venda de lâmpadas incandescentes no mercado brasileiro, considera-se que
a metodologia de banir incandescentes escolhida pelo governo brasileiro e
regulamentada pela Portaria Interministerial nº1.007/2010 seja a mais adequada, pois,
assim como a opção B, é politicamente mais simples, fácil e rápida, pois é realizada
através da lei, já existente, nº 10.295, de 17 de outubro de 2001. Além disso, é mais
conservadora que a opção A, pois permite que os possíveis impactos tenham mais
tempo para serem mitigados.

5.3. Comparativo entre a política brasileira de banir incandescentes e a
de outros países
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A maioria das políticas de banir as lâmpadas incandescentes do mercado
foram realizadas de forma gradativa, porém é possível também banir todas as
potências de lâmpadas incandescentes, assim como foi realizado na Argentina. A
conservação de energia obtida com a política varia muito de acordo com o PIB do
país, número de habitantes e outras questões.
O potencial técnico de redução de 0,78 MtCO2e estimada para o setor
residencial do Brasil, em 2012, resultante da política de banir lâmpadas
incandescentes do mercado é muito pequena quando comparada com a estimativa de
redução de 48,3 Mt CO2/ano da União Européia (COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES, 2009), de 16 Mt de carbono em 2020 nos Estados Unidos (NADEL,
S. 2007) e de 28,5 Mt CO2 no período de 2009 a 2020 na Austrália (MINISTERIAL
COUNCIL ON ENERGY, 2009). Isso ocorre devido ao fato de o Brasil possuir uma
matriz energética baseada em fontes renováveis e possuir um menor parque de
lâmpadas incandescentes.
Para os países que têm um sistema de reciclagem e descarte bem estruturado,
a questão do aumento do uso de lâmpadas mercuriais não é tão preocupante.
Destaque para o caso da Europa, que estima obter uma redução na emissão de
mercúrio para o meio ambiente ao banir as lâmpadas incandescentes, pelo fato de
reciclar parte das lâmpadas mercuriais e pelo fato de parte considerável da geração de
energia elétrica ser a partir de térmicas a carvão, que faz com que o fator de emissão
de mercúrio da matriz energética européia seja de 0.016 mgHg/kWh. Para países que,
assim como o Brasil, não apresentam um sistema de descarte de resíduos sólidos
adequado, é mais preocupante o aumento do uso de lâmpadas que contêm mercúrio.
Para facilitar a comparação entre as políticas energéticas adotadas para retirar
as lâmpadas menos eficientes do mercado na União Européia, Austrália, Estados
Unidos, Argentina e a política energética brasileira, elaborou-se a Tabela 50.
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Tabela 50: Comparativo entre as políticas energéticas adotadas para retirar as lâmpadas menos eficientes

5.4. Possibilidades de mitigação de externalidades negativas da
política energética
Anteriormente foram identificadas algumas externalidades negativas inerentes
à política energética regulamentada pela Portaria Internministerial nº 1.007 de 2010,
que regulamenta o banimento das lâmpadas incandescentes do mercado brasileiro
através de exigência de nível mínimo de desempenho energético. A seguir, serão
apresentadas

