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Abstract—Results from laboratory surveys with different 

sources for lighting are presented and considered. Electrical 

characteristics as luminous flux, chromaticity coordinates, 

correlated color temperatures, color reproduction index among 

other parameters considered relevant, were obtained using 

routine procedures of photometry and radiometry. The luminous 

flux was determined from the Ulbricht sphere (integrator) and 

also with computer aided goniometer. The results allowed access 

to important references in the context of interlaboratory 

comparison and proficiency testing for incandescent light sources, 

HPS and SSL (LED). Among the deviations from parameters and 

estimated quantities, we highlight that the luminous flux 

variability found was very low. Data accumulated during an 

extensive period of time was considered, in addition to 

interactions with important local institutions the work considers 

interfaces with institutions from Argentina and Colombia. In the 

case of HPS lamp type, the determination performed by the IEE / 

USP revealed result, in absolute value, higher than the value 

assigned by the laboratory that coordinated the national effort. 

Sampling and tabulations performed during national 

interlaboratorial activity with public lighting luminaires were 

started, and the larger dispersion of relative values observed 

(13%) occurred for correlated color temperature parameter. 

 
Palavras-chave-- Comparação interlaboratorial, ensaio de 

proficiência, fluxo luminoso, eficiência luminosa (ℓm/W), LED. 
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I.  INTRODUÇÃO 

A comparação sobre o resultado de medições entre 

laboratórios e/ou um ensaio de proficiência é instrumento 

fundamental para a gestão laboratorial. Eles podem 

documentar procedimentos, recursos laboratoriais e registros 

de resultados sobre determinado corpo de prova. A estimativa 

de parâmetros seja de lâmpada incandescente, LVSAP, e 

luminária SSL (LED) pode ser limitada, em particular, quando 

discrepâncias entre resultados são reveladas. Uma alternativa 

local é a comparação de resultados obtidos por diferentes 

métodos. Estão sendo conduzidos os preparativos para a 

realização de uma comparação internacional para luminárias 

LED (International Energy Agency, EUA). A nossa 

participação em um programa como esse, previsto iniciar no 

mês de julho próximo, para o qual deveremos ser capazes de 

aportar valor estimado em 5000 Euros para cada laboratório 

participante [1] é um compromisso, no momento, não viável. 

Durante processo licitatório para aquisição de luminárias 

"reflexivas" os levantamentos de distribuição de intensidade 

luminosa foram realizados em quatro laboratórios diferentes 

laboratórios [2]. No ano 2008 realizamos determinações de 

parâmetros de lâmpadas fluorescentes de base única para 

universidade do Peru utilizando instalações da EPUSP (ver 

Fig. A.1 no Apêndice) [3]. O Instituto de Energia e Meio 

Ambiente (IEE) da Universidade de São Paulo (USP) tem 

participado em atividades de comparação entre laboratórios 

(CI / EP). Uma atividade de comparação considerada relevante 

ocorreu a cerca de vinte anos (na segunda metade dos anos 

1990), ela foi solicitada por fabricante de faróis estabelecido no 

país e utilizou lâmpadas automotivas com lastro declarado no 

PTB (Alemanha). Naquela oportunidade o fluxo luminoso foi 

determinado e uma diferença relativa de 0,8 % foi estabelecida. 

Trata-se de patamar bilateral mínimo, o qual ainda foi 

superado, mesmo com equipamentos novos (goniômetro 

auxiliado por computados) e para luminária com a tecnologia 

WLEDi [4]. O presente artigo apresenta e discute dados 
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coletados durante cinco eventos no período de 2010 e 2017. 

Os registros prestam-se a documentar e fixar diferenças entre 

resultados a partir de técnicas de uso comum, no setor de 

iluminação para parâmetros fotométricos, colorimétricos e 

elétricos. Outro foco do presente artigo é buscar o 

estabelecimento, no lab. do IEE/USP, de sistema de qualidade 

consistente baseado no padrão ISO / IEC 17025 [5], 

considerações sobre o parâmetro "erro normalizado" e 

estimativas de incerteza (expandida). A confrontação de 

resultados a partir de resultados de pares é a metodologia 

dominante utilizada. O resultado da comparação entre dados 

destina-se a fixar registros e avaliar informações sobre o 

gerenciamento de qualidade do laboratório, busca-se revelar o 

nível da competência técnica, também sobre a capacidade de 

gerar resultados tecnicamente válidos. A tecnologia da 

lâmpada a Vapor de Sódio a Alta Pressão (VSAP) está 

considerada, juntamente, com tecnologia de iluminação a partir 

da eletroluminescência (do inglês, Solid Sate Lighting - SSL) e 

fonte incandescente cujo espectro de distribuição espectral é 

um referencial mantido. 

II.  OBJETIVO 

O presente artigo apresenta e analisa dados de amostragens 

realizadas na busca por fixar incertezas e as diferenças entre 

resultados obtidos em diferentes datas e laboratórios. O 

primeiro conjunto de dados é sobre atividade de comparação 

interlaboratorial com lâmpada incandescente tipo a halogênio 

(código ILM-050, Colômbia) no ano 2010 [6]. O segundo 

conjunto de dados avaliados é relativo a três LVSAP, ensaio 

de proficiência em fotometria, oito laboratórios, coordenado 

pelo INMETRO e previsto para realização (1
a
 rodada) no 

período 2011-2012 [7]. O terceiro conjunto de dados 

considerados é referente a uma luminária SSL (120 W) para 

iluminação viária, três laboratórios no Brasil, utilização de 

goniômetro e realização no ano 2016-2017 [8]; o quarto 

conjunto de dados é referente a atividades realizadas em 

goniômetro (Colômbia) [9,10,11] e esferas integradoras 

(Brasil) [12] com lâmpadas incandescentes e duas lâmpadas 

tipo LED (da Colômbia); o quinto conjunto de resultados é 

sobre seis luminárias SSL para iluminação viária [13], 

interlaboratoriais que foram finalizados no ano 2017. 

