
O Factor de Manutenção na tecnologia LED 

No anterior nº da Auramag abordei o 
tema do índice de restituição de cores 
face à atual tecnologia LED e aos prob-

lemas da aplicação daquela métrica na avaliação 
do CRI quando se trata de fontes com esta tecn-
ologia.

Neste número debruçar-me-ei num outro 
problema tão ou mais importante que o CRI, 
refiro-me ao cálculo do factor de manutenção da 
instalação (FM) quando se projectam sistemas de 
iluminação com tecnologia LED.

Todos os sistemas de iluminação se degradam com 
o tempo, por envelhecimento, por sujidade, por 
falhas abruptas, vandalismo ou outras, implicando 
perdas de fluxo luminoso  e por isso, é necessário 
calcular um factor de depreciação que garante os 
níveis de iluminação necessários ao longo da vida 
útil da instalação.

Este factor é de extrema importância para o cálculo 
do nível de iluminação inicial e o nº de luminárias 
a instalar de modo a garantir o nível necessário 
no fim da vida da instalação. Portanto, tem um 
enorme impacto nos custos iniciais da instalação, 
custos operacionais e de energia.

Os projectistas, obviamente, privilegiam a 
solução mais eficiente e nesse sentido procuram 
seleccionar fontes ou luminárias que tenham um 
factor de manutenção o mais elevado possível.  

O cálculo do FM para iluminação interior é 
definido na recomendação CIE 97 e é o produto 
dos seguintes factores:

FM=FMFL*FSL*FML*FMSZ em que:
FM - Factor de manutenção da instalação
FMFL - Factor de manutenção do fluxo da lâmpada
FSL - Factor de sobrevivência da lâmpada

FML - Factor de manutenção da luminária
FMSZ - Factor de manutenção das superfícies do 
local

O cálculo do FM para iluminação exterior é 
definido na recomendação CIE 154 e é o produto 
dos seguintes factores:

FM=FMFL*FSL*FML*FMS em que:
FM - Factor de manutenção da instalação
FMFL - Factor de manutenção do fluxo da lâmpada
FSL - Factor de sobrevivência da lâmpada
FMS - Factor de manutenção de superfície (não 
utilizado em muitos países, incluindo Portugal).

Para sistemas convencionais, estes factores 
são fornecidos pelos fabricantes de fontes ou 
luminárias e de acordo com a periocidade das 
operações de manutenção, tipos de fontes e 
tipo de poluição no local.

No caso de iluminação interior, o factor de 
manutenção das superfícies do local diz respeito 
à perda de reflexão das superfícies e é calculado 
a partir da reflexão das superfícies, variando 
se utilizamos luminárias directas ou directas/
indirectas, e dentro da mesma periodicidade 
definida para os restantes factores. 

É lógico que quanto mais curto for o intervalo 
entre cada operação de manutenção, menor 
depreciação acontece, maior é o factor de 
manutenção e, consequentemente, há menor 
troca de luminárias e menores custos de 
energia. 

No entanto, mais manutenção também traz 
maiores custos operacionais e portanto é 
sempre necessário ter em conta o tipo de local, 
o nível de degradação que resulta do mesmo e 
encontrar a solução mais sustentável.

Para sistemas convencionais é normal considerar 
períodos de 4 anos. As depreciações do nível 
de iluminação em sistemas convencionais são 
parcialmente recuperáveis após as operações de 
manutenção.

Parcialmente porque esta depreciação deve-
se a factores recuperáveis após operações de 
manutenção (Fig. 2, 3 e 4), caso de substituição de 
uma fonte de luz ou outro componente, limpeza 
da luminária ou superfícies reflectoras e, factores 
não recuperáveis, excepto se toda a luminária for 
substituída, como podem ser questões ligadas 
ao envelhecimento/degradação natural dos 
materiais. Reflectores, plásticos, balastros, etc e 
outras ligadas à temperatura ambiente ou tensão 
de alimentação. 

