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CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ELETRÔNICO 

BASEADO EM DIODOS EMISSORES DE LUZ PARA SIMULAÇÃO DE ESPECTRO 

 

AUTOR: KLAUS TESSER MARTIN 

ORIENTADOR: MARCELO FREITAS DA SILVA, DR. ENG. 

COORIENTADOR: SAUL AZZOLIN BONALDO, DR. ENG. 

 
Essa dissertação apresenta a concepção e o desenvolvimento de um sistema de iluminação baseado em 

diodos emissores de luz (LEDs) capaz de reproduzir espectros de luz com precisão. A principal motivação do 

trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de iluminação capaz de simular o espectro da luz natural sob 

diferentes condições climáticas para aplicação em estudos de fisiologia vegetal. LEDs são utilizados em virtude 

das suas características de banda de emissão estreita, baixo consumo de energia elétrica, pequeno volume, longa 

vida útil, fluxo de luz facilmente modulável e eletrônica de estado sólido. Com uma seleção cada vez maior de 

LEDs com diferentes comprimentos de onda disponíveis no mercado, múltiplos LEDs com diferentes 

comprimentos de onda dominantes podem ser combinados, e o fluxo emitido por cada um deles pode ser 

individualmente controlado, permitindo assim a emulação espectral. O problema em determinar a combinação 

otimizada de LEDs que resultam no espectro mais próximo possível da referência foi modelado como um problema 

de Programação Inteira Mista (MIP). Os LEDs selecionados através do procedimento de otimização foram 

acionados por um driver composto por conversores Buck com controle por histerese e controle de intensidade 

luminosa por modulação por largura de pulso (PWM). Após serem realizadas medidas de espectro no módulo de 

LEDs desenvolvido, concluiu-se que o sistema proposto é capaz de reproduzir espectros com fidelidade. 

 

Palavras Chave: Diodos Emissores de Luz, Simulação de Espectro, Programação Matemática, 

Programação Inteira Mista, Conversor Buck, Simulador de Luz, Iluminação de Estado Sólido, Controle de 

Intensidade Luminosa. 





 
 

ABSTRACT 
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CONCEPTION AND DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC SYSTEM BASED ON 

LIGHT EMITTING DIODES FOR SPECTRUM SIMULATION 

 

AUTHOR: KLAUS TESSER MARTIN 

ADVISOR: MARCELO FREITAS DA SILVA, DR. ENG. 

CO-ADVISOR: SAUL AZZOLIN BONALDO, DR. ENG. 

 
This master thesis presents the conception and development of a lighting system based on lighting emitting diodes 

(LEDs) capable of accurately reproducing light spectra. The main motivation of this work is the development of a 

lighting system capable of simulating the spectrum of natural sunlight under different climatic conditions for 

application in studies of plant physiology LEDs are used due their characteristics of narrowband light emission, 

low power consumption, reduced volume, long lifetime, easily modulated light emission and solid-state 

electronics. With an increasing selection of LEDs with different spectral distribuition available on the market, 

multiple LEDs with different dominant wavelengths can be combined, and the flux emitted by each of them can 

be individually controlled, thus allowing spectral emulation. The problem in determining the optimized 

combination of LEDs that results in the spectrum closest to the reference was modeled as a Mixed Integer 

Programming (MIP) problem. The LEDs selected through the optimization procedure were driven by a driver 

composed of Buck converters with hysteresis control and pulse width modulation (PWM) light intensity control. 

After spectral measurements were performed on the developed LED module, it was concluded that the proposed 

system is able to reproduce light spectra with fidelity. 

 

Key words: Light Emitting Diodes, Spectrum Simulation, Mathematical Programming, Mixed Integer 

Programming, Buck Converter, Light Simulator, Solid State Lighting, Light Intensity Control. 
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INTRODUÇÃO 

Diferentes tecnologias de lâmpadas surgiram com o contínuo desenvolvimento 

tecnológico. Desde as primeiras lâmpadas comerciais a indústria hortícola vem aproveitando 

estas diferentes lâmpadas para o uso em iluminação artificial de plantas, embora estas 

tecnologias não tenham sido originalmente concebidas ou destinadas para este fim. Apesar de 

a área de sistemas de iluminação ser uma área em constante evolução, um dos principais focos 

sempre foi disponibilizar melhores condições para a visão humana. Dessa forma, estes sistemas 

de iluminação foram desenvolvidos com base na curva de resposta espectral do olho humano, 

a resposta fotópica (COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 1983). 

Entretanto, plantas apresentam uma resposta diferente do que a resposta do olho humano. Essa 

resposta é conhecida como curva de Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR) (WRIGHT, 

2016), e designa a eficiência com que a planta realiza fotossíntese para um determinado 

comprimento de onda. A Figura 1 compara a distribuição espectral das respostas fotópica e 

PAR.  

Figura 1. Comparação entre as respostas PAR e fotópica. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Como consequência, a indústria hortícola teve que aprender a lidar com as lâmpadas 

disponíveis no mercado para iluminação suplementar, ou como fonte única, de plantas. 

Lâmpadas incandescentes foram utilizadas em um primeiro momento para o controle do 
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fotoperíodo (período de luz ao qual as plantas ficam expostas) em estufas (DOWNS; 

BORTHWICK; PIRINGER, 1958). Após, combinações de lâmpadas incandescentes e 

fluorescentes passaram a ser utilizadas para atingir um desenvolvimento considerado normal 

nas plantas (BIRAN; KOFRANEK, 1977; TIBBITTS; KOZLOWSKI, 1979). Com a inserção 

no mercado das lâmpadas de vapor de sódio (HPS – do inglês High Pressure Sodium), estas 

logo tornaram-se populares na indústria hortícola para iluminação suplementar (SINGH et al., 

2014). Estas tecnologias de lâmpadas foram adotadas por, no momento, não existirem melhores 

alternativas. Entretanto, estas tecnologias apresentam diversas limitações para a aplicação. 

Lâmpadas incandescentes possuem baixa eficiência, curta vida útil e estão sendo 

progressivamente extintas do mercado (KITSINELIS; KITSINELIS, 2015). Lâmpadas 

fluorescentes possuem vida útil relativamente curta (5.000h – 10.000h), a presença de materiais 

tóxicos na composição da lâmpada – o que torna a disposição adequada custosa – e um tamanho 

físico relativamente grande em relação à quantidade de luz produzida – mesmo as luminárias 

T8 que apresentam tubos mais finos, quando configuradas em densidades suficientes para 

iluminação suplementar de plantas, podem causar um sombreamento considerável e interferir 

na iluminação natural do ambiente (MITCHELL et al., 2012). Lâmpadas HPS, além de 

possuírem materiais tóxicos na composição, exigem alta tensão para partida (2.5 kV ou mais) 

e operam com temperaturas que superam 200°C (KARLICEK et al., 2017; KITSINELIS; 

KITSINELIS, 2015), assim irradiando calor ao ambiente e ocasionando dano e estresse nas 

plantas. Todavia, a principal limitação consiste na composição espectral destas lâmpadas. A 

irradiância espectral a qual a planta é exposta influencia respostas específicas da planta 

(MURAKAMI; MATSUDA; FUJIWARA, 2013; OLLE; VIRŠILE, 2013; PINHO et al., 2004) 

e as lâmpadas mencionadas acima emitem um espectro muito diferente do espectro da luz 

natural. Na Figura 2 o espectro da luz solar ao meio dia é comparado com o espectro de quatro 

diferentes tecnologias de lâmpadas: (a) fluorescente, (b) descarga de alta intensidade (HID – do 

inglês High Intensity Discharge), (c) HPS e (d) incandescente. 
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Figura 2. Espectro da irradiação solar ao meio dia em comparação com o espectro das lâmpadas (a) fluorescente, 

(b) HID, (c) HPS e (d) incandescente.  

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Com o desenvolvimento do diodo emissor de luz (LED – do inglês Light Emission 

Diode), este passou a representar uma abordagem interessante para a horticultura devido às suas 

características de distribuição espectral estreita, elevada eficácia luminosa, reduzido tamanho, 

longo tempo de operação, fluxo radiante facilmente modulável, dentre outras. Nos últimos anos, 

os LEDs sofreram uma significativa melhora em suas características, tais como fluxo luminoso, 

eficácia luminosa, vida útil, entre outros. Além disso, avanços na tecnologia resultaram em um 

aumento na variedade de LEDs com diferentes distribuições espectrais, i.e., diferentes cores. 

