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Resumo: Este projeto tem como objetivo realizar uma 

análise comparativa experimental do desempenho de 

lâmpadas em tecnologia LED de procedências variadas, 

com lâmpadas fluorescentes de várias fabricantes, de 

modo a verificar a real eficácia das primeiras. 

 

1. Introdução 
Com o passar dos anos, a tecnologia dentro do setor 

de iluminação foi muito desenvolvida, partindo das 

lâmpadas de filamento, com bulbo a vácuo, passando 

por diversas variações, como as lâmpadas à vapor de 

mercúrio, fluorescentes, até chegar nas atuais lâmpadas 

LED. Porém com a promessa por parte dos diversos 

fabricantes de ser uma lâmpada “verde”, que consome 

muito menos energia comparado ao que ela ilumina em 

relações aos outros modelos, e a ampla divulgação da 

mídia que auxiliou a difundir essa visão pela população, 

gerou a necessidade de se verificar se o rendimento 

prometido é real, se ela atinge o desempenho proposto, 

e se realmente sua durabilidade é muito maior que os 

demais tipos de lâmpadas conforme apresentado.  

 

2. Metodologia 
Visando avaliar tanto a durabilidade das lâmpadas, 

quanto seus parâmetros e rendimento, foram realizados 

ensaios em bases de apoio de construção própria, 

visando a coleta de dados como corrente, tensão, fator 

de potência, iluminância, e para alguns casos 

específicos a temperatura superficial das lâmpadas, em 

testes de espectro de tensão bivolt realizado, e de 

funcionamento intermitente. Para a medição da 

Iluminância, utilizou-se uma caixa de isolamento 

pintada de preto, para prevenir influências da luz do 

ambiente na coleta, e evitar reflexos internos da luz, 

coletando apenas o que é emitido diretamente da 

lâmpada. A influência externa à lâmpada, como o ligar e 

desligar com elevada frequência, e suas consequências, 

foi avaliada. Utilizou-se nas medições um multímetro 

alicate, um multímetro com termopar, e um luxímetro, 

além de aparelhos de suporte, como um relê 

temporizador para realizar a alternância ON/OFF de um 

grupo de lâmpadas, e uma tomada temporizadora 

programável, para controlar o funcionamento de outro 

grupo, simulando o dia a dia. 

 

3. Resultados 
Com as medições, foi visualizado o desempenho 

superior das lâmpadas de LED comparadas as lâmpadas 

fluorescentes, porém foi verificado que a qualidade das 

mesmas é baixa, sendo que ao longo dos ensaios muitas 

apresentaram de mal funcionamento provenientes de 

métodos de fabricação ou mal dimensionamento de seus 

componentes para comportar longos períodos de uso e 

sua temperatura de operação, visto que as condições de 

ensaio foram mantidas o mais fiel possível as condições 

de uso do consumidor. Após algumas centenas de horas 

de uso nos ensaios de espectro de tensão, e no ensaio de 

estresse causado por ligar e desligar, elas apresentavam 

uma queda brusca e repentina de intensidade luminosa, 

juntamente de um aumento de valor da corrente 

consumida, e um acentuado declínio do fator de 

potência, o qual pode ser definido como a defasagem 

entre a Potência Ativa (W) e a Potência Aparente (VA) 

consumidas pelo circuito interno da lâmpada, o qual 

estão incluídos os LED’s.  

 
Figure 1: Gráfico comparativo de Intensidade Luminosa por 

Corrente de uma lâmpada Led em ensaio Bivolt. 

O gráfico ilustrado na figura 1 representa o 

comportamento de uma lâmpada do ensaio e espectro de 

tensão, onde é possível visualizar o começo da queda da 

intensidade luminosa e aumento de corrente, em 

detrimento do desempenho da lâmpada. 

 

4. Conclusões 
Foi concluído que as lâmpadas avaliadas possuem de 

fato desempenho superior as lâmpadas fluorescentes, 

porém, a diferença do mesmo não é tão elevada na 

maioria dos casos analisados quanto se é esperado. Foi 

constatado que as primeiras ainda possuem necessidade 

de aprimoramentos para oferecerem a mesma qualidade 

oferecida que as lâmpadas fluorescentes oferecem 

atualmente. 
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