No entanto as depreciações não recuperáveis, 
geralmente não ultrapassam os 3% do nível inicial.

Para a uma instalação exterior, a depreciação 
segue a mesma filosofia da instalação interior 
excepto na degradação das superfícies de reflexão, 
obviamente não estão presentes embora a CIE 154 
aponte um factor ligada à degradação da reflexão 
do piso, pontualmente aplicável nas vias pedonais.

Fig 1 - Factores de depreciação luminosa
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Fig.2 - Exemplo de ausência de limpeza - Fonte Aura Light



Na iluminação exterior a degradação por sujidade, 
degradação de materiais tem um papel importante 
pois implica importantes perdas de iluminação se 
não forem realizadas operações de manutenção. 
(Fig.5) 

As recomendações CIE97 e CIE154 incluem 
várias tabelas que ajudam o projectista a calcular 
o FM de acordo com o tipo local, luminária e
intervalos de manutenção. Estas recomendações
estão baseadas e orientadas para a tecnologia
convencional.

Ora com a tecnologia LED, o factor de manutenção 
da luminária e do local são os mesmos mas para os 
restantes factores não são, na maioria dos casos 
não é possível separar a fonte de luz da luminária 
e o normal é substituir toda a luminária no fim da 
sua vida útil, esta ocorre quando a depreciação do 
fluxo ultrapassa os 30%, valor a partir do qual se 
considera que a visão do utilizador detecta essa 
diferença.

É bom lembrar que a depreciação do sistema LED 
não é só do fluxo mas também é acompanhada 
por inconstância de cor, maior ou menor de acordo 
com a qualidade dos componentes.

Neste artigo vou-me centrar apenas nos 
factores que entram no calculo do FM e 
portanto desvalorizar a inconstância de cor.

A indicação da depreciação de fluxo luminoso 
de uma luminária LED fornecida pelo fabricante, 
baseia-se em modelos preditivos (LM80/
TM21 - *Ver nota final do artigo), normalmente 
associados a sistemas LEDs/motores e que viram 
a componentes quando integram uma luminária.

Essa depreciação depende de vários factores, 
o mais importante é o factor térmico
(temperatura de junção do LED) que por sua
vez depende fortemente da temperatura

ambiente, da corrente de alimentação, da 
qualidade do dissipador e outros factores que 
também influenciam a  depreciação,  como os 
componentes da luminária, PCB, tipo de LED, 
qualidade do driver, sistemas ópticos, etc.

Por outro lado, a depreciação do fluxo 
luminoso de uma luminária LED pode ser 
afectada/acelerada por dois tipos de falhas, 
paramétricas ou caóticas/catastróficas, estas 
últimas em alguns ou todos os LEDs. A estes há 
que somar factores externos à luminária como 
o local, qualidade da rede, tipo de utilização,
sistemas de controlo de fluxo, etc.

Apesar destes factores, essa depreciação 
é lenta e as boas marcas apontam para 
durabilidades maiores de 50 mil horas, para 
uma depreciação de 30% de fluxo (L70@50000 
horas).

É importante referir que apenas se está a falar 
da depreciação do fluxo luminoso dos LEDs 
na luminária, não na durabilidade da própria 
luminária, essa dependerá de muitos outros 
factores nomeadamente mecânicos. (Ver 
Apples&Pears da CELMA).

A IESNA recomenda-as para a tecnologia 
LED e quando o nível de iluminação é crucial 
(iluminação não decorativa) não devem ser 
considerados valores superiores a 0,7 para 
os FMFL. Para a decorativa ou de acentuação 
0,5.

Portanto, implica que se considere para o 
FMFL o produto resultante FMFL*FSL igual 
a 0,7, consequentemente este factor 
obriga que se aponte para um valor 
43% mais elevado que o nível de serviço 
para o local, bastante penalizador para o 
consumo e custos de instalação, ao 
obrigar a um maior nº de luminárias a 
instalar.

Vejamos um caso prático: Iluminação de um 
escritório com 500 Lux de serviço. Trata-se de um 
escritório, período de utilização anual de 2920 
horas, onde aplicaremos luminárias OXALIS da 
Aura Light com lâmpadas fluorescentes Aura Light 
Standard T5, em que o local tem índices de reflexão 
70/50/20.

Consideremos uma limpeza de luminárias a cada 2 
anos, substituição sistemática das lâmpadas a cada 
4 anos e limpeza de superfícies a cada 5 anos. Local 
C (clean).

Calculando o FM com base nas tabelas do 
fabricante e tabelas CIE 97 temos:
FMFL = 0,91
FSL = 0,95
FML = 0,8
FMSL = 0,94

Logo,
FM=0,91*0,95*0,8*94
FM=0,65

Portanto para um valor de 500 Lux em serviço 
teremos que apontar para um valor inicial de 769 
Lux, isto é 54% acima dos 500 Lux!

Bem imaginemos o mesmo cenário mas 
com uma luminária Lunária da Aura Light de 
tecnologia LED, para este caso é indiferente 
pois é recomendável, desde que seja tecnologia 
LED, a aplicação de um FMFL de 0,7 com base 
no tal L70@milhares de horas.

Os últimos 2 factores não variam, serão iguais, 
o FSL é 1 e o FMFL é 0,7.  Daqui calculamos que 
o FM= 0,7*1*0,8*0,94. Logo, FM= 0,53

Portanto para um valor de 500 Lux em serviço 
teremos que apontar para um valor inicial de 
943 Lux, isto é 89% acima dos 500 Lux!

Fig.3 -Exemplo de ausência de manutenção  - Fonte Aura Light Fig.4 - Exemplo de depreciação provocada pelo 
envelhecimento do protector plástico - Fonte Aura Light



No caso da iluminação pública a prática, salvo 
raras excepções, é arbitrar um FM de 0,8 para 
a tecnologia LED, não se segue a IESNA, o 
DREEIP ou a CIE154 e independentemente de 
intervenções de limpeza a cada 3 ou 4 anos o 
que sabemos que não existem.

Daqui extraem-se de imediato algumas 
conclusões:
-Ao aplicarmos este factor de 0,7 indis-
criminadamente para luminárias LEDs, consi-
deramos em igualdade de circunstâncias uma 
luminária com L70 @ 15000H, L70 @ 150000H 
ou L70B10 @ 50000H; luminárias alimentadas a 
1 A ou 350 mA; com dimming (durará mais) ou 
sem dimming,; etc.

- A opção por um sistema LED tem por base a 
eficiência energética e deste modo penalizamos 
bastante essa mesma eficiência.

A estes pontos acrescentamos ainda outros que 
nos fazem reflectir:
- Em Portugal é raro encontrar uma infra-
estrutura que faça manutenção preventiva. 
Normalmente é utilizado o sistema “spot”, 
substitui-se o que se avaria/apaga, lâmpada/
luminária ou outro componente e difusores/
refletores ou limpeza de superfícies, muito 
raramente.

O caso dos sistemas LEDs é ainda mais 
grave pois a maioria considera este sistema 
Plug&Play&Forget (PPF), excepto no caso 
de falhas caóticas em que pergunto: o que 
acontece quando ao FMFL se associam o FML 
e o FMZ? 

Se a luminária apontar para uma vida útil de 
L70@100000 horas, não seria correcto a cada 4 
anos aplicar novamente os factores FML e FMZ 

tantas vezes quantas as que resultam da divisão 
de 100 mil/35 mil (4 anos) (em teoria esta razão 
será superior pois estamos a comparar horas 
de funcionamento com horas totais, verdadeiro 
para zonas de trabalho7/24)? Dir-me-ão que 
não, pois de 4 em 4 anos limpam as luminárias 
e o local. O leitor acredita nisso?

-Substituem-se sistemas convencionais 
em funcionamento em nome da eficiência 
energética, com poupanças que podem 
ultrapassar os 50%. 

Pergunta-se, com a rápida e imparável evolução 
da tecnologia, que nos últimos 3 anos superou, 
em Lm/W, os 50%, o leitor considera lógico 
substituir os recentemente instalados sistemas 
LEDs por outros mais evoluídos se os ganhos 
justificarem? 

Se sim, justifica-se a importância da 
durabilidade, não estou a falar de fiabilidade, 
atribuída aos LEDs e penalizar o FM em 0,7 
por causa dessa durabilidade? Lembro que em 
alguns casos é preciso esperar mais de 30 anos 
para substituir a luminária.

- Acredita que face à evolução a que vimos 
assistindo nos últimos anos da tecnologia 
LED a durabilidade é um factor importante? A 
luminária não será substituída nos próximos 30 
anos?

- Voltando ao PPF e à durabilidade, não havendo 
nenhum sistema na luminária que indique o 
fim de vida da mesma, isto é, ultrapassa-se 
a depreciação de 30%, nalguns casos de má 
qualidade, bastam algumas centenas de horas, 
como se determina esse fim de vida? Auditoria? 
A luminária dá o alarme (a evolução aponta 
neste sentido)?

Fig. 5 - Efeito do programa de manutenção

Perante estas questões e na ausência de uma 
métrica de factor de manutenção mais adaptada 
aos LEDs, não me parece tecnicamente 
sustentável o cálculo do FM como se de um 
sistema convencional se tratasse.

Os projectistas podem tentar melhorar o FM 
aplicado à tecnologia LED, baseando-se nas 
curvas dos fabricantes e extrapolando para 
os períodos de tempo que considerem mais 
razoáveis, curtos ou mais longos, no entanto 
os factores são tantos que a imprecisão seria 
ainda grande e continuaria a ser penalizadora 
dos LEDs.

Enquanto não aparecer uma nova recomendação 
adaptada aos LEDs, é minha opinião que se 
calcule o FM destes sistemas para períodos de 
4 anos, da seguinte forma: 

Os factores FML e FMZ (quando aplicável) serão 
os mesmos e no caso do primeiro lembro que 
os LEDs têm superfícies emissores de luz  mais 
pequenas e unidireccionais e portanto menos 
sujeitas a sujidade, por outro lado há menor 
atracção de insectos. 

O FMFL a 4 anos deve ser de 0,95, é verdade 
que a muitos parecerá um valor baixo mas 
assim englobamos a grande maioria de marcas 
e sistemas LEDs e acautelamos alguma variável 
penalizadora ligada ao local, por exemplo 
temperatura ambiente superior ou ausência 
de ventilação. Hoje as marcas mais credíveis 
colocam sistemas de LEDs com uma longa vida 
e baixíssima depreciação, tal a evolução em 
todas as áreas ligadas à tecnologia.

O FSL deve ser 1. Normalmente funciona a 
garantia do fabricante e o aparelho em causa é 
de imediato substituído.

Fig. 5 - Variação de iluminação ao longo da vida (lâmpada fluorescente linear em luminária industrial com reflector a funcionar com um programa 
de substituição da lâmpada no local) - Fonte CIE97



O projectista deve informar o dono do projecto  
da necessidade de uma intervenção preventiva 
a cada 4 anos e, durante a mesma, devem ser 
realizadas operações de limpeza e uma medição 
de níveis. 

No caso de haver graves inconformidades, 
deverão ser realizadas operações correctivas 
ou deverá ser accionada a garantia junto do 
fabricante.

Será vantajoso, na maioria dos casos, aplicar 
o sistema de Constant Lumen Output (CLO) 
hoje ao alcance de qualquer boa marca de 
drivers, pese embora o RECS não premiar a sua 
aplicação, este sistema pode trazer ganhos de 
mais de 10% ao longo da vida útil da instalação.

Conjuntamente com este cálculo, sugere-se 
que o projectista use a sua sensibilidade técnica 
para optar por produtos de fabricantes que 
lhe ofereçam maiores garantias de fiabilidade, 
performance, durabilidade, apoio técnico, etc.
É minha convicção que assim o FM se aproxima 
da realidade imposta pela tecnologia, reforçando 
o papel do projectista na escolha de marcas/
sistemas que lhe ofereçam mais garantias 
de qualidade, e permitindo assim ganhos de 
eficiência sem prejuízo de a qualquer momento 
parecer uma outra métrica mais precisa. 

Pegando no nosso caso prático teríamos:
FM=0,95*1*0,8*0,95
FM =0,71

Portanto para um valor de 500 Lux em serviço 
teremos que apontar para um valor inicial de 704 
Lux, isto é 41% acima dos 500 Lux! Bem longe dos 
89%.

Tal com vem vindo a ser aplicado o processo de 
calculo FM, ora de modo bastante severo ora de 
modo arbitrário (vejo  ser indiscriminadamente o 
valor 0,8) parece-me muito distante da realidade 
e nada sustentável tendo em vista o actual estágio 
de desenvolvimento da tecnologia.

No entanto e pese embora as poupanças na 
manutenção que a tecnologia LED introduz, a 
instalação não dispensa operações de manutenção 
programadas em períodos dependentes do tipo 
do local e sua utilização como já acontece em 
sistemas convencionais.
A tecnologia LED é o incontornável e veio para 
ficar mas dada a complexidade e a quantidade 
de variáveis que influenciam a sua fiabilidade, é 
aconselhável que o projectista opte por marcas 
que lhe ofereçam garantias, que esmiúce o que 

Fig. 6 - Manutenção lumínica medida e estimada para um tipo de pacote LED a três temperaturas diferentes. 
As condições térmicas podem ter um efeito dramático no desempenho ao longo do tempo - Fonte PNNL

*Nota: LM-80-08: IESNA

É um método aprovado para medir a depreciação do 

fluxo luminoso de fontes de luz LED com medições 

representativas a cada 1.000 horas e isso durante um 

período mínimo de 6.000 horas embora se recomende 

10.000 horas. Estas fontes são testadas para 3 

temperaturas de junção, 55ºC, 85 ºC e uma outra à 

escolha do fabricante e deste modo é possível testar os 

efeitos da temperatura na depreciação de fluxo luminoso 

dessas mesmas fontes.

Este método não fornece orientações ou recomendações 

a respeito estimativas de previsão ou extrapolações 

para manutenção/depreciação do fluxo luminoso para 

além dos limites da depreciação do fluxo luminoso 

determinado a partir de medições reais. Apenas das 

fontes led sujeitas a teste não de luminárias.

Para esse efeito a IESNA apresenta o documento TM-21-11 

que se traduz num método para projectar a depreciação 

do fluxo luminoso de fontes de luz LED a partir dos 

dados obtidos pelos procedimentos que constam do 

documento IES LM-80-08. (Fig. 6).

Esta nota é importante pelo ruído ou confusão existente 

no mercado sobre a confusão entre a depreciação do 

fluxo luminoso do LED/motor/módulo e o da luminária.

garantem e em que condições, que obtenha do 
fabricante informação clara, credível e objectiva 
sobre construção, tipo de LED, fotometria, 
depreciação, performance do produto e inclua 
no projecto um plano de manutenção para a 
instalação.

Contrariamente ao que muitos julgam a aplicação 
de luminárias LEDs exige mais conhecimento dos 
projectistas, instaladores e pessoal de manutenção, 
tal a versatilidade e possibilidades de soluções no 
mercado.

Este tema do cálculo do FM para os LEDs é 
actualmente objecto de discussão mundial em 
várias comissões sem que se tenha encontrado 
uma solução, mas numa coisa estamos todos de 
acordo, as actuais recomendações não se ajustam 
a esta tecnologia e enquanto não se encontrar uma 
métrica ajustada, cumpre ao projectista encontrar 
a sustentabilidade com respeito pelas regras de 
boa arte para cada local e em cada produto.