Com uma seleção cada vez maior de LEDs diferentes disponíveis no mercado, LEDs com 

diferentes comprimentos de onda dominantes podem ser combinados, possibilitando assim a 

emulação de diferentes espectros de luz. 

Emular o espectro da luz solar, em diferentes horários ou localizações, é de particular 

interesse em algumas aplicações. Testes para caracterização de painéis fotovoltaicos (BAZZI 

et al., 2012), desenvolvimento e estudo de organismos fotossintéticos (HOGEWONING et al., 

2010) e pesquisas envolvendo o ciclo circadiano de seres humanos (VAZE; SHARMA, 2013) 

são exemplos de aplicações que requerem um sistema de iluminação capaz de emular o espectro 

da luz natural. No caso da aplicação no estudo de organismos fotossintéticos, estudos que 

necessitam do espectro da luz do dia são geralmente conduzidos sob luz natural, a qual varia 
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em intensidade e espectro conforme as condições climáticas, estações do ano e horas do dia. 

Um espectro solar artificial permite a possibilidade de desenvolver estudos com plantas sob 

condições controladas e que representem as condições naturais de maneira mais adequada do 

que as fontes de iluminação comumente utilizadas. 

 O desenvolvimento de simuladores solares foi principalmente impulsionado pela 

necessidade de testes indoor com painéis fotovoltaicos. A maioria dos simuladores foram 

desenvolvidos com o uso de lâmpadas de tungstênio, quartzo-halogênio, xenônio ou sódio 

(BENNETT; PODLESNY, 1990; BISAILLON et al., 2000; EMERY; MYERS; RUMMEL, 

1988). Entretanto, estes sistemas apresentam como principais desvantagens: baixa eficiência, 

envelhecimento, variações consideráveis nas características temporais e espectrais e 

considerável quantidade de calor irradiado. Além disso, por estas lâmpadas apresentarem 

distribuições espectrais largas, a diferença entre o espectro obtido e o espectro de referência se 

torna significativa. 

Os LEDs são caracterizados pelo seu espectro de faixa estreita, de forma que, através 

da combinação de diferentes LEDs e do controle individual do fluxo de cada um, é possível 

obter um espectro bem próximo de uma determinada referência. Simuladores solares à LED já 

foram reportados anteriormente. Em uma das primeiras tentativas, apenas três cores de LEDs 

foram utilizadas por Tsuno, Koichi Kamisako & Kurokawa (2008) para emular o espectro solar. 

Com a evolução da eficácia luminosa do LED, foram relatados simuladores solares híbridos, 

compostos por LEDs e lâmpadas halógenas como alternativa de baixo custo (GRANDI; 

IENINA; BARDHI, 2014; NAMIN et al., 2012; SAADAOUI et al., 2014; SALAM; RAMLI; 

ZAINAL, 2014). Foram também documentados simuladores solares desenvolvidos apenas com 

LEDs (BAZZI et al., 2012; BLISS; BETTS; GOTTSCHALG, 2009; HAMADANI et al., 2012; 

KOLBERG et al., 2011). 

Contudo, como a aplicação é em painéis fotovoltaicos, os simuladores de luz solar foram 

geralmente projetados para operar de maneira instantânea, em rápidos lampejos, e, em alguns 

casos, com o intuito de evitar problemas com a homogeneidade da luz em virtude da disposição 

física dos LEDs, cada cor de LED é acionada por vez sobre o mesmo ponto do painel e então 

as respostas do painel são somadas, ou ainda são utilizados guias de luz entre o sistema de 

iluminação e o painel fotovoltaico. Além disso, esses sistemas são projetados para reproduzir 

somente um espectro de referência padrão definido em norma (STANDARD IEC 60904-3, 

2008; VICTORIA et al., 2012), não havendo flexibilidade no espectro reproduzido. 

Para a aplicação de simuladores de luz em plantas, é de interesse da aplicação que o 

sistema de iluminação tenha flexibilidade, para que seja possível a emulação de diferentes 
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espectros, e assim reproduzir os espectros necessários nas diferentes etapas de desenvolvimento 

da planta. Dessa forma, esse trabalho tem por objetivo a concepção e o desenvolvimento de um 

sistema de iluminação que possibilite a emulação do espectro e da intensidade da luz. Através 

da combinação adequada de LEDs, é possível reproduzir determinados espectros com 

fidelidade. Por meio do controle de potência individual de cada modelo de LED, é possível 

simular o espectro da luz solar para diferentes períodos do dia, como amanhecer e entardecer, 

diferentes condições, como céu limpo, nublado e tempestade, diferentes localizações e estações 

do ano. Além disso, com o uso de controladores digitais, é possível seguir uma programação 

com base em dados históricos de iluminação, dados monitorados em tempo real ou ainda um 

cronograma previamente definido. Pode ser reproduzido o espectro da luz do dia ao longo de 

um período de 24 horas, incluindo condições de iluminação noturnas, como lua cheia, turva ou 

parcial. Ainda mais, o sistema de iluminação pode ser utilizado para criar programas de 

iluminação com somente porções do espectro visível necessários para o desenvolvimento de 

determinada cultura, e que esse espectro se modifique ao longo do ciclo de desenvolvimento da 

planta, de forma a otimizar o seu desenvolvimento com um consumo menor de energia elétrica, 

ou ainda estimular respostas específicas desta, como floração, por exemplo. Como o sistema é 

composto por modelos de LEDs que compõem diferentes faixas do espectro, é possível acionar 

os LEDs de somente um modelo, caso o objetivo seja investigar respostas específicas das 

plantas à comprimentos de onda específicos. 

Com a finalidade de estruturar a apresentação deste trabalho, o mesmo é dividido em 

capítulos. No Capítulo 1 serão abordadas as características da radiação eletromagnética e serão 

revisados conceitos e unidades de radiometria e fotometria. Esta revisão se faz necessária pois 

durante o trabalho são utilizadas as duas ciências. As características dos LEDs são geralmente 

descritas em unidades fotométricas, enquanto que a radiação solar é descrita em unidades 

radiométricas. Em seguida, é explanada a relação entre luz e plantas e quais os principais 

processos das plantas envolvidos na interação. No Capítulo 2 será abordado o diodo emissor de 

luz, sendo descrito o seu princípio de funcionamento, as principais características, o seu modelo 

elétrico equivalente e as principais técnicas de controle de intensidade luminosa. Por fim, será 

revisado o uso do LED como fonte de iluminação artificial de plantas. Será apresentado as 

características do LED que o tornam atrativo para a horticultura. O Capítulo 3 descreve o 

projeto do sistema de iluminação, ou seja, o processo de escolha dos LEDs. Uma metodologia 

foi desenvolvida para definir os mais apropriados para a simulação do espectro da luz solar, 

bem como de outros espectros. Devido à variedade de LEDs disponíveis no mercado, um 

método de escolha se faz necessário a fim de resultar em um espectro preciso, mas utilizando 
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um mínimo de modelos de LEDs diferentes. Para tanto, um processo de otimização é realizado 

utilizando Programação Inteira Mista (MIP). Como no Capítulo 3 são definidos os modelos de 

LEDs do sistema de iluminação e suas respectivas quantidades, o Capítulo 4 trata da parte de 

eletrônica de potência do trabalho, em que são apresentados os conversores estáticos utilizados 

para acionamento dos LEDs e o esquema de controle de intensidade luminosa utilizado. Por 

fim, o Capítulo 5 apresenta os resultados experimentais obtidos do sistema de iluminação para 

validação da proposta, contemplando assim o objetivo do trabalho.  
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CAPÍTULO 1 

1 LUZ E PLANTAS 

Neste capítulo, são revisados os conceitos de radiação eletromagnética, 

assim como os fundamentos de radiometria e fotometria. Além disso, é 

explicada a relação entre luz e plantas e os principais processos das 

plantas envolvidos nessa relação. O objetivo deste capítulo é propiciar 

uma base conceitual que facilitará o entendimento dos capítulos 

seguintes. 