III.  METODOLOGIA 

Esta parte (e os resultados) do presente trabalho está 

dividida em cinco partes e conforme tipo de fonte, 

equipamento utilizado e locais. No IEE/USP as determinações 

com base em SPD foram amostradas com equipamento modelo 

CAS140CT (marca Instrument Systems, calibração em 

06/Ago./2013), cabeça modelo CT - EOP-120 e na faixa de 

(296,6 a 1105) nm. 

III.1 - Fonte incandescente, goniômetro, esferas e três labs. 

A comparação interlaboratorial com lâmpada incandescente 

tipo a halogênio (código ILM-050, Colômbia) realizada no ano 

2010 utilizou método de integração numérica, a partir de 

levantamento da distribuição da intensidade luminosa da fonte 

instalada em goniômetro no laboratório argentino, 

Universidade Nacional de Tucumán, Departamento de 

Luminotecnia Luz y Vision e esferas integradoras no Brasil [6]. 

A lâmpada foi energizado sob condição elétrica, tensão 

alternada, em valor similar, ou seja, buscou-se reproduzir os 

valores disponíveis e o fluxo luminoso foi determinado. 

A esfera integradora utilizada no IEE não possui lâmpada 

auxiliar para correção e as lâmpadas foram montadas em 

posição pendente e com a base para cima. No IPT a posição de 

montagem do corpo de prova foi pendente e com a base para 

baixo. As coordenadas de cromaticidade e Tcp foram acessadas 

a partir de espectrofotômetro, marca Minolta, modelo CS-

1000. 

 
Fig. 1 – A esfera integradora utilizada no IEE/USP, cujo diâmetro nominal é 

um metro [6]. 

 

III.2 - LVSAP, ("esferas") e nove labs. 

Os dados acessados a partir de determinações realizadas em 

oito laboratórios mais o valor associado correspondente (valor 

designado) de referência, atribuído pelo INMETRO (valor 

médio de duas determinações, antes e após o retorno dos 

corpos de prova, metodologia denominada em estrela) foram 

considerados para a fonte tipo LVSAP (1
a
 rodada) [7]. Foram 

calculados os desvios relativos do resultado apresentado por 

cada laboratório e em relação ao respectivo valor designado. A 

incerteza relativa e o erro normalizado foram considerados 

para a análise. 

III.3 - Luminária LED, 120 W, goniômetros e três labs. 

Os registros de seis parâmetros (corrente elétrica, THDi, 

potência, fluxo luminoso, eficiência luminosa e F.P.) de uma 

luminárias (tipo LED, 120 W) obtidos a partir de três 

diferentes laboratórios [8], sendo um deles o lab. do IEE/USP, 

conforme identificado adiante, foram utilizados para o cálculo 

da média. Foram calculados os desvios relativos do resultado 

apresentado por cada laboratório, em relação a cada 

parâmetro, e para a análise o valor médio foi considerado 

como o valor designado ou de referência. 

III.4 - Três lâmpadas (incandescente e duas LED), 

goniômetro, esferas e três labs. 

As lâmpadas (incandescentes e duas lâmpadas tipo LED) 

desta parte foram fornecidas pela Colômbia, elas foram 

submetidas a ensaios em esfera no IPT (Lab. de Equipamentos 

Elétricos e Ópticos - CTMNE/IPT), na posição pendente, base 
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para baixo, e metodologia daquele lab. Foi utilizado 

goniômetro na Colômbia (UNC) [9,10,11] e esferas 

integradoras (Brasil) [12]. No IEE/USP foram realizadas 

determinações com alteração na posição de montagem e 

equipamentos (esfera e goniômetro), cuja análise completa 

ainda não foi concluída. Foi identificado na lâmpada 

incandescente tipo a halogênio código ILM-050, similar àquele 

da amostra colombiana recebida e avaliada no ano 2010. 

Resultados obtidos no IPT estão cotejados com registros de 

medições realizadas no IEE/USP com as mesmas lâmpadas, em 

Nov./2015, na posição de montagem pendente e base para 

cima (esfera diâmetro nominal 2 m), tendo sido o fluxo 

luminoso determinado pelo SICADEE/IEE/USP a partir de 

referencial incandescente convencional (lâmpada 1000 W, 

código: IE # T 1687) cujo fluxo luminoso de referência possui 

rastreabilidade junto ao INMETRO (doc. DIMCI 1403/2014, 

de 30/Jun./2014). 

III.5 - Seis luminárias LED, goniômetros e oito labs. 

O quinto conjunto de resultados é sobre seis luminárias SSL 

para iluminação viária cujos levantamentos foram iniciados em 

Jun./2016 e cujos resultados foram remetidos por solicitação 

da Eletrobrás. Para a análise está considerado relatório emitido 

pelo lab. que coordenou o processo brasileiro [13] informado 

ter sido na modalidade tipo "estrela". 

IV.  RESULTADOS 

A possibilidade de poder realizar analise sobre resultados de 

fonte aparentemente similar, com separação temporal elevada 

(2010 - 2017) foi evento motivador para atividades do presente 

artigo que inclui fonte para iluminação tipo VSAP e WLEDi. 