diferentes

ações

que

podem

ser

adotadas

para

mitigar

as

externalidades resultantes da retirada de incandescentes do mercado.
5.4.1. Mitigação dos impactos sócio-ambientais do mercúrio
Existem alguns diferentes processos para descontaminar as lâmpadas que
contêm mercúrio e as descartar adequadamente, porém há um custo significativo para
realizar essas práticas que são ambientalmente corretas. Segundo a ABILUMI, o
serviço de descontaminação varia de R$ 0,50 a R$ 0,70 por lâmpada no Brasil em
2010, sendo que a esse preço deve acrescentar os custos de transporte, embalagem
e seguro contra acidentes, custos esses que podem ser superiores a R$ 1,00 por
lâmpada. Vale ressaltar que os subprodutos resultantes do processo de reciclagem
têm baixo valor agregado (ABILUMI, 2010).
Segundo a ABILUX, a coleta e reciclagem de lâmpadas é, consideravelmente,
diferente de todos os outros produtos do Programa Europeu de Resíduos Elétricos e
Eletrônicos (WEEE), devido à fragilidade das lâmpadas, a necessidade de cumprir
regulamento de transporte de resíduos perigosos, baixo peso, alto volume e não
existência de valor residual ao fim da vida útil (ABILUX, 2010).
Uma forma para mitigar os danos ambientais do mercúrio é incentivar o
desenvolvimento tecnológico para provocar redução da quantidade de mercúrio em
lâmpadas. Na Austrália, além de índices mínimos de desempenho energético, é
exigido que as lâmpadas fluorescentes compactas não contenham mais de 5 mg de
mercúrio, medidos de acordo com a norma AS/NZS 4782.3, caso contrário não podem
ser comercializadas. No Reino Unido, a UK Energy Savings Trust também impõe um
nível máximo de mercúrio para as lâmpadas (EQUIPMENT ENERGY EFFICIENCY
COMMITTEE, 2009).
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Além do risco de intoxicação através do mercúrio emitido para o meio ambiente
no descarte inadequado, as lâmpadas fluorescentes expõem a população à
contaminação através do contato com o mercúrio de uma lâmpada quebrada, fato que
torna-se ainda mais perigoso, dado que, considerável parte da população, não sabe
que se trata de material tóxico. Sendo assim, outra forma de reduzir casos de
intoxicação com mercúrio, é fazer campanhas educativas para ensinar a população
que para limpar uma lâmpada fluorescente quebrada, é recomendável que sejam
utilizadas luvas e providencie ventilação do recinto.
Enfim, para mitigar os impactos sócio-ambientais do uso de mercúrio em
lâmpadas fluorescentes, recomenda-se ao governo brasileiro:
•

Estabelecer, através do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, uma
exigência técnica de quantidade máxima de mercúrio para lâmpadas
fluorescentes por potência. O nível exigido pode ser verificado pelos
laboratórios acreditados pelo INMETRO, que fazem as medições para o PBE,
porém

seria

necessário

que

os

laboratórios

se

adequassem,

com

equipamentos e treinamento, para realizar esse tipo de análise;
•

Informar na Etiqueta do PBE a quantidade de mercúrio na lâmpada
fluorescente;

•

Conceder Selo Procel apenas para as lâmpadas que tiverem menor quantidade
de mercúrio. A quantidade de mercúrio por lâmpada seria estabelecida pelo
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, em parceria
com o INMETRO;

•

Informar à população através de campanhas educativas e propagandas, os
riscos do mercúrio à saúde e ao meio ambiente e orientar sobre as boas
práticas de descarte e limpeza no caso de quebra de lâmpadas;

•

Estabelecer, através do CONAMA, resolução sobre Disposição final para
Resíduos de Lâmpadas Mercuriais, conforme exige a lei nº. 12.305, de agosto
de 2010, na qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Esta
lei, na qual, a lâmpada de mercúrio está inserida, prevê a criação de GT’s
(Grupos de Trabalho) para formatação de resoluções que regulem as
atividades de coleta, transporte, tratamento e destinação final para cada tipo de
resíduo sólido, inclusive lâmpadas de mercúrio.
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5.4.2. Mitigação dos impactos relacionados ao aumento de harmônicos e
reativos na rede
Existem duas soluções técnicas para eliminar os problemas da distorção
harmônica: Distribuir filtros na rede elétrica das unidades consumidoras de energia
elétrica ou desenvolver uma nova geração de lâmpadas fluorescentes compactas com
um fator de potência mais alto. Segundo Radakovic, a distribuição de filtros na rede
elétrica seria a solução mais viável economicamente e deve ser incentivada a criação
de pesquisas para o desenvolvimento de lâmpadas fluorescentes compactas que
causem menor distorção harmônica (Radakovic, 2004).
No Brasil, ainda inexiste regulamentação com limites para geração de
correntes harmônicas em redes de distribuição de baixa tensão, provavelmente por
falta de uma valoração dos impactos econômicos da degradação da qualidade da
energia (DUARTE,2010).
Enfim, para mitigar os impactos do aumento de harmônicos e redução do fator
de potência na rede, recomenda-se ao governo brasileiro:
•

Exigir que as lâmpadas fluorescentes compactas comercializadas no Brasil
emitam distorções harmônicas de acordo com um nível mínimo de qualidade,
como no caso da Austrália, e tenham um mínimo de fator de potência cada vez
mais exigente. A avaliação das lâmpadas pode ser realizada pelos laboratórios
do PBE, acreditados pelo INMETRO;

•

Conceder Selo Procel apenas para lâmpadas fluorescentes compactas que
atinjam índices mais exigentes de fator de potência e de emissão de
harmônicos para estimular o desenvolvimento tecnológico;

•

Destinar parte dos recursos de Pesquisa e Desenvolvimento relativos à lei
9.991/2000 para estudos relacionados ao “Smart Grid” e correção do fator de
potência.