1.1 INTRODUÇÃO 

Foi estabelecido que campos elétricos variantes no tempo induzem campos magnéticos 

variantes no tempo e, de mesma maneira, campos magnéticos variantes no tempo induzem 

campos elétricos variantes no tempo (MAXWELL, 1865). Devido à essa relação, campos 

elétricos e magnéticos variantes no tempo ocorrem de maneira autossustentável, e juntos 

propagam como ondas eletromagnéticas. Uma onda eletromagnética é uma onda transversa, em 

que o campo elétrico e o campo magnético são, em qualquer ponto e período da onda, 

perpendiculares entre si e entre a direção de propagação.  A Figura 3 ilustra esse 

comportamento.  

Figura 3. Comportamento da onda eletromagnética. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Do ponto de vista do eletromagnetismo clássico, a emissão ou transmissão de energia 

na forma de ondas eletromagnéticas através do vácuo ou através de um meio material 

caracteriza a radiação eletromagnética (MAXWELL, 1865). A radiação eletromagnética, por 

apresentar o comportamento de ondas eletromagnéticas, pode ser caracterizada pela frequência 

com que varia ao longo do tempo ou pelo seu comprimento de onda – isto é, a distância entre a 

crista de uma onda e a próxima.  

Além de possuir propriedades de onda, a física moderna identifica que a radiação 

eletromagnética também apresenta propriedades de partícula. Essa característica das ondas 

eletromagnéticas, de ser descrita de ambas maneiras, é chamada de dualidade onda-partícula. 

De acordo com a Mecânica Quântica, a radiação eletromagnética pode ser vista como o 

deslocamento de partículas de energia chamadas de quanta (plural de quantum) de energia. A 

energia de um quantum de radiação eletromagnética é inversamente proporcional ao seu 

comprimento de onda – quanto maior o comprimento de onda, menor a quantidade de energia 

associada; contrariamente, quanto menor o comprimento de onda, maior a quantidade de 

energia.  

O modelo de onda para a radiação eletromagnética permite que certos aspectos do 

comportamento da radiação eletromagnética sejam descritos matematicamente, enquanto o 

modelo de partícula permite a descrição matemática de outro conjunto de aspectos. Desse 

modo, os modelos não são vistos como antagônicos, mas sim como complementares, em que 

ambos são necessários para uma descrição completa da radiação eletromagnética.  

A radiação eletromagnética abrange uma vasta gama de comprimentos de onda, ou 

frequências, de modo que estes diferentes comprimentos de onda compõem o espectro 

eletromagnético. De maneira geral, a radiação eletromagnética é classificada por seu 

comprimento de onda em ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, radiação visível, 

ultravioleta, raios-X e raios gama, conforme ilustrado na Figura 4.  
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Figura 4. Espectro eletromagnético. 

 

Fonte: ((site http://www.studyblue.com, 2017)1- adaptado). 

A radiação eletromagnética visível, cujos comprimentos de onda estão compreendidos 

entre 380 nm e 740 nm, é denominada luz e é absorvida pelos fotorreceptores do sistema visual 

humano e assim inicia o processo de visão. Entretanto, o sistema visual humano é um detector 

de radiação eletromagnética visível complexo e altamente não-linear. A luz de diferentes 

comprimentos de onda é vista como um contínuo de cores que vão através do espectro visível 

(ASHDOWN, 1994). Experimentalmente, verifica-se que a resposta do órgão visual à luz 

depende de diversos fatores, e.g., nível de iluminação ambiente, genética, estado de adaptação 

do olho, entre outros (COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 1978). Além 

disso, a sensibilidade do olho humano varia conforme o comprimento de onda. Isto significa 

que a sensação de intensidade luminosa produzida por uma fonte de radiação monocromática 

depende do comprimento de onda dessa radiação.  

Com o intuito de definir um comportamento médio do olho humano, a Comissão 

Internacional de Iluminação (do francês Commission International d’Eclairage, ou CIE) 

analisou a resposta visual de mais de uma centena de observadores e, com base nos resultados 

estatísticos, definiu três tipos de comportamento médio do olho humano (COMMISSION 

INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 1983), sendo eles: 

a) Visão fotópica, quando o olho está adaptado à níveis altos de iluminação; 

                                                 
1 Disponível em: <https://www.studyblue.com/notes/note/n/module-3-waves-and-the-electromagnetic-

spectrum/deck/8054719>. Acesso em 03/06/17 
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b) Visão mesópica, quando o olho está adaptado à níveis intermediários de 

iluminação; 

c) Visão escotópica, quando o olho está adaptado à baixos níveis de iluminação. 

Observador padrão foi a nomenclatura adotada pela CIE para descrever o 

comportamento médio da visão humana. Conforme pode ser visto na Figura 5, a curva da 

resposta fotópica, denotada por ( )V  , apresenta uma condição de maior sensibilidade na região 

entre o verde e o amarelo, enquanto que a curva da resposta escotópica, denotada por '( )V  , 

apresenta uma condição de maior sensibilidade na região do azul.  

Figura 5. Curvas de sensibilidade do olho na visão fotópica e escotópica. 

 

Fonte: ((MALACARA, 2011)- adaptado) 

Com relação à nomenclatura e à medição da radiação eletromagnética, há dois sistemas 
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campos de radiação eletromagnética em todo o seu espectro, e a determinação de como essa 

energia é transferida a partir uma fonte, através de um meio, até um detector (BASS et al., 

2010). A fotometria é a ciência da medição da radiação eletromagnética visível, ou luz, em 
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controladas (ASHDOWN, 1994), cujo objetivo é medir a radiação eletromagnética de tal forma 

que os resultados se correlacionem o mais próximo possível com a sensação visual que um ser 

humano teria ao ser exposto à essa radiação eletromagnética. 

1.2 CONCEITOS E UNIDADES DE RADIOMETRIA 

1.2.1 Energia radiante e energia radiante espectral 

A energia radiante ( Q ), medida em joule ( J ), é a energia emitida, transferida ou 

recebida em um determinado ponto na forma de radiação eletromagnética (BASS et al., 2010; 

COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 1983).  

A energia radiante espectral é definida como a energia radiante por unidade de intervalo 

de comprimento de onda em um comprimento de onda  , vide (1), e é medida em joules por 

nanômetro.  

 
dQ

d
  (1) 

1.2.2 Fluxo radiante e fluxo radiante espectral 

Fluxo radiante, conforme (2), representa a taxa de fluxo de energia radiante, ou seja, é 

a potência (energia por unidade de tempo t ) emitida, transferida, ou recebida na forma de 

radiação eletromagnética (BASS et al., 2010; COMMISSION INTERNATIONALE DE 

L’ECLAIRAGE, 1983). Sua unidade é o Watt (W ). 

 r

dQ

dt
    (2) 

O fluxo radiante espectral é o fluxo radiante por unidade de intervalo de comprimento 

de onda em um comprimento de onda  , conforme (3), e sua medida é (W nm ). 

 rd

d






   (3) 

1.2.3 Densidade de fluxo radiante e densidade de fluxo radiante espectral 

Densidade de fluxo radiante é o fluxo radiante por unidade de área em um ponto de uma 

superfície, em que a superfície pode ser real ou imaginária (i.e., plano matemático) 

(ASHDOWN, 1994; COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 1983). Uma 

convenção é utilizada para distinguir o elemento sob análise. O fluxo radiante pode ser incidente 
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em uma superfície. Neste caso, a densidade de fluxo radiante é referida como irradiância, vide 

(4).  

 r
r
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   (4) 

O fluxo pode também estar deixando a superfície devido à emissão. Neste caso, a 

densidade de fluxo radiante é referida como emitância, vide (5).  A densidade de fluxo irradiante 

pode estar atingindo ou deixando uma superfície em qualquer direção e sua unidade de medida 

é ( ²W m ). 
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A densidade de fluxo radiante espectral é definida como a densidade de fluxo radiante 

em um comprimento de onda  , e é medida em watts por metro quadrado por nanômetro. 