IV.1 - Fonte incandescente, goniômetro, esferas e três labs. 

IV.1.1 - Fonte incandescente e labs. (UNT e IEE). 

O fluxo luminoso da lâmpada a halogênio, circulante, 

conforme foi determinado em laboratório argentino, sob tensão 

nominal (230,02 V e 654 mA), valor 2,04 klm (a partir de 

metodologia com goniofotômetro, data de medição: 

02/Dezembro/2010) [6]. O fluxo luminoso determinado no 

Brasil, no IEE-USP, sob tensão nominal, foi estimado em 

2,29 klm e 15,4 lm/W (no caso a esfera integradora foi 

calibrada pela utilização de lâmpada de referência, 300 W e 

incerteza estimada de 2 %). Com base na SPD amostrada e 

Observador Padrão CIE 2°, as coordenadas de cromaticidade 

calculadas para a lâmpada a halogênio, circulante, sob tensão 

nominal foi de (x = 0,4553; y = 0,4108) e a temperatura de cor 

correlata (TCP) 2758 K. Resultados para diferentes condições 

de energização, incluindo a eficiência luminosa calculada para 

cada condição também foram publicados [6].  

Nota: Posteriormente o lab. argentino informou necessidade 

de correção significativa (na ordem de 10 %) para o valor 

informado. 

 

IV.1.2 - Fonte incandescente, IEE/USP em 02/Fev./2017. 

 A irradiância espectral (SPD) amostrada da lâmpada 

código ILM-050 está apresentada pela Fig. 2. 

 
Fig. 2 – A SPD da lâmpada código ILM-050, amostrada em 02/Fev./2017. 

 

Com base na SPD amostrada e Observador Padrão CIE 2°, 

as coordenadas de cromaticidade calculadas para a lâmpada a 

halogênio ILM-050, na data informada, radiação direta e sob 

tensão nominal foi de (x = 0,45152; y = 0,40771); a 

temperatura de cor correlata (Tcp) 2798 K; Duv -3,1x10
-4

 e IRC 

(segundo DIN 6169) 99,7. A distribuição de intensidade 

luminosa (DIL) amostrada a partir da lâmpada código ILM-

050, em 02/Fev./2017 está apresentada pela Fig. 3. 

 
Fig. 3 – A DIL da lâmpada código ILM-050, amostrada em 02/Fev./2017. 

 

O fluxo luminoso resultante (ângulos gama até 155º, passos 

de 1º e C=36) foi de 2216 lm, 148,9 W e 14,9 lm/W. 

 

IV.1.3 - Fonte incandescente, IPT em 03/Fev./2017. 

O sinal amostrado no IPT para a emissão espectral da 

lâmpada código ILM-050 está apresentada pela Fig. 4. 

 
Fig. 4 – Sinal relativo ao fluxo luminoso espectral da lâmpada código ILM-

050, sob tensão nominal, amostrado no IPT em 03/Fev./2017. 
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Com base na SPD amostrada e Observador Padrão CIE 2°, 

as coordenadas de cromaticidade calculadas para a lâmpada a 

halogênio ILM-050, na data informada, em esfera e sob tensão 

nominal foi de (x = 0,4486; y = 0,4036); a temperatura de cor 

correlata (Tcp) 2808 K; IRC 98,1; fluxo luminoso 2311 lm (sob 

148,05 W) e 15,6 lm/W. A listagem do arquivo eletrônico 

disponibilizado fornece com base no Observador Padrão CIE 

10°, as coordenadas de cromaticidade de (x = 0,4514; 

y = 0,4024). 

 

IV.1.3.1 - Ensaios em esferas integradoras, IEE/USP e 

IPT(Brasil) [12]. 

Nesta parte é considerado o resultado na determinação de 

fluxo luminoso, a partir de outras lâmpadas incandescentes e 

com a finalidade de identificar possível correção entre 

resultados no Brasil. Foi utilizada uma lâmpada incandescente 

convencional, bulbo claro, base “E-27”, 200 W, 220 V (# 35), 

para os valores de fluxo luminoso amostrados apresentou 

desvio relativo de 1,0 %; e 2,5 % (para detalhes ver parte VI.2, 

do Apêndice) para uma segunda lâmpada incandescente tipo a 

halogênio, bulbo claro duplo, base “E-27”; 70 W, 127 V, 

1460 ℓm, 2000 h, (marcação na base: # 1, 2015; e na 

embalagem: # 6).  

 

IV.1.4 - Fonte incandescente, goniômetro e UNC (lab.). 

 A foto da lâmpada código ILM-050 [9, 11] está 

apresentada pela Fig. 5. 

 

 
Fig. 5 – O registro fotografico da lâmpada código ILM-050, amostrada na 

UNC (Colômbia) em 17/Fev./2017 [9, 11]. 

 

As coordenadas de cromaticidade calculadas para a lâmpada 

a halogênio ILM-050 são (x = 0,4508; y = 0,4073); a 

temperatura de cor correlata (Tcp) 2806 K; e IRC 99,69. A 

distribuição de intensidade luminosa (DIL) amostrada em um 

plano "C" a partir da lâmpada código ILM-050, em 

17/Fev./2017 (e outras informações) estão apresentadas pela 

Fig. 6. 

No levantamento de intensidade luminosa realizado no 

goniômetro auxiliado por computador do IEE/ USP existe 

necessidade de observar o movimento de ar na região da 

amostra, a qual não tem sido montada na posição de 

funcionamento normal. O equipamento mantém o eixo óptico 

em plano horizontal (origem dos semi-planos C). Outra 

limitação é a extensão dos ângulos gama (G), eles têm origem 

no eixo óptico e por razão construtiva do equipamento 

necessitam ficar limitados, no caso dos levantamentos 

realizados a limitação foi definida em 155º. 

 
Fig. 6 – A DIL em dois planos, um horizontal, um vertical (C) e informações 

amostradas na UNC, lâmpada código ILM-050, em 17/Fev./2017 [9]. 

 

A Fig. 6 revela que a emissão da lâmpada a partir de 155º é 

bastante reduzida e a não consideração do fluxo em ângulos 

superiores não deverá alterar o resultado significativamente. O 

fluxo luminoso resultante foi de 2200 lm (incerteza declarada 

de 68 lm), 148,84 W (incerteza declarada de 0,3 W) e 

14,8 lm/W (incerteza declarada de 0,46 lm/W) [9]. 

IV.2 - LVSAP, ("esferas") e nove labs. 

Os dados estabelecidos por oito laboratórios (identificados 

por numeral) e o valor estabelecido pelo INMETRO (valor 

designado, média de duas determinações, antes e após o 

retorno do corpo de prova), com a incerteza expandida  e erro 

normalizado respectivo, conforme apresentado em relatório [7] 

estão considerados, tendo sido calculado para cada lab. o 

desvio relativo (incerteza expandida/média) e a diferença 

relativa de fluxos {(Lab. - INMETRO)/INMETRO}. O desvio 

relativo para o valor designado pelo INMETRO ficou mantido 

no patamar de 1,7 % Os resultados apontados estão reunidos e 

são apresentados pela Tab. I. 
 

 TABELA  I 

DESVIO RELATIVO AO VALOR ATRIBUÍDO PELO INMETRO PARA O FLUXO 

LUMINOSO DE LVSAP E OITO LABORATÓRIOS [7]. 

 

Identi-     Fluxo   Lab.     Fluxo INMETRO Diferença   Erro 

     média  incerteza   desvio   média       incerteza   relativa    Normali- 

(Lab.)  (lm)  (lm)    (%)  (lm)  (lm)  (%)  zado (En) 

     

  01   29899  480   1,6    29126  495    2,65    1,1 

  07   28061  846   3,0    29032  494  - 3,34    1,0 

  08   31139  934   3,0    29356  499    6,07    1,7 

  09   28397  568   2,0    29249  497  - 2,91    1,1 

  12   28306  821   2,9    29740  506  - 4,82    1,5 

  14   30149  632   2,1    30011  510    0,46    0,2 

  17   28694  390   1,4    29976  510  - 4,28    2,0 

  20   31222  718   2,3    29594  503    5,50    1,9 

 

A faixa de variação da diferença relativa do fluxo luminoso 

amostrado, em relação ao valor designado é ampla (- 4,8 a 

6,1) %. Ainda que o critério do "Erro Normalizado - En" não 
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possa ser considerado robusto, (En > 1: significa insatisfatório) 

e caso viesse a ser utilizado nota-se que apenas dois dos oito 

laboratórios participantes (25 %) lograria aceitação. 

IV.3 - Luminária LED, 120 W, goniômetros e três labs. 

Os principais resultados, em relação a média (valor 

designado ou de referência), para uma luminárias (tipo LED, 

120 W) obtidos a partir de três diferentes laboratórios [8], e 

seis parâmetros (corrente elétrica, THDi, potência, fluxo 

luminoso, eficiência luminosa e F.P.) estão apresentados pela 

Tab. II. 
TABELA II 

RESULTADOS RELATIVOS, EM RELAÇÃO A MÉDIA, PARA SEIS 

CARACTERÍSTICAS AMOSTRADAS A PARTIR UMA LUMINÁRIA TIPO LED 120 W, 

220 V, SOB TENSÃO ELÉTRICA NOMINAL (220,0 V) [8]. 

 

Local   Data  Corrnte  THDi  Potência Fluxo  Eficiência    F.P. 

   

    (%)  (%)  (%) (%)  (%)  (%)     (%) 

 
 LAB 1  03/SET./ 

     2016  -3,0    -2,7  -2,9  -0,9   2,2    0,2 

 

 LAB 2  11/OUT./  

     2016   0,5     ---   1,6  0,04  -1,7    1,4 

 

 LAB 3  12/OUT./ 

 (IEE)   2016   2,8     2,7   1,3   0,8  -0,5   -1,7 

 

NOTAS: - PARA O LAB 2 O VALOR DECLARADO PARA A TDHI É BASTANTE 

DIFERENTE E POR ESSE MOTIVO NÃO FOI UTILIZADO PARA O CALCULO DA 

MÉDIA; - NO IEE FORAM REALIZADAS AMOSTRAGENS EM DOIS DIAS E 

DIFERENTES ÂNGULOS GAMA MÁXIMOS (OU ZONAS: 90º, 105º, EM PASSOS DE 1º 

E 5º E PLANOS C); - NO IEE FOI UTILIZADO ESPECTRO-RADIÔMETRO. 

 

A variação de cada uma dos seis parâmetros/características, 

conforme apresentados pela Tab. II, não foi inferior a 1,7 % 

(fluxo luminoso) e superior a 5,8 % (corrente elétrica). Em 

ordem decrescente: 5,4 % para THDi, 4,5 % para a potência, 

3,9 % para a eficiência luminosa e 3,1 % para o F.P. 

 

IV.4 - Duas lâmpadas tipo LED, goniômetro, esferas e três 

labs. 

Os resultados para a lâmpada incandescentes tipo a 

halogênio (código IML-050) estão considerados em seção 

anterior. Nesta parte estão considerados os resultados para as 

duas lâmpadas tipo LED fornecidas pela UNC (Colômbia). 

IV.4.1 - Ensaios em esfera no IPT (Lab. de Equipamentos 

Elétricos e Ópticos - CTMNE/IPT), na posição pendente, base 

para baixo, e metodologia daquele lab., em 03/Fev./2017. 

IV.4.1.1 - Lâmpada tipo LED, base E-27, código E-

IL1272, 7 W, 120 V, 6500 K, 72 mA, marca Philips. 

As características amostradas sob tensão de 119,94 V 

(54,14 mA), base para baixo, esfera fechada, equipamento 

marca OceanOptics, modelo S2000, são conforme segue (x = 

0,3561; y = 0,3954); a temperatura de cor correlata (Tcp) 

4791 K; IRC 80,5; fluxo luminoso 616 lm (sob 7,031 W); 

87,6 lm/W; THDi 47,4; THDv 0,09. Para a esfera aberta, 

equipamento marca PhotoResearch, modelo SpectraScan 705, 

os valores foram: 59,18 mA, 7,036 W, (x = 0,3289; 

y = 0,3467); a temperatura de cor correlata (Tcp) 5652 K e Duv 

4,5x10
-3

 (5626 K e Duv 4,7x10
-3

 na parede da esfera, luz 

refletida). 

IV.4.1.2 - Lâmpada tipo LED, base E-27, código E-

IL1672, 11,5 W, 230 V, 2700 K, ref.3, dimmable, 

9290011590, marca Philips. 

As características amostradas sob tensão de 230,03 V 

(53,27 mA), base para baixo, esfera fechada, OceanOptics, 

modelo S2000, são conforme segue (x = 0,4807; y = 0,4199); 

a temperatura de cor correlata (Tcp) 2502 K; IRC 85,3; fluxo 

luminoso 1156,5 lm (sob 11,164 W); 103,6 lm/W; THDi 49,8; 

THDv 0,09. Para a esfera aberta, equipamento marca 

PhotoResearch, modelo SpectraScan 705, os valores foram: 

230,57 V; 54,11 mA, 11,387 W, (x = 0,4697; y = 0,4164); a 

temperatura de cor correlata (Tcp) 2612 K e Duv 1,4x10
-3

 

(2607 K e Duv 1,4x10
-3

 na parede da esfera, luz refletida). 

A temperatura do ambiente foi amostrada fora e próximo a 

parede da esfera. 

 

IV.4.2 - Ensaios em goniômetro e esferas integradoras, 

IEE/USP (Brasil) [12]. 

IV.4.2.1 - Lâmpada tipo LED, base E-27, código E-

IL1272, 7 W, 120 V, 6500 K, 72 mA, marca Philips. 

As características amostradas no IPT sob tensão de 

119,94 V (54,14 mA), conforme segue (x = 0,3561; 

y = 0,3954); a temperatura de cor correlata (Tcp) 4791 K; IRC 

80,5; fluxo luminoso 616 lm (sob 7,031 W); 87,6 lm/W; THDi 

47,4; THDv 0,09. 

IV.4.2.2 - Lâmpada tipo LED, base E-27, código E-

IL1672, 11,5 W, 230 V, 2700 K, ref.3, dimmable, 

9290011590, marca Philips. 

As características amostradas no IPT sob tensão de 

230,03 V (53,27 mA) são conforme segue (x = 0,4807; 

y = 0,4199); a temperatura de cor correlata (Tcp) 2502 K; IRC 

85,3; fluxo luminoso 1156,5 lm (sob 11,164 W); 103,6 lm/W; 

THDi 49,8; THDv 0,09. A temperatura do ambiente foi 

amostrada fora e próximo a parede da esfera. 

IV.4.2.3 - Lâmpada tipo LED, base E-27, código E-

IL1272, 7 W, 120 V, 6500 K, 72 mA, marca Philips. 

As características amostradas no goniômetro (IEE/USP), 

em 02/Fev./2017 sob tensão de 120,0 V (68 mA), conforme 

segue (x = 0,3192; y = 0,3334); a temperatura de cor correlata 

(Tcp) 6140 K; Duv 2,2x10
-3

; IRC 85,5; fluxo luminoso 581 lm 

(sob 7,0 W); 83 lm/W; THDi 49,7; THDv 0,11; F.P. 0,866. 

IV.4.2.4 - Lâmpada tipo LED, base E-27, código E-

IL1672, 11,5 W, 230 V, 2700 K, ref.3, dimmable, 

9290011590, marca Philips. 

As características amostradas no goniômetro (IEE/USP), 

em 06/Fev./2017 sob tensão de 231,6 V (52,6 mA) são 

conforme segue (x = 0,4587; y = 0,4075); a temperatura de cor 

correlata (Tcp) 2683 K; Duv 1,0x10
-3

; IRC 81,7; fluxo luminoso 

1066 lm (sob 10,96 W); 97,3 lm/W; THDi 52,8; THDv 0,3; 

F.P. 0,803. A temperatura do ambiente foi amostrada fora e 

próximo a parede da esfera. 

 

IV.4.3 - Ensaios em goniômetro na UNC [9,10]. 

IV.4.3.1 - Lâmpada tipo LED, base E-27, código E-

IL1272, 7 W, 120 V, 6500 K, 72 mA, marca Philips. 
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As características amostradas são conforme segue (x = 

0,3160; y = 0,3295); a temperatura de cor correlata (Tcp) 

6339 K; IRC 86,53; fluxo luminoso 562 lm (sob 120,06 V; 

66,32 mA; 7,03 W); 79,9 lm/W; THDi 43,82. A incerteza 

declarada é de 30 lm, 0,07 W, 2,94 lm/W, 0,35 V, 0,31 mA, 

0,0067 para o F.P. (não foi declarada incerteza para THDi) [9]. 

IV.4.3.2 - Lâmpada tipo LED, base E-27, código E-

IL1672, 11,5 W, 230 V, 2700 K, ref.3, dimmable, 

9290011590, marca Philips. 

As características amostradas são conforme segue (x = 

0,4568; y = 0,4074); a temperatura de cor correlata (Tcp) 

2718 K; IRC 82,13; fluxo luminoso 972 lm (sob 230,07 V; 

58,02 mA; 10,49 W); 92,7 lm/W; THDi 46,60. A incerteza 

declarada é de 17 lm, 0,04 W, 2,53 lm/W, 0,2 V, 0,32 mA, 

0,0071 para o F.P. (não foi declarada incerteza para THDi) [9]. 

IV.5 - Seis luminárias LED, goniômetros e labs. 

Estão considerados resultados de sete luminárias SSL para 

iluminação viária, sendo que uma delas não foi amostrada pelo 

IEE/USP (entre Jun./2016 e Mai./2017). Os resultados 

apresentados a seguir têm base em dados de relatório emitido 

pelo lab. que coordenou o processo brasileiro [13], o qual foi é 

informado ter sido realizado na modalidade tipo "estrela". 

Com base no critério do "Erro Normalizado", oito 

características / parâmetros (corrente elétrica, THDi, potência, 

fluxo luminoso, F.P., Tcp, IRC, intensidade luminosa máxima) e 

oito lab. sendo um deles que proveu o valor designado ou de 

referência, tendo sido observado para o critério referido 101 

resultados não satisfatórios (num total de 351 resultados) ou 

29 %. A distribuição de resultado não satisfatório por 

laboratório, foi observado um lab. com: 2 %; 10 % e 15 %; e 

dois labs. com 17 % e dois com 20 %. THDi foi o parâmetro 

com a maior porcentagem, 54 % dos resultados do parâmetro 

considerado, de resultados não satisfatórios, seguido de Tcp 

com33 %, depois F.P. com 39 %, Imax com 33 %, a corrente 

elétrica com 28 %, o fluxo luminoso com 22 %, a , potência 

com 8,7 % e o IRC (ou Ra) com apenas 4,8 % de resultados 

não satisfatórios.  

 

IV.5.1 - Período para a estabilização eletro-óptica. 

Os período para estabilização de cada uma das seis 

luminárias LED, nos oito labs. participantes estão considerados 

com base no critério fixado [13]. Segundo o relatório emitido 

pelo lab. que coordenou o interlaboratorial dois corpos de 

prova, identificados como INT-(02 e 03), após 23h e 18h, 

respectivamente, não alcançaram a estabilização preconizada. 

No entanto, no relatório referido [13] existe indicação sobre a 

estabilização ter sido alcançada na faixa (30 a 120) min. para 

os mesmos corpos de prova pelos demais labs. Ainda igual 

faixa de estabilização pode ser observada para as anostras INT-

(04, 06 e 07). O valor de 30 min., limite inferior da faixa 

referida não procede, a menos que o primeiro registro tenha 

sido feito após transcorrido período desconhecido após a 

energização. 

 

IV.5.2 - Resultados de amostragens pelo IEE/USP, em 

relação aos valores designados (lab. ref.). 

Estão considerados resultados de nove características / 

parâmetros de seis luminárias SSL para iluminação e viária 

cujos levantamentos ocorreram no IEE/USP e foram iniciados 

em Jun./2016 e o relatório foi finalizados em Maio/2017 [13]. 

Tratou-se de interlaboratorial suportado pela Eletrobrás e cuja 

finalidade é o programa brasileiro de etiquetagem de luminárias 

para iluminação pública, realizado na modalidade tipo "estrela" 

e que teve o lab. do Cepel como referencia [13]. Na Tabela III 

estão reunidos para seis luminárias e nove itens os desvios 

calculados em relação ao valor designado e a faixa dos desvios 

relativos para cada item/parâmetro/característica calculados 

para seis amostras. 

 
TABELA III 

RESULTADO RELATIVO INDIVIDUAL E FAIXA, EM RELAÇÃO AO VALOR 

DESIGNADO, PARA NOVE CARACTERÍSTICAS E SEIS LUMINÁRIAS TIPO LED 

AMOSTRADAS PELO IEE/USP A PARTIR DE JUN./2016 [13]. 

 

Lumi- Cor-  THDi  Potên-  Fluxo   Efici-   F.P.    Tcp    IRC IMAX. 

nária  rente        cia     ência 

(INT-)  (%)  (%) (%)   (%)  (%)   (%)    (%)     (%) (%) 

 

 02    1,3   -0,8   0,04   0,3 -0,2   -0,6     8,2    2,8  -1,1 

 03   -0,3    0,8   2,0   0,4  2,4   -1,1    -0,9    4,2    -37 

 04    0,0   -3,2   0,9   0,3 -0,7   -0,2     6,4    1,4    1,9 

 05    1,1    1,9  -0,8   0,3 -0,6   -0,1    12    3,9    1,2 

 06    0,3    1,0  -0,4  -0,7 -0,3   -0,3     7,4    1,3  -1,0 

 07   -0,1    1,5  -0,1  -0,4 -0,6    0,1      5,4    1,4    0,0 

   

 FAIXA 1,6  5,1 2,9  1,1 3,1  1,2 13  2,9 3,1 

 

NOTA: A FAIXA APRESENTADA PARA VALORES RELATIVOS DA INTENSIDADE 

LUMINOSA MÁXIMA (IMAX.) NÃO CONSIDEROU O DADO CALCULADO PARA A 

AMOSTRA INT-03 (-37 %) POR SUPOSIÇÃO DE SER UM ERRO (A SER REVISTO). 

 

V.  CONCLUSÕES 

Dados obtidos no laboratório do SICADEE/IEE/USP, 

representativos de diferentes equipamentos de medição, 

períodos e tecnologias de fonte de luz elétrica: tipo 

incandescente, LVSAP e SSL (WLEDi) foram obtidos, 

apresentados e analisados frente a dados correspondentes 

obtidos por outras instituições/laboratórios. Temos dados de 

medições publicados por terceiros desde o ano 2008 [3]. O 

presente trabalho reuniu os registros acessados, ele inicia 

análise quantitativa, a qual destina-se a buscar identificar 

qualidade associada aos dados produzidos ao longo de uma 

década. 

 

V.1 - Fonte incandescente (ILM-050), utilização de esfera 

integradora no IEE/USP e referencias para fluxo luminoso. 

 

Foram realizadas determinações de fonte tipo incandescente 

a halogenio (230 V; 150 W; 2.420 lm; 16,1 lm/W; 2900 K; 

4 kh, com inscrição na embalagem: ILM-050, Laboratorio de 

Ensayos Elétrica Industriales), em duas oportunidade (ano 

2010 e 2017). Na primeira oportunidade, ano 2010, sob um 

referencial considerado, para o fluxo luminoso, eficiência 

luminosa e Tcp, resultou em valores (2,29 klm; 15,4 lm/W; 

2758 K), que são inferiores aos valores nominais respectivos. 
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Naquela oportunidade as condições nominais de fluxo e 

eficiência luminosa foram alcançados para tensão elétrica de 

energização na faixa de (234-235) V. A amostra avaliada 

seguiu para a Argentina e depois retornou para a Colômbia. O 

valor de fluxo obtido por método goniométrico na Argentina 

(UNT) foi declarado necessitar de correção. Uma lâmpada com 

identificação (ILM-050) similar e mesmas características 

nominais foi recebida da UNC, em Fev./2017, com solicitação 

para a realização de interlaboratorial. Devido ao curto período 

de permanência do corpo de prova no país é que foi buscada a 

colaboração do IPT onde foi realizada amostragens de 

lâmpadas incandescentes e tipo LED. 

 

V.2 - Duas fontes incandescentes, esferas do IPT e IEE. 

 

No caso da lâmpada incandescente convencional, bulbo 

claro, base “E-27”, 200 W, 220 V (# 35), e para a lâmpada 

incandescente a halogênio, bulbo claro duplo, base “E-27”; 

70 W, 127 V, 1460 ℓm, 2000 h, (marcação na base: # 1, 2015; 

e na embalagem: # 6), o maior desvio relativo para a grandeza 

fluxo luminoso, fonte tipo incandescente, entre o IPT e o 

IEE/USP, amostrados sob as condições indicadas está 

estimado em 2,5 %, valor inferior a incerteza de 3 % 

(referencial IE # T 1687) e 3,5 % declarada pelo IPT para o 

fluxo luminoso amostrado. 

 

V.3 - Resultados IPT, UNC e IEE/USP para a fonte 

incandescente (ILM-050) no período 2010 a 2017. 

 

A comparação de fluxo luminoso, eficiência luminosa, Tcp, 

IRC e potencia elétrica está conforme segue: 

- fluxo luminoso estimado pelo valor médio de quatro 

registros resultou em valor designado (média ± incerteza 

padrão expandida) pelo IEE/USP de (2254 ± 47) lm, ou seja 

desvio relativo estimado de ± 2,4 %; 

- potência elétrica estimada pelo valor médio de quatro 

registros resultou em valor designado pelo IEE/USP de 

(148,6 ± 0,3) W, ou seja desvio estimado de ± 0,23 %; 

- eficiência luminosa estimada pelo valor médio de quatro 

registros resultou em valor designado pelo IEE/USP de 

(15,2 ± 0,3) lm/W, ou seja desvio estimado de ± 2,2 %; 

- Tcp estimada pelo valor médio de quatro registros resultou 

em valor designado pelo IEE/USP de (2792 ± 20) K, ou seja 

desvio estimado de ± 0,7 %; 

- IRC estimado pelo valor médio de tres registros resultou 

em valor designado pelo IEE/USP de (99,2 ± 0,7), ou seja 

desvio estimado de ± 0,8 %; 

As diferenças entre valor designado e o resultado de cada 

laboratório poderão ser agora determinados, assim como para 

as duas lâmpadas LED fornecidas pela UNC e amostradas no 

Brasil. No caso das amostragens realizadas no IPT, quando um 

segundo equipamento foi utilizado ficou possível realizar 

análise sobre o comportamento de restituição da luz pela da 

parede interna da esfera que não é foco do presente trabalho. 

 

V.4 - LVSAP, ("esferas") e nove labs no período 2011 a 

2012. 

 

A faixa de variação da diferença relativa do fluxo luminoso 

amostrado, em relação ao valor designado pelo INMETRO foi 

considerada bastante ampla (- 4,8 a 6,1) %. A consideração do 

critério do "Erro Normalizado - En", (En > 1: significa 

insatisfatório) permite que apenas dois dos oito laboratórios 

participantes (25 %) poderia receber aceitação/aprovação. 

Porém, esse critério não é robusto, e fica sugestão para avaliar 

os resultados utilizando-se de outro critério como aquele 

denominado "z-score". 

 

V.5 - Luminária LED, 120 W, goniômetros e três labs. 

 

A menor variação entre os seis parâmetros/características, 

considerados na análise, surpreendentemente, ocorreu para o 

fluxo luminoso (1,7 %) e a superior ocorreu para a corrente 

elétrica (5,8 %). A faixa identificada para THDi, de 5,4 %, é 

sugerida para lastrear medições devido a dificuldade atual de 

calibração instrumental. 

 

V.6 - Seis luminárias LED, goniômetros e labs. 

 

 A análise de esforço interlaboratorial brasileiro foi 

iniciado, tendo sido considerado pontos relevantes como o 

período para a estabilização que pode receber influencia tanto 

da posição de montagem do equipamento no goniômetro, luz 

refletida, movimento de ar dentro da sala escura entre outros. 

A Tabela III apresentou resultados para seis luminárias e os 

faixa de desvios para nove itens, novamente, a menor faixa foi 

em relação ao fluxo luminoso (1,1 %), além de F.P. e corrente 

elétrica apresentaram faixa abaixo de 1,6 %. No patamar de 

3,0 % estão eficiência luminosa, IRC, intensidade luminosa 

máxima e potencia elétrica. A faixa com valores mais elevados 

ocorreu para THDi (5,1 %) e Tcp, (13 %). A faixa identificada 

para THDi, é proxima ao valor sugerido no item anterior, 

5,4 %, porém o patamar da Tcp inspira mais cuidado e 

pesquisa. 

VI.  APÊNDICIE 

VI.1- Duas tabelas que foram publicadas [3] e que 

possibilitam documentar atividade de comparação realizada 

sobre resultados em três países estão na Fig. A.1. 

 



THE 12
th
 LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 8 

 

Fig. A.1- Resultados para a determinação do fluxo luminoso de cinco lâmpadas 

obtidos na Espanha (CIEMAT), Brasil (USP) e Peru (UNI) [3]. 

 

No ano 2008 houve restrição para a utilização das 

instalações do IEE/USP, por esse motivo as determinações 

foram realizadas no Lab. do Prof. Walter Kaiser, EPUSP. 

 

 

VI.2- Registros e amostragens (IPT e IEE/USP) a partir de 

esfera integradora. 

 

VI.2.1- Uma lâmpada incandescente convencional, 220 V, 

200 W (# 35), sob corrente elétrica semelhante (IPT e IEE), 

apresentou na amostragem os valores a seguir: 

 
 Local, data     Tensão  Corrente Potência  Fluxo  Eficiência 

        (V)   (mA)    (W)    (kℓm)    (ℓm/W) 

IEE, 12/Nov./2015  220,0   855,7  188,26  2,684 14,3; 

IPT, 03/Fev./2017  214,26   856,1  183,4  2,711  14,8. 

 

Em relação aos desvios observados entre registros: 

- Corrente elétrica (855,7 mA) e 856,1 mA; conduziram ao 

desvio relativo de 0,05 %; 

- Potência elétrica (188,26 W) e 183,4 W; conduziram ao 

desvio relativo de - 2,6 %; 

- Fluxo luminoso de referência no ano 2015 (2684 ℓm) e o 

valor (2,71 ± 0,10) kℓm; conduziram ao desvio relativo de 

1,0 %; 

- Eficiência luminosa (14,3 ℓm/W) e 14,8 ℓm/W; 

conduziram ao desvio relativo de 3,5 %.  

 

 

VI.2.2- Uma lâmpada incandescente tipo Classic A ES 

Halogen, 64547, bulbo claro, base “E-27”; 70 W, 127 V, 1460 

ℓm, 2000 h, s228, (marcado na base: # 1, 2015; na embalagem: 

Energy – C; # 6), sob corrente elétrica semelhante (IPT e IEE), 

apresentou os valores a seguir: 

 
 Local, data       Tensão Corrente Potência Fluxo  Eficiência 

         (V)   (mA)    (W)   (kℓm)   (ℓm/W) 

IEE, 06/Nov./2015  127,0    570   72,2  1,307    18,1; 

IPT, 03/Fev./2017   127,09   569,8  72,41  1,34    18,5. 

 

Em relação aos desvios observados entre registros: 

- Corrente elétrica (570 mA) e 569,8 mA; conduziram ao 

desvio relativo de - 0,04 %; 

- Potência elétrica (72,2 W) e 72,41 W; conduziram ao 

desvio relativo de 0,29 %; 

- Fluxo luminoso de referência no ano 2015 (1307 ℓm) e o 

valor (1,34 ± 0,05) kℓm; conduziram ao desvio relativo de 2,5 

%; 

- Eficiência luminosa (18,1 ℓm/W) e 18,5 ℓm/W; 

conduziram ao desvio relativo de 2,5 %. 
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