5.4.3. Mitigação dos impactos sobre a indústria nacional
Assim como a China, que realizou política de estimulo à fabricação de
lâmpadas eficientes nas indústrias de lâmpadas incandescentes, através do programa
PILESLAMP (UNDP, 2008), o Brasil poderia, através de política industrial, estimular
que a indústria nacional produzisse lâmpadas fluorescentes compactas para abastecer
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o mercado interno e podendo, inclusive, exportar para países da América Latina, uma
vez que a indústria brasileira não produz lâmpadas fluorescentes compactas e
somente produz lâmpadas incandescentes.
Vale ressaltar que, devido ao fato de diversos países estarem banindo
lâmpadas incandescentes, é possível que a indústria internacional de iluminação tenha
dificuldades em suprir o aumento na demanda mundial por fluorescentes compactas,
podendo causar falta destas lâmpadas no mercado ou redução na qualidade das
lâmpadas ofertadas (AIE, 2010). Nesse caso, seria conveniente para o Brasil
incentivar a instalação de fábricas de fluorescentes compactas para se proteger de
uma possível escassez de lâmpadas eficientes de qualidade no mercado internacional.
Enfim, para mitigar os impactos dessa mudança do mercado de lâmpadas e
tornar uma oportunidade para a indústria nacional, recomenda-se ao governo
brasileiro:

•

Estudar maneiras de estimular com incentivos à instalação de indústria que
produza lâmpadas fluorescentes compactas no Brasil com qualidade e preço
competitivo.

5.5. Considerações complementares
Neste capítulo foram analisadas três opções de como retirar, do mercado
brasileiro, lâmpadas incandescentes para que sejam substituídas por fluorescentes
compactas. Das três opções analisadas, foi considerada como a mais adequada a
opção escolhida pelo governo brasileiro que regulamenta a lei 10.295/2001 através da
Portaria Interministerial 1.007/2010.
Além disso, foram propostas, neste capítulo, diferentes ações que podem
serem adotadas para mitigar as externalidades resultantes da retirada de lâmpadas
incandescentes do mercado, que foram identificadas no capítulo anterior.
É possível especular sobre duas outras possíveis situações indesejáveis que
podem ocorrer como conseqüência de banir as lâmpadas incandescentes do Brasil,
são elas:
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•

Devido o histórico de contrabandos existente no Brasil, é possível que, caso se
proíba a comercialização de lâmpadas incandescentes no Brasil, inicie uma
comercialização de lâmpadas incandescentes de forma clandestina através de
países fronteiriços como o Paraguai.

•

Dado

que

algumas

pessoas

preferem

as

lâmpadas

incandescentes,

independentemente do valor econômico, é possível que antes da proibição do
comércio desse tipo de lâmpadas, algumas pessoas passem a comprar
grandes quantidades dessas lâmpadas para estocarem e pode utilizá-las por
vários anos após serem banidas do mercado, assim com ocorreu na Inglaterra
(SNichols, 2010).
Caso realmente essas situações indesejáveis venham a se confirmar após
proibir a comercialização das lâmpadas incandescentes, reduziria a conservação de
energia estimada com a política energética e reduziria, em quantidade pouco
significante, a arrecadação de impostos do país.
A sensibilidade à luz foi a única externalidade negativa identificada
anteriormente que não teve ação de mitigação proposta, dado que existem poucos
estudos sobre a relação do uso de lâmpadas fluorescentes com o aumento da
sensibilidade à luz. Sendo assim, apenas recomenda-se que sejam realizados estudos
para avaliar qual impacto na população brasileira, dado que, pelo fato de o Brasil
possuir uma maior diversidade étnica que a União Européia, região analisada no único
estudo encontrado sobre o assunto, possivelmente o percentual de brasileiros
afetados por essa questão será diferente do percentual europeu.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto, diversas nações implementaram, ou estudam a possibilidade de
implementar, política energética de banir do mercado lâmpadas incandescentes do
mercado pelo fato de serem menos eficientes. Uma dessas nações é o Brasil, que
publicou a Portaria Interministerial 1.007, em dezembro de 2010, que regulamenta a lei
10.295 de 2001, conhecida como a lei de eficiência energética. Através da portaria,
foram

estabelecidos

índices

mínimos

de

eficiência

energética

tecnicamente

inatingíveis para que as lâmpadas incandescentes comuns sejam banidas do mercado
gradativamente de forma que as lâmpadas com maior potência sejam banidas
primeiramente.
É importante ressaltar que uma limitação do estudo realizado nessa
dissertação foi considerar apenas o setor residencial na análise da conservação de
energia obtida com a política de banir incandescentes do mercado, excluindo da
análise a energia conservada nos setores industrial e comercial. Essa limitação se
deve ao fato de o uso de lâmpadas incandescentes ser mais relevante no setor
estudado e por não haver muitas informações sobre posse e hábitos de uso de
lâmpadas nos outros setores.
Outra limitação do estudo é o fato de não ter contemplado a questão do fator
de potência das lâmpadas fluorescentes compactas na estimativa da conservação de
energia elétrica da política energética. Como foi apresentado no capítulo 4, o baixo
fator de potência faz com que a economia de energia obtida com a troca de
incandescentes por fluorescentes compactas seja, na realidade, consideravelmente
menor que a considerada nesse estudo, caso não haja correção do fator de potência
na rede. Sendo assim, propõe-se que sejam realizados estudos para estimar o
impacto médio do fator de potência na redução da conservação de energia obtida na
troca de uma lâmpada incandescente por uma LFC e propõe-se como um trabalho
futuro estimar a conservação de energia obtida caso o governo aumente o nível
mínimo de fator de potência de LFCs, que atualmente é de 0,5.
Essa dissertação também limitou-se a analisar a energia conservada apenas
pela diferença da energia demandada no uso das lâmpadas e não em todo o ciclo de
vida do equipamento. Propõe-se estudos futuros para estimar a energia necessária
para produzir e para descartar as lâmpadas incandescentes e fluorescentes
compactas. Certamente a conservação de energia seria menor se fosse considerado
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todo o ciclo das lâmpadas, pois a LFC deve demandar mais energia em sua produção,
dado que necessita de mais componentes em sua fabricação e demanda um descarte
mais cauteloso.
Enfim, nessa dissertação foram realizadas uma série de análises sobre os prós
e contras de se banir as lâmpadas incandescentes do mercado brasileiro em busca de
se obter uma maior eficiência energética da iluminação brasileira.
Foi visto que esse tipo de política energética, recomendada pela AIE, não
apresenta somente benefícios. Sendo assim, recomenda-se que, antes de sua
implementação,

seja elaborado

um

estudo para

avaliar

algumas

questões

potencialmente impactantes.
A Tabela 51 apresenta um resumo dos principais benefícios estimados para a
política energética implementada pela Portaria Interministerial 1.007 de 2010; para as
opções A e B (criadas nesse trabalho para avaliar possibilidades alternativas de como
implementar a política energética em estudo); e para o potencial técnico da política
energética de banir as incandescentes do mercado.
Tabela 51: Resumo dos principais benefícios estimados

Portaria
Interministerial
1.007/10

Conservação de energia com a política de 2012 a 2030

132 TWh

Redução na emissão de CO2e

9,8 MtCO2e

Conservação de energia com a política de 2012 a 2030

145,9 TWh

Opção A
Redução na emissão de CO2e

10,9 MtCO2e

Conservação de energia com a política de 2012 a 2030

117,6 TWh

Redução na emissão de CO2e

8,7 MtCO2e

Conservação de energia em 2012

7.424 GWh

Opção B

Conservação de energia de 2012 a 2030
Potencial
técnico

Usina hidrelétrica equivalente de 2012
Redução no horário de ponta (21º hora) em 2012
Redução na emissão de gases causadores do efeito estufa
em 2012
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167 TWh
1.780,4 MW
3.102 MW
0,66 MtCO2e

A maioria das externalidades negativas identificadas estão relacionadas com a
tecnologia das lâmpadas fluorescentes compactas, que são consideradas como a
principal substituta das incandescentes, por poderem utilizar a mesma luminária e pelo
fato de o preço das lâmpadas LED ainda torná-las pouco competitivas. Sendo assim,
vale ressaltar que, possivelmente antes de 2030, as Lâmpadas de tecnologia LED
passem a ter uma participação relevante no mercado de lâmpadas do setor residencial
brasileiro. Caso isso realmente ocorra, haveria uma redução no consumo de energia
da iluminação do setor residencial ainda maior que o potencial técnico de conservação
de energia estimado nessa dissertação.
Uma dessas externalidades negativas relacionada ao uso de lâmpadas
fluorescentes compactas é o aumento na emissão de mercúrio para o meio ambiente,
pois, diferentemente das incandescentes e LEDs, o mercúrio é um metal
tecnologicamente necessário para o funcionamento de lâmpadas fluorescentes. No
caso do Brasil, trata-se de uma questão ainda mais preocupante, dado que o país
apresenta um sistema de descarte de lâmpadas mercuriais inadequado e que
mercúrio é consideravelmente agressivo à saúde humana.
Outra questão analisada foi o aumento de distorções harmônicas e a redução
do fator de potência da rede elétrica, dado que a política energética promove a
substituição de lâmpadas que fazem um uso apenas resistivo da eletricidade por
outras que fazem uso da eletricidade utilizando componentes eletrônicos. O aumento
da distorção harmônica e a redução do fator de potência trazem prejuízos para o
sistema elétrico que é difícil de mensurar e reduzem a conservação de energia da
política energética pelo fato de gerarem perdas.
Na dissertação foi também identificado que, dado o panorama atual do Brasil, a
política energética analisada contribuiria, de forma não tão relevante, para um saldo
negativo na balança comercial do país e para um aumento no desemprego, dado que
há fábricas para produção de lâmpadas incandescentes no Brasil, porém não há ainda
fábrica de lâmpadas fluorescentes compactas.
Observou-se nas políticas implementadas pelo mundo, inclusive no Brasil, que
houve a preocupação de criar exceções para a proibição de comercialização de
incandescentes, dado que existem alguns usos específicos para esse tipo de
lâmpadas como, por exemplo, o uso automotivo, uso em sinalização semafórica,
estufas de secagem, etc.
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Apesar das externalidades negativas identificadas e que podem ser mitigadas,
acredita-se que os benefícios da política energética em estudo compensem os
transtornos, pois o montante de 132 TWh de energia elétrica que se estima conservar
no período de 2012 a 2030, tem como conseqüência uma redução na emissão de
CO2e, redução significativa da demanda no horário de ponta e redução nos custos em
investimento na expansão do setor elétrico. Vale ressaltar que conservação de energia
elétrica, no atual contexto do país, torna-se uma contribuição estratégica para o
desenvolvimento econômico, dado que o setor de energia tem sido apontado como um
dos potenciais gargalos para o desenvolvimento brasileiro.
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ANEXO 1
MODIFIED SPECTRUM.—The term ‘modified spectrum’ means, with respect to an
incandescent lamp, an incandescent lamp that—
i) is not a colored incandescent lamp; and
ii) when operated at the rated voltage and wattage of the incandescent lamp—
(I) has a color point with (x,y) chromaticity coordinates on the
Commission Internationale de l’Eclairage (C.I.E.) 1931 chromaticity
diagram that lies below the black-body locus; and
(II) has a color point with (x,y) chromaticity coordinates on the C.I.E.
1931 chromaticity diagram that lies at least 4 MacAdam steps (as
referenced in IESNA LM16) distant from the color point of a clear lamp
with the same filament and bulb shape, operated at the same rated
voltage and wattage.

ANEXO 2
Lâmpadas que são isentas de cumprir o índice de desempenho energético adotado
nos Estados Unidos:
I.

An appliance lamp – The term ‘appliance lamp’ means any lamp that:
(i) is specifically designed to operate in a household appliance, has a maximum
wattage of 40 watts, and is sold at retail, including an oven lamp, refrigerator
lamp, and vacuum cleaner lamp; and
(ii) is designated and marketed for the intended application, with—
- the designation on the lamp packaging;
and
- marketing materials that identify the lamp as being for appliance use.

II.

A black light lamp.

III.

A bug lamp.

IV.

A colored lamp.

V.

An infrared lamp.

VI.

A left-hand thread lamp.

VII.

A marine lamp.

VIII.

A marine signal service lamp.

IX.

A mine service lamp.
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X.

A plant light lamp.

XI.

A reflector lamp.

XII.

A rough service lamp.

XIII.

A shatter-resistant lamp (including a shatter-proof lamp and a shatter-protected
lamp).

XIV.

A sign service lamp.

XV.

A silver bowl lamp.

XVI.

A showcase lamp.

XVII.

A 3-way incandescent lamp.

XVIII.

A traffic signal lamp.

XIX.

A vibration service lamp.

XX.

A G shape lamp (as defined in ANSI C78.20–2003 and C79.1–2002 with a
diameter of 5 inches or more.

XXI.

A T shape lamp (as defined in ANSI C78.20–2003 and C79.1–2002) and that
uses not more than 40 watts or has a length of more than 10 inches.

XXII.

A B, BA, CA, F, G16–1/2, G–25, G30, S, or M–14 lamp (as defined in ANSI
C79.1–2002 and ANSI C78.20–2003) of 40 watts or less.
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