Quando o fluxo radiante está incidindo em uma superfície refere-se como irradiância espectral, 

conforme (6), e quando o fluxo radiante está deixando uma superfície, refere-se como emitância 

espectral, conforme (7).  
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1.2.4 Intensidade radiante e intensidade radiante espectral 

Considerando uma fonte de radiação infinitesimalmente pequena que emite um fluxo 

radiante em todas as direções, a razão do fluxo radiante emitido por unidade de ângulo sólido 

em uma dada direção é definida como intensidade radiante (ASHDOWN, 1994; BASS et al., 

2010; COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 1983), vide (8).   

 r
r

d
I

d





  (8) 

A intensidade radiante é medida em watt/esferorradiano (W sr ), sendo esferorradiano 

a unidade padrão para quantificar ângulos sólidos. O ângulo sólido é definido como a razão da 

porção de área da superfície de uma esfera pelo quadrado do raio 𝑟 da esfera, conforme (9). A 

Figura 6 ilustra o conceito.  
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Figura 6. Ilustração do conceito de ângulo sólido. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

A intensidade radiante espectral é a intensidade radiante por unidade de intervalo de 

comprimento de onda em um comprimento de onda  , vide (10), e é medida em watts por 

esferorradiano por nanômetro. 

 rdI
I

d



   (10) 

1.2.5 Radiância e radiância espectral 

A radiância, conforme (11), é o fluxo radiante emitido, transmitido ou recebido por uma 

superfície, em um ângulo   do normal da superfície, vide Figura 6, por unidade de área e de 

ângulo sólido (BASS et al., 2010; COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 

1983). É medida em ( ²W sr m ). 
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A radiância espectral, conforme (12), é a radiância por unidade de intervalo de 

comprimento de onda em um comprimento de onda   e sua unidade é ( ²W sr m nm ). 
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1.3 CONCEITOS E UNIDADES DE FOTOMETRIA 

1.3.1 Energia luminosa 

Energia luminosa é a energia radiante ponderada fotometricamente. É medida em 

lúmens por segundo (ASHDOWN, 1994; COMMISSION INTERNATIONALE DE 

L’ECLAIRAGE, 1983). 

1.3.2 Fluxo luminoso 

Fluxo luminoso (∅𝑓) é o equivalente fotométrico do fluxo radiante, e a unidade 

equivalente do watt é o lúmen (lm). O fluxo luminoso é o fluxo radiante espectral ∅𝜆(𝜆) 

ponderado pela função da resposta do olho humano (BASS et al., 2010; COMMISSION 

INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 1983). O fluxo luminoso é definido, com base no 

Observador Padrão CIE na visão fotópica ( )V  , por (13). 

 ( ) ( )f mK V d        (13) 

Em que: 𝐾𝑚 é um fator de escala conhecido como eficácia luminosa para a visão 

fotópica, sendo definido no máximo da curva fotópica,  =555 nm, e é aproximadamente 683 

lm/W.  

1.3.3 Iluminância 

Iluminância, vide (14), é o equivalente fotométrico da irradiância, ou seja, iluminância 

é o fluxo luminoso por unidade de área (BASS et al., 2010; COMMISSION 

INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 1983). A iluminância é medida em lúmen por metro 

quadrado.  
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1.3.4 Intensidade Luminosa 

Intensidade luminosa, conforme (15), é a intensidade radiante ponderada 

fotometricamente, i.e., fluxo luminoso por unidade de ângulo sólido (COMMISSION 

INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 1983). A intensidade luminosa pode ser medida 

tanto em candelas (𝑐𝑑) quanto em lúmens por esferorradiano ( lm sr ).   
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1.3.5  Luminância 

A luminância, conforme (16), é o equivalente fotométrico da radiância. A luminância é 

o fluxo luminoso emitido, transmitido ou recebido por uma superfície, em um ângulo   do 

normal da superfície, por unidade de área e de ângulo sólido (BASS et al., 2010; 

COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 1983). É medida em ( ²cd m ). 
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1.3.6 Eficácia luminosa 

A eficácia luminosa da radiação, vide (17), é definida como a eficiência de conversão 

do fluxo radiante para fluxo luminoso e é medida em lúmens por watt (COMMISSION 

INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 1983). 

 r
L

f

K



   (17) 

A eficácia luminosa de uma fonte de luz, também medida em lúmens por watt, 

corresponde ao fluxo luminoso emitido pela fonte de luz dividido pela potência elétrica ( P ) 

consumida por esta (SCHUBERT, 2006), conforme (18). 

 L
L

P


    (18) 

1.4 LUZ E PLANTAS 

O sol é a mais importante fonte natural de energia radiante. Anualmente, a atmosfera 

terrestre recebe 1,5 × 1018 kWh de energia provinda da radiação solar, de modo que o sol é um 

dos principais responsáveis pela dinâmica da atmosfera (WORLD ENERGY ASSESSMENT, 

2000). O sol emite um espectro contínuo de energia radiante, sendo que aproximadamente 

metade desta energia é composta por comprimentos de onda do espectro visível e o restante por 

comprimentos de onda do infravermelho e do ultravioleta (RUSSELL, 2007).  

A luz provinda do sol interage com processos biológicos em uma variedade de maneiras. 

Plantas, por exemplo, utilizam a luz diretamente para a obtenção de energia e informação. 
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Embora o efeito da luz ainda seja uma questão complexa nas pesquisas de fisiologia vegetal 

atualmente, os quatro aspectos do crescimento da planta mais influenciados pela luz são: 

a) Fotossíntese: é o processo no qual a energia radiante da luz é convertida em energia 

química na forma de açúcares. Nesse processo impulsionado pela energia luminosa, 

moléculas de glicose (ou outros açúcares) são construídas a partir de água e dióxido 

de carbono, sendo oxigênio liberado como subproduto. As moléculas de glicose 

servirão para a construção de outras moléculas necessárias para as células e como 

fonte de energia para os demais processos da planta; 

b) Síntese de clorofila: construção das células vegetais que realizam a fotossíntese; 

c) Fotoperíodismo: plantas são capazes de obter informações sobre a duração relativa 

da luz do dia e da noite (fotoperíodo). Essa informação é importante para a 

determinação de diversos processos da planta como frutificação e dormência 

(HART, 1988). Outro exemplo, entre os meses de junho e dezembro, no hemisfério 

sul, o período de luz do dia aumenta diariamente. Assim, o aumento do período de 

luz durante o dia indica que a primavera e o verão serão as próximas estações, o que 

determina a floração de algumas plantas;   

d) Fototropismo: consiste no movimento da planta em direção a uma fonte de luz. 

Fototropismo positivo é o crescimento da planta em direção à fonte de luz, enquanto 

fototropismo negativo é o crescimento da planta em direção contrária à fonte de luz.  

Para que a energia luminosa tenha algum efeito biológico, ela deve ser primeiramente 

absorvida por um fotorreceptor. Nas plantas essa substância é conhecida como pigmento. 

Alguns pigmentos absorvem a luz em todo o seu espectro, mostrando-se, assim, como de cor 

preta. Entretanto, a grande maioria dos pigmentos absorvem a luz em alguns comprimentos de 

onda e refletem os demais comprimentos de onda não-absorvidos. A clorofila, pigmento 

responsável pela cor verde das folhas, absorve luz nos comprimentos de onda nas faixas do azul 

e do vermelho, e reflete comprimentos de onda na faixa do verde (RAVEN; EVERT; 

EICHHORN, 2007). Por este motivo, as plantas clorofiladas mostram-se verdes.  

O padrão de absorção da luz por um pigmento é conhecido como espectro de absorção 

daquela substância. Processos específicos que dependem da luz, como a fotossíntese e a 

floração, também possuem uma curva de eficiência dos diferentes comprimentos de onda, 

denominado espectro de ação, que é composto pelos espectros de absorção das diferentes 

substâncias envolvidas no processo (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007). Analogamente, o 

espectro de ação está para a fotossíntese assim como o a curva de resposta fotópica está para o 
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olho humano, ou seja, ambas curvas mostram a eficácia com que cada processo absorve a luz à 

que estão sujeitos.  

Conforme mencionado anteriormente, sistemas fotossintéticos absorvem a energia 

radiante da luz e transformam essa em energia química. Os pigmentos receptores desse processo 

são clorofilas e carotenoides. Esta operação combinada de uma variedade de tipos de 

pigmentos, cada um com seu espectro de absorção característico, garante que a energia de uma 

larga proporção do espectro da luz possa ser absorvida. Na Figura 7 é apresentado o espectro 

de ação da fotossíntese e o espectro de absorção das clorofilas a e b e carotenoides, principais 

pigmentos envolvidos neste processo. É possível notar a relação do espectro de ação da 

fotossíntese e os espectros de absorção mencionados acima. Também se nota que o espectro de 

ação da fotossíntese apresenta uma sensibilidade maior nos comprimentos de onda do azul e do 

vermelho. 

Figura 7. Comparação dos espectros de absorção e de ação. 

    

Fonte: ((RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007)- adaptado) 

De acordo com Smith (1989), as plantas podem obter informações sobre o ambiente 

pela luz a partir de quatro características da mesma: 
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a) Qualidade: a qualidade da luz é caracterizada pela sua composição espectral. A 

distribuição espectral é importante para organismos fotossintéticos e flutuações 

temporárias na qualidade da luz são comuns de ocorrer em ambientes naturais. 

Algumas plantas, para maximizar a eficiência com que absorvem a energia radiante 

incidente e a tornar disponível para fotossíntese, são capazes de sintetizar pigmentos 

que absorvam de forma mais eficiente a energia dos comprimentos de onda 

disponíveis; 

b) Quantidade: é especificada pela quantidade de energia radiante incidente na planta. 

Pode haver grandes diferenças na quantidade de energia radiante incidente em 

diferentes habitats, em diferentes épocas do ano e em diferentes condições 

climáticas. Em virtude disso, as plantas apresentam diversas estratégias de 

adaptação para o seu desenvolvimento sob diferentes condições de incidência de 

luz; 

c) Direção: plantas são capazes de sentir a direção de onde vem a luz incidente. Por 

exemplo, algumas plantas mudam a orientação das folhas ao longo do dia para que 

a superfície da folha esteja sempre no ângulo otimizado para maximizar a absorção 

de energia radiante provinda da luz; 

d) Periodicidade: descreve a variação temporal regular da luz. Duas variações 

influenciam a resposta de uma planta: a de curto-prazo e a de longo-prazo. A de 

curto-prazo corresponde ao ciclo diurno e noturno, e a de longo-prazo corresponde 

ao ciclo sazonal de mudança no período de duração de luz no dia. Essa informação 

temporal é importante para que as plantas se preparem para mudanças nas condições 

climáticas, como inverno ou verão.  

1.5 CONCLUSÕES PARCIAIS 

Este primeiro capítulo apresentou uma visão geral sobre as principais características da 

radiação eletromagnética. Além disso, foram apresentados conceitos e definições básicas da 

fotometria e da radiometria. Conforme mostrado, os conceitos associados à fotometria são os 

mesmos associados à radiometria e as quantidades fotométricas estão relacionadas com 

quantidades radiométricas através das funções de eficiência espectral definidas para o 

Observador Padrão CIE fotópico e escotópico. 

Acerca da relação entre luz e plantas, a energia radiante exerce importantes efeitos na 

forma e no comportamento das plantas. Dentre estes efeitos, destaca-se o desenvolvimento da 
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capacidade fotossintética e a orientação no espaço e no tempo. Qualquer efeito da luz atua 

através de um fotorreceptor específico, sendo que cada fotorreceptor apresenta um espectro de 

absorção específico. Por fim, a luz ambiente pode variar em qualidade, quantidade, direção e 

periodicidade da irradiação. Periodicidade, em termos de duração do dia, é para as plantas a 

principal referência de tempo, em termos de estações do ano. No próximo capítulo será visto o 

uso de iluminação artificial para plantas e como essa é utilizada para simular condições naturais 

de iluminação. Além disso, será discutido quais as características tornam os diodos emissores 

de luz vantajosos para esta aplicação. 
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CAPÍTULO 2 

2 DIODOS EMISSORES DE LUZ 

Este capítulo aborda os diodos emissores de luz. Primeiramente, será 

introduzido o seu rápido desenvolvimento tecnológico. Após, será 

apresentado o seu princípio de funcionamento, assim como suas 

principais características e peculiaridades, o seu modelo elétrico 

equivalente e, por fim, as técnicas de controle de intensidade luminosa 

utilizadas em LEDs. 

No que compete o uso de LEDs em horticultura como sistemas de 

iluminação artificial, será apresentado o histórico de LEDs em 

horticultura, sendo destacado a rápida evolução que os LEDs 

proporcionaram às pesquisas e à indústria hortícola. Também serão 

expostas as características do LED que o tornam vantajoso para uso em 

horticultura, assim como será dada uma visão geral sobre os efeitos do 

uso do LED nos índices fotossintéticos, no crescimento e na qualidade 

das plantas. No fim, será brevemente discutido a adoção da tecnologia 

dos LEDs pela indústria hortícola e quais as perspectivas futuras. 

2.1 INTRODUÇÃO 

Eletricidade tem sido utilizada em sistemas artificiais de iluminação desde o surgimento 

da lâmpada incandescente. Desde então, com o avanço tecnológico resultante da busca por 

fontes mais eficientes, surgiram outros sistemas artificiais de iluminação como as lâmpadas de 

descarga, e mais recentemente os diodos emissores de luz e os diodos emissores de luz 

orgânicos (OLED). A lâmpada incandescente, desenvolvida em 1879, apresentava uma eficácia 

luminosa2 inicial de 1.5 lm/W, a qual aumentou para 16 lm/W ao longo dos 130 anos seguintes.   

As lâmpadas fluorescentes, desenvolvidas pela primeira vez em 1938, atingiram um aumento 

de luminosidade de 50 a 100 lm/W ao longo dos 60 anos seguintes (KHAN, 2013). LEDs 

brancos, por exemplo, apresentam um progresso muito mais pronunciado: desde o início de sua 

comercialização, em 1996, a eficácia luminosa aumentou de 5 lm/W para 150 lm/W dos LEDs 

comerciais atuais (NARUKAWA et al., 2010). De acordo com o DOE (2016), estima-se que 

                                                 
2 Relação entre a quantidade de lúmens emitidos por uma fonte e a potência elétrica consumida por ela. 

É expressa em lúmens por Watt (lm/W). 
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em 2020 a eficácia luminosa esteja em torno de 300 lm/W. A Figura 8 ilustra essa comparação, 

em que é apresentada a evolução na eficácia luminosa de diferentes tecnologias de lâmpadas. 

Figura 8. Comparativo da evolução da eficácia luminosa de diferentes tipos de lâmpadas. 

 

Fonte: ((CRAFORD, 2007) –adaptado). 

2.2 O DIODO EMISSOR DE LUZ 

O diodo emissor de luz (do inglês, light emitting diode – LED) é um diodo semicondutor 

que emite luz quando tem sua junção p-n eletricamente polarizada na forma direta. 

Diferentemente das lâmpadas convencionais que emitem luz a partir da incandescência ou da 

descarga elétrica em gases, fenômenos que estão associados à uma elevação da temperatura, os 

LEDs emitem luz através de um fenômeno conhecido por eletroluminescência (SCHUBERT, 

2006; ŽUKAUSKAS; SHUR; GASKA, 2002). Este fenômeno consiste na emissão de luz 

devido à recombinação de elétrons e lacunas na junção p-n do dispositivo. Essa recombinação 

demanda que a energia dos elétrons seja liberada, o que ocorre na forma de fótons de luz ou 

calor (ŽUKAUSKAS; SHUR; GASKA, 2002). Henry Joseph Round foi o primeiro a reportar 

a eletroluminescência, em 1907, ao verificar a emissão de luz em um cristal de carbeto de silício 

(SiC) devido à uma tensão elétrica aplicada (SCHUBERT, 2006).  

O Sílicio, assim como o Germânio, são elementos base de diodos e transistores, 

entretanto, grande parte da energia que liberam é na forma de calor. Em 1962, um diodo emissor 

de luz foi desenvolvido a partir do composto de arseneto de gálio-fósforo (GaAsP) por Nick 

Holonyak (HOLONYAK; BEVACQUA, 1962). Este diodo emitia luz vermelha e marca o 
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início da produção industrial de LEDs. Na década de 70 surgiram os LEDs nas cores verde, 

amarelo e laranja, como resultado do desenvolvimento de novos materiais semicondutores 

(CRAFORD, 1972). O desempenho e a eficácia dos LEDs continuaram aumentando. Shuji 

Nakamura apresentou, em 1994, o primeiro LED azul de alto brilho, produzido a partir do 

composto de nitreto de gálio-índio (InGaN) (NAKAMURA; MUKAI; SENOH, 1994). Como 

reconhecimento, os inventores foram laureados, em 2014, com o prêmio Nobel (“The Nobel 

Prize in Physics 2014”, [s.d.]). A obtenção da alta eficiência em LEDs azuis foi rapidamente 

seguido pelo desenvolvimento do primeiro LED com emissão de luz branca por luminescência. 

2.2.1 Princípio de funcionamento e construção 

Os diodos emissores de luz são semicondutores formados por uma junção p-n. O 

semicondutor tipo n passa por um processo de dopagem em que é introduzido na estrutura 

cristalina uma quantidade de átomos com um elétron em excesso na camada de valência em 

relação ao número de elétrons da camada de valência dos átomos da própria estrutura cristalina. 

O semicondutor tipo p é formado quando, no processo de dopagem, é introduzido na estrutura 

cristalina átomos com escassez de um elétron de valência em relação aos átomos da estrutura 

cristalina. Essa ausência de um elétron de valência é definida como lacuna, ou seja, é dito que 

o semicondutor tipo p possui excesso de lacunas. 

Após a formação da junção p-n, alguns elétrons livres migram do semicondutor tipo n 

para o semicondutor tipo p, assim como algumas lacunas do semicondutor tipo p migram para 

o semicondutor tipo n. Esses elétrons se recombinam com as lacunas na região da junção, 

produzindo uma região sem portadores majoritários (elétrons ou lacunas livres). Essa região é 

conhecida por camada de depleção e impede que as regiões p e n entrem em equilíbrio, 

formando uma barreira de potencial interna (
bi

V ). A Figura 9(a) ilustra esta condição de 

equilíbrio. No lado esquerdo é ilustrado a junção p-n, em que aL representa a largura da camada 

de depleção, e no lado direito é apresentado o diagrama de bandas de energia. A camada de 

depleção é dada pela diferença das energias de valência ( VE ) e condução (
CE ). 

Quando o semicondutor é polarizado diretamente, e a tensão aplicada é superior à 

barreira de potencial, estabelece-se um fluxo de elétrons da região n para a região p, ou de 

maneira complementar, um fluxo de lacunas da região p para a região n. Esse fluxo de elétrons 

ocorre pois ao atingir um nível de energia suficiente para atravessar a camada de depleção, os 

elétrons recombinam-se com as lacunas, passando de um nível de energia superior (banda de 

condução) para um nível inferior (banda de valência). Essa recombinação pode ser radiativa ou 
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não radiativa. Quando ocorre uma recombinação radiativa, a diferença de energia resultante da 

passagem do elétron de um nível superior de banda para um nível inferior é liberada na forma 

de fóton, i.e., luz. No caso de uma recombinação não radiativa, a energia é convertida em 

fônons. Os fônons são vibrações mecânicas que se propagam ao longo do cristal e resultam em 

um aquecimento do cristal. A Figura 9(b) ilustra a operação para a situação de polarização direta 

em que o potencial de equilíbrio 
bi

V  é reduzido pela tensão de polarização 
DV , assim como a 

largura aL da camada de depleção é reduzida para 
b

L , resultando no fluxo de elétrons através 

da junção.  Quando a junção p-n é polarizada reversamente por uma tensão 
DV , essa tensão 

some-se ao potencial 
bi

V , resultando no aumento da camada de depleção. Dessa forma não há 

fluxo de elétrons pela junção, conforme pode ser visto na Figura 9(c).  

Figura 9. Ilustrações de uma junção p-n (lado esquerdo) e o diagrama de banda de energia correspondente (lado 

direito) para três situações: (a) em equilíbrio; (b) polarização direta; (c) polarização reversa. 

 

Fonte: ((KHAN, 2013) -adaptado). 
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 O comprimento de onda   do fotón emitido pelo LED é dado pela diferença entre os 

níveis de energia das bandas de condução e valência, ou bandgap, conforme (19), em que 
gE  

é a energia do bandgap, h  é a constante de Planck, em eV s , e c  é a velocidade da luz no 

vácuo. 

 g

ch
E


   (19) 

O tamanho do bandgap depende da composição dos materiais utilizados na junção p-n, 

ou seja, o comprimento de onda do fotón emitido (i.e., cor da luz) é determinado pelo material 

em que o diodo emissor de luz foi construído. Como o comprimento de onda e a energia do 

bandgap são inversamente proporcionais, maiores níveis de energia no bandgap resultam em 

menores comprimentos de onda, além de maiores níveis de tensão direta do LED, conforme 

pode ser visto na Figura 10. 

Figura 10. Relação entre tensão direta, energia do bandgap e comprimento de onda para LEDs de diferentes 

materiais. 

 

Fonte: ((SCHUBERT, 2006) –adaptado). 

Os LEDs são comercializados em uma ampla gama de estruturas. Cada estrutura exige 

uma otimização diferente. A única característica comum para todas as estruturas é a inserção 

da junção p-n onde a luz é gerada. Entretanto, os materiais cristalinos utilizados como substrato, 

como arsenieto de gálio (GaAs), fosfeto de gálio (GaP) e fosfeto de índio (InP), geralmente não 

possuem a energia de bandgap que corresponda ao comprimento de onda desejado para a luz 

emitida. Além disso, estes materiais apresentam uma densidade de impurezas e imperfeições 

relativamente alta, o que torna difícil a obtenção de altas eficiências (BASS et al., 2010). Em 

virtude destas razões, as estruturas de LEDs comerciais utilizam uma segunda camada fina de 
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material cristalino com níveis menores de impurezas e dopagem sobre a primeira camada. Esse 

processo é conhecido como crescimento epitaxial. As estruturas epitaxiais comumente 

utilizadas podem são classificadas em duas categorias: homojunções e heterojunções. 

Homojunções são as estruturas que utilizam o mesmo material (i.e., semicondutores 

com mesma energia de bandgap mas dopagens diferentes) para ambos os semicondutores tipo 

n e tipo p. Os elétrons presentes no semicondutor tipo p são conhecidos como portadores 

minoritários, assim como as lacunas presentes no semicondutor tipo n. Esses portadores, em 

um junção p-n, recombinam-se por difusão. A distância percorrida por um portador até que 

ocorra a recombinação é conhecida por largura de difusão. Em homojunções, a largura de 

difusão é tipicamente valores entre 1 µm e 20 µm. Estes valores são considerados altos e, além 

de resultar em uma baixa concentração de portadores minoritários na junção, aumenta a 

probabilidade de colisões aleatórias e recombinações não radiativas. Dessa forma, largas 

regiões de recombinação limitam a eficácia de LEDs. A distribuição de portadores em uma 

homojunção p-n polarizada diretamente é ilustrada na Figura 11(a). 

Heterojunções são estruturas que empregam diferentes semicondutores (i.e., diferentes 

energias de bandgap). A combinação de múltiplas heterojunções em um dispositivo é conhecida 

como heteroestrutura, de forma que é possível ter heteroestruturas simples e heteroestruturas 

duplas. Tipicamente, LEDs utilizam heteroestruturas duplas, em que o dispositivo é composto 

por um semicondutor com pequena energia de bandgap intercalado entre duas camadas de um 

semicondutor com energia de bandgap maior, conforme pode ser visto na Figura 11(b). Dessa 

forma os semicondutores com maior energia de bandgap formam barreiras e confinam os 

portadores minoritários na região do semicondutor com menor energia de bandgap, conhecida 

por região ativa. Como consequência, o confinamento dos portadores minoritários resulta em 

um aumento na concentração dos portadores, e aumenta significativamente a taxa de 

recombinação radiativa. A região ativa de heteroestruturas duplas variam de 0,01 µm à 1 µm, 

o que chega a ser 2000 vezes menor que em algumas homojunções (SCHUBERT, 2006).  
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Figura 11. Homojunção p-n e heterojunção dupla p-n (b) sob polarização direta. Na homojunção, portadores 

difundem ao longo do comprimento de difusão Lh1 antes da recombinação. Na heterojunção os portadores estão 

confinados na região ativa de largura Lh2. 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Em contraste à outras configurações de lâmpadas, os LEDs possuem mais componentes 

e configurações elaboradas que são construídas utilizando procedimentos de fabricação 

complexos. Invariavelmente, a eficácia da lâmpada, o brilho, a qualidade da cor, a estabilidade 

da luz e a longevidade do dispositivo dependem de um grande número de parâmetros associados 

a esses componentes e aos procedimentos de fabricação. Além disso, devido à complexidade 

da interdependência destes parâmetros do dispositivo, as características de iluminação variam 

muito com as dimensões do LED, a qualidade do material, a variabilidade de fabricação e os 

métodos de encapsulamento (KHAN, 2013). Nos últimos anos as técnicas de fabricação 

melhoraram significativamente, resultando em uma variedade de encapsulamentos, em que 

cada uma delas tem por objetivos melhorar a extração de luz, o ângulo de abertura, a dissipação 

térmica entre outros fatores (BENDER, 2012). A apresenta diferentes encapsulamentos de 

LEDs de potência. 

2.2.2 Fluxo luminoso e efeito droop 

O fluxo luminoso do LED é um parâmetro que depende basicamente da corrente direta 

e da temperatura de junção do dispositivo. Conforme pode ser visto na Figura 12, tanto a relação 

entre fluxo luminoso e corrente quanto a relação entre fluxo luminoso e temperatura são 

relativamente lineares.  Entretanto, alguns fatores podem influenciar a relação entre corrente e 

fluxo luminoso. Conforme pode ser visto no exemplo da Figura 12(a), há uma tendência para a 

redução da inclinação da curva à medida que a corrente aumenta. Esse efeito consiste na queda 
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na eficácia luminosa conforme o aumento da corrente direta do LED e é conhecido como efeito 

droop. Como consequência, a corrente de operação terá de ser definida a partir de um balanço 

entre eficácia, desempenho térmico e número desejado de dispositivos (VAQUERO, 2013). As 

causas do efeito droop têm sido um assunto controverso na indústria e na comunidade 

acadêmica, uma vez que não há um consenso sobre as causas deste efeito. 

Figura 12. Fluxo luminoso relativo em função da corrente direta para uma temperatura de junção de 85°C (a) e 

fluxo luminoso relativo em função da temperatura de junção para uma corrente de 350 mA (b) para um LED CREE 

XLamp. 

 

Fonte: ((CREE, 2017a) -adaptado). 

2.2.3 Características 

O crescimento dos LEDs tem se dado devido à suas características superiores em relação 

a outros sistemas de iluminação. Estudos tem mostrado que a rápida adoção do LED é atribuída 

às seguintes virtudes: 

a) Eletroluminescência multicolor: o comprimento de onda emitido pelo LED, 

conforme visto anteriormente, depende do cristal e da dopagem realizada na 

fabricação do dispositivo. Ao longo do tempo, diferentes materiais passaram a ser 

utilizados de modo que, atualmente, há LEDs disponíveis para diversos 

comprimentos de onda. Esta variedade de cores torna as aplicações mais flexíveis e 

diversas.  

b) Espectro com banda estreita: a característica de espectro de banda estreita dos LEDs, 

em complemento à característica de eletroluminescência multicolor, permite o 

ajuste em tempo real de cromaticidade de sistemas de iluminação brancos ou 

multicolores.   

c) Alta velocidade de modulação: ao contrário de muitas tecnologias de iluminação, os 

LEDs possuem a capacidade de ligar e desligar instantaneamente, de forma que não 
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são necessários períodos de aquecimento da lâmpada. Esta característica o torna 

vantajoso para aplicações que exigem escalas curtas de tempo ligado-desligado 

(milissegundos), como sinalizações de trânsito, e aplicações que exigem escalas 

menores ainda (nanosegundos), como sistemas de comunicação por luz (TSAO et 

al., 2014). 

d) Reprodução de cores: LEDs fornecem um Índice de Reprodução de Cores3 (CRI) na 

faixa de 70-85. Isso significa uma reprodução mais natural das cores e uma melhor 

inspeção visível do objeto (SCHRATZ et al., 2016). 

e) Eficácia luminosa e eficiência energética: devido a eficácia luminosa elevada dos 

LEDs, é possível utilizar menos lâmpadas em uma instalação para atingir o fluxo 

luminoso projetado, resultando em uma redução significativa no consumo de 

energia (SCHRATZ et al., 2016).    

f) Temperatura de operação: LEDs são capazes de operar em temperaturas extremas, 

tanto frias quanto quentes. As luminárias a LED podem ser projetadas para operar 

entre -55 °C e 70 °C. Na extremidade negativa de temperatura, os LEDs ainda 

aumentam o fluxo luminoso em 20% em relação ao fluxo luminoso nominal 

(SCHRATZ et al., 2016).  

g) Construção, tamanho e peso: por serem dispositivos de estado sólido, os LEDs são 

resistentes à choques e vibrações. Além disso, LEDs são dispositivos pequenos, de 

forma que os dispositivos ópticos utilizados também serão pequenos. Outra 

característica consiste no fato de LEDs não conterem mercúrio ou materiais nocivos 

que exigem manipulação especial (SCHRATZ et al., 2016).  

2.2.4 Modelo elétrico equivalente do LED 

Tradicionalmente, o comportamento elétrico de diodos de junção P-N 

convencionais tem sido descrito matematicamente pela expressão de Shockley, a qual 

descreve a característica I-V do dispositivo, ou seja, a relação entre a tensão direta e a 

corrente direta do dispositivo. Sendo o LED constituído por uma junção P-N, a equação 

de Shockley aproximadamente modela o comportamento deste. Entretanto, para que o 

comportamento seja descrito com precisão, as perdas ôhmicas devem ser inclusas 

                                                 
3 O Índice de Reprodução de Cores quantifica a fidelidade com que as cores são reproduzidas sob uma 

determinada fonte de luz artificial tendo como referência a luz natural. O IRC é medido em uma escala de zero a 

cem (BASS et al., 2010).  
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(SCHUBERT, 2006).  Assim, a equação que descreve o comportamento da tensão direta 

VD do LED em função da corrente ID é dada por (20): 

 
nkT I

(I ) ln I
I

j D
D D S D

S

V R
q

 
  

 
  (20) 

Em que: 𝑛 é o fator de idealidade do diodo 𝑘 é a constante de Boltzmann 

(1,380 × 1023J/K), 𝑇𝑗 é a temperatura de junção (em Kelvin), 𝑞 é a carga elementar do 

elétron (1,602 × 10−19 C),  𝐼𝑆 é a corrente de polarização reversa e 𝑅𝑆 é a resistência 

que modela as perdas ôhmicas do LED.  

A Figura 13 apresenta a característica I-V de um dispositivo semicondutor e 

mostra o efeito das resistências 𝑅𝑆 e 𝑅𝑃 na curva em comparação com a característica I-

V teórica, dada pela equação de Shockley. A resistência paralela 𝑅𝑃 equivale a regiões 

defeituosas, ou imperfeições, da junção P-N. Para efeitos práticos, a resistência paralela 

é desprezada, uma vez que possui um valor muito mais alto que a resistência série do 

LED.   

Figura 13. Efeito da resistência série na característica I-V do dispositivo semicondutor. 

 

Fonte: ((SCHUBERT, 2006) -adaptado). 

O valor da tensão direta VD depende da composição do material utilizado no 

semicondutor do LED e está diretamente relacionado com a energia do bandgap, 

conforme visto anteriormente na Figura 10. A curva que descreve o comportamento da 
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tensão pela corrente em junções P-N para semicondutores com diferentes dopagens é 

apresentada na Figura 14 juntamente com a comparação da energia de bandgap destes 

materiais.  

Figura 14. Curva de tensão por corrente para junções P-N compostas por semicondutores com diferentes dopagens. 

 

Fonte: ((SCHUBERT, 2006) -adaptado). 

A curva da característica I-V apresentada na figura anterior é originada de uma equação 

não linear. Um comportamento semelhante pode ser obtido através de uma aproximação linear. 

Dessa maneira pode ser definido um modelo elétrico do LED que utilize somente elementos 

lineares. Um modelo adequado consiste em representar o LED por um diodo ideal seguido por 

uma fonte de tensão, a qual representa a tensão de limiar Vth do LED, e uma resistência série 

𝑟𝑑 que define a inclinação da curva característica I-V, conforme ilustra a Figura 15. O modelo 

matemático é representado por (21). 

Figura 15. Modelo elétrico equivalente do LED. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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 ID d D thV r V    (21) 

A curva da característica I-V do LED é disponibilizada na folha de dados do fabricante, 

de modo que os parâmetros do modelo podem ser obtidos para o ponto de operação desejado. 

O modelo obtido através da aproximação linear mostra ser adequado para fins de projeto e 

análise do circuito eletrônico de acionamento do LED. Entretanto, ressalta-se que a utilização 

deste está limitada a uma operação do dispositivo com temperatura constante.  

2.3 CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA 

O controle da intensidade luminosa é uma característica interessante em diversas 

aplicações, não só pela questão da economia de energia em virtude dos menores níveis de 

iluminação, mas pela possibilidade de controlar características do sistema de iluminação como 

CCT, iluminância, entre outros. Conforme visto anteriormente, o fluxo luminoso do LED 

possui relação direta com a corrente média do dispositivo, portanto o controle de intensidade 

luminosa (dimming¸ou dimerização) é feito através do controle da corrente média do LED. A 

partir das características do LED, o controle da corrente média pode ser feito por diferentes 

técnicas de modulação: modulação por amplitude (AM), modulação por PWM e modulação bi-

level.  

2.3.1 Dimming por modulação por amplitude 

Dimming por modulação por amplitude é uma técnica simples para o controle da 

intensidade luminosa. A técnica é baseada na relação direta entre fluxo luminoso e corrente do 

LED, em que o fluxo luminoso varia de acordo a variação da corrente contínua injetada no 

LED. Entretanto, devido ao efeito droop descrito anteriormente, a relação entre o fluxo 

luminoso e a corrente do LED não é idealmente linear. A Figura 16 ilustra a forma de onda da 

corrente do LED 𝐼𝐷(𝑡) para o dimming AM em diferentes porcentagens de modulação.  
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Figura 16. Forma de onda da corrente do LED com dimming por modulação por amplitude. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Dentre as vantagens da modulação por amplitude está a simplicidade, o custo benefício 

e a ausência de interferência eletromagnética. Além disso, devido ao efeito droop, a técnica 

AM é considerada a mais eficaz, uma vez que à medida que a corrente do LED diminui, sua 

eficácia luminosa aumenta (VAQUERO, 2013). Contudo, em virtude de a relação entre fluxo 

luminoso e corrente não ser linear, pode ser uma desvantagem para sistemas de iluminação que 

exijam um controle preciso como mixagem de cor, controle de espectro e backlight de telas de 

LCD. Outra desvantagem descrita na literatura (ALMEIDA, 2012; MUTHU; SCHUURMANS; 

PASHLEY, 2002) é o deslocamento na distribuição espectral característica do LED. Esse 

deslocamento na distribuição espectral resulta em uma mudança nas coordenadas cromáticas e 

no IRC.   

2.3.2  Dimming por modulação por largura de pulso 

O dimming por modulação por largura de pulso consiste no controle da corrente média 

do LED através do controle do tempo em que o LED fica ligado e desligado, sendo que, no 

período em que fica ligado, a corrente do LED é usualmente a corrente nominal (MENKE, 

2016). Ou seja, conforme pode ser visto na Figura 17, é injetada no LED uma corrente 𝐼𝐷(𝑡) 

com forma de onda quadrada, sendo a corrente nominal do LED 𝐼𝐷(𝑁𝑂𝑀) o valor de pico, em 

que é mantido o período (𝑇𝑆) constante e o valor médio da corrente 𝐼𝐷(𝐴𝑉𝐺) é controlado pela 

mudança da razão cíclica (𝐷𝐷𝐼𝑀). Uma vez que o valor de pico da corrente do LED é mantido 

constante, o deslocamento na distribuição espectral é minimizado. Outra vantagem desta 

técnica é a linearidade no controle da luminosidade. O tempo em que o LED fica ligado e 

desligado define o período de dimming.   
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Figura 17. Forma de onda da corrente do LED com dimming por modulação por PWM. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

A modulação por PWM permite que a corrente do LED seja variada de um nível até um 

nível máximo, ou seja, o seu índice de modulação é de 100%. Entretanto, nesse índice de 

modulação, a Recomendação Prática 1 da IEEE Std 1785-2015 sugere operar o dispositivo com 

uma frequência mínima de 3 kHz para evitar os efeitos da modulação PWM de baixa frequência, 

como cintilamento não-visível e efeito estroboscópico em objetos em 

movimento.(COMMITTEE OF THE IEEE POWER ELECTRONICS SOCIETY, 2015; 

WILKINS; VEITCH; LEHMAN, 2010). Ademais, frequências de dimming acima de 20 kHz 

também são recomendadas a fim de evitar ruídos audíveis.  

2.3.3 Dimming por modulação bi-level 

O dimming por modulação bi-level consiste na combinação das técnicas de dimming 

AM e PWM. A corrente dos LEDs assume uma forma de onda quadrada, similar à modulação 

por PWM, entretanto com a adição de um valor contínuo, resultando em um offset do PWM. 

Esta estratégia permite dois ajustes, sendo possível ajustar os níveis superior e inferior da 

corrente e o período de condução em cada nível. O objetivo desta técnica de modulação é 

melhorar a estabilidade de cor do LED (WAI-KEUNG LUN et al., 2009). Entretanto, por ser 

uma técnica de implementação mais complexa, é utilizada somente em situações que exigem 

alta precisão no controle da variação luminosa. A Figura 18 ilustra a técnica de dimming por 

bilevel, em que os limites superior e inferior são representados por 𝐼𝐷(𝑆𝑈𝑃) e 𝐼𝐷(𝐼𝑁𝐹), 

respectivamente. 
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Figura 18. Forma de onda da corrente do LED com dimming por modulação bilevel. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

2.4 ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL DE PLANTAS 

2.4.1 Uso de LEDs em horticultura 

Desde o surgimento das primeiras lâmpadas comerciais, o efeito da iluminação artificial 

em plantas tem sido investigado (“Effect of Artificial Light on the Growth of Plants”, 1924). 

Concomitantemente, salas com ambiente controlado foram desenvolvidas para a produção 

comercial de culturas.  De maneira similar, a aplicação de LEDs em estudos de fisiologia 

vegetal, assim como em crescimento de plantas, foi simultâneo ao desenvolvimento dos LEDs.  

O LED como fonte de radiação para plantas foi introduzido por Bula et al. (1991), em 

que foi reportado que o crescimento de plantas sob a luz de LEDs vermelhos (comprimento de 

onda disponível na época) com o auxílio de lâmpadas fluorescentes azuis (~10% do fluxo total) 

era similar ao crescimento de plantas sob a luz da combinação de lâmpadas fluorescentes e 

incandescentes. Estes estudos iniciais serviram como base para o desenvolvimento de câmaras 

de crescimento de plantas utilizadas pela NASA (do inglês National Aeronautics and Space 

Administration – Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço) no espaço (BARTA et al., 

1992) para o cultivo de culturas como trigo (MORROW et al., 1995), batata (CROXDALE et 

al., 1997) e soja (ZHOU, 2005).  

Em experimentos envolvendo o LED vermelho como única fonte de radiação, plantas 

mostraram anormalidades no seu desenvolvimento (HOENECKE; BULA; TIBBITTS, 1992). 

O surgimento do LED de alto brilho azul possibilitou novos experimentos utilizando 

combinações de LEDs vermelhos e azuis. Estes experimentos mostraram que um sistema 

fotossintético composto pela combinação de LEDs azuis e vermelhos satisfaz os requisitos para 

o crescimento saudável das plantas (OKAMOTO et al., 1996; TANAKA et al., 1998; YANAGI; 
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OKAMOTO; TAKITA, 1996a). Além do mais, o impacto de diferentes combinações de LEDs 

azuis e vermelhos na taxa fotossintética de plantas foi avaliado por Yanagi, Okamoto, & Takita 

(1996b), e as maiores taxas fotossintéticas foram obtidas para uma proporção de 1:2 de azul 

para vermelho. 

Conforme o desenvolvