
Qualquer profissional envolvido na 
indústria de iluminação LED, por menos 
tempo que seja, conhece esse número: 
50.000 horas. Questionamentos sobre 
a estimativa de vida útil de um LED 
fatalmente apontam para essa cifra que, 

por sua vez, deveria demandar uma melhor contextualização e aprofundamento.

 As 50.000 horas têm a vantagem de oferecer um parâmetro simples, objetivo 
e mais facilmente traduzido para um termo com o qual o mercado está muitas 
vezes melhor familiarizado; 50.000 horas correspondem a cerca de 5 anos e 9 
meses. Mas será que é realista supor que alguém efetivamente acendeu esse 
componente LED, para o qual se projeta essa vida útil, por 5 anos e 9 meses 
consecutivos? Talvez. Mas provavelmente não. Pense nisso: a indústria do LED 
está mudando tão rapidamente que, depois de alguém ter testado um diodo 
LED por quase seis anos, esse componente já se tornou obsoleto.

Se os diodos LED não são realmente testados por 50.000 horas consecutivas, 
como então chegamos a esse número? A resposta é uma mistura de testes e 
modelagem matemática. A Associação de Engenheiros de Iluminação (AEI) 
publicou métodos padrão para a realização de “testes de resistência” em LEDs 
e a forma correta de interpretar as informações obtidas a partir desses testes, 
sendo o mais importante deles o LM-80 e TM-21. Em um ensaio conforme a 
LM-80, os diodos LED são acesos ininterruptamente por 6.000 ou 10.000 horas, ao 
mesmo tempo em que são “cozidos” dentro de um forno de alta temperatura – 
normalmente a 55ºC e 85ºC (130ºF e 185ºF), embora temperaturas mais altas 
podem ser aplicadas. A cada 1.000 horas, o fluxo luminoso e a temperatura de 
cor dos LEDs são registrados.

O resultado são alguns pontos de 
medição, sendo que o restante dos 
dados são obtidos através de equações 
matemáticas, um ajuste de curvas pelo 
método dos quadrados mínimos, para 

Ferramentas de medição inadequadas ou padrões 
de teste incompletos podem deixar de considerar 
variáveis determinantes para a durabilidade e o 
desempenho de sistemas de iluminação com LED.



sermos exatos. Os dados de fluxo 
luminoso formam uma curva que 
pode ser usada para prever, por 
exemplo, a partir de que momento 

de sua vida útil, os componentes LED passarão a emitir apenas 70% de seu 
fluxo inicial (L70). O problema, é que esses  métodos geram apenas 6 pontos 
de medição para um teste de 6.000 horas teste, e 10 pontos de medição 
para um teste de 10.000 horas teste e essa amostra claramente não é o 
bastante. Na realidade, costumamos dizer que os LEDs possuem uma vida útil 
de 50.000 ou 60.000 horas apenas porque essa é a projeção matemática 
mais fidedigna que conseguimos atingir,
usando os métodos atualmente empregados.

Dessa forma, embora esse tipo de teste de resistência tenha relevância e 
forneça parâmetros importantes para o desenvolvimento de uma aplicação 
com tecnologia LED, ele provavelmente não deveria ser adotado como 
uma referência exclusiva ou mesmo definitiva, acerca da durabilidade de 
um Sistema de iluminação com a tecnologia LED, pelo menos não para a 
maior parte dos usuários. O mundo real é uma cacofonia de complexidades 
e interdependências, de forma que um teste laboratorial realizado sobre 
um único componente (diodo LED), não é capaz de apontar a durabilidade 

de um Sistema completo – como é o caso de uma Luminária - composto por 
uma série de outros elementos (drivers, componentes ópticos, gerenciamento
térmico, etc). Obviamente, a maioria das pessoas simplesmente não instalam 
diodos de LED individuais, em um forno, como em um teste laboratorial.
A maioria das aplicações trazem esses diodos aplicados a luminárias,
dispositivos elétricos completos, que incluem, além dos diodos LED, vários 
outros componentes: placa de circuito impresso (PCI), circuitos de conversão 
elétrica ou drivers, elementos óticos, carcaças exteriores, dissipadores, entre 
outros. Estranhamente, embora, mesmo com todas essas partes que estão 
igualmente sujeitas a falhas e quebras precoces, ainda nos fixamos quase 
que de forma exclusiva, no desempenho do diodo LED.

A indústria de iluminação faria bem em iniciar um processo de alargamento e 
aprofundamento de seu foco investigativo e normativo, no que diz respeito 
à durabilidade e confiabilidade de sistemas LED. É preciso adotar uma
perspectiva holística para a luminária e seu modo de utilização no mundo real. 
Ao invés de uma abordagem restritiva e superficial em torno do número - 
50.000 horas - e discussões em torno de normas como a LM-80 e TM-21, 
seria importante que perguntas mais simples, e mais abrangentes também 

possam ser colocadas, como por exemplo: Quanto tempo essa luminária vai 
durar? O que vai quebrar primeiro? O que devemos otimizar afim de que essa 
luminária dure o maior tempo possível?

As respostas a essas perguntas são ao mesmo tempo, complexas e simples. 
A iluminação de LED pode atingir lugares e fazer coisas que a iluminação
incandescente e fluorescente não podem.  No entanto, os LEDs têm seus próprios 
limites, e quanto mais informações precisas e completas forem obtidas acerca de seu 
funcionamento, não de forma isolada, mas em conjunto com os outros componentes 
que integram uma luminária, maior será sua durabilidade e desempenho.

“Os limites de temperatura são críticos, 
à medida que colocamos luminárias
 LED em espaços cada  vez menores.”

 
O calor derrete plásticos, sobrecarrega 
drivers e mata LEDs. 
Se não for corretamente gerenciado, pode 
causar problemas de segurança, tanto 
para o desavisado que toca na superfície 
quente, quanto para o ambiente em si, 
no qual uma Luminária está instalada.

 
Os parâmetros e limites de alimentação elétrica também desempenham um 
papel importante. Um driver carregado em sua potência máxima, exibe uma 
probabilidade mais alta de falha, como é de se esperar. Os drivers nunca devem 
ser utilizados em seu limite técnico e em ambientes extremos e, portanto, 
devem ser utilizados apenas em uma fração de sua carga máxima nominal. 
Uma boa documentação técnica e as novas gerações de drivers compactos, 
especificamente projetados para LEDs podem ajudar. Usar um único número 
para descrever o tempo de vida útil de um produto complexo é simplesmente 
muito arriscado e é preciso enxergar o contexto de construção e operação da
Luminária LED, por completo.  Pense nisso ao desenvolver seu próximo produto.
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A Celera dispõe de 
avançadas ferramentas
usadas mundialmente 
para medição e 
caracterização térmica 
de Luminárias LED.

Nosso laboratório realiza ensaios térmicos em luminárias inteiras, 
revelando informações como medição direta da Temperatura de Junção (Tj), 
Curva Térmica Característica as quais eram, até hoje, exclusividade
dos laboratórios dos grandes fabricantes de componentes LED. 
Consultoria Térmica pode ajuda-lo a desenvolver produtos mais confiáveis
e duradouros, muito além das 50.000 horas.

FONTE:
https://www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-15/issue-4/features/last-word/
to-understand-led-lighting-lifetime-you-must-consider-a-bigger-picture.html

Como medir adequadamente a vida útil de uma Luminária LED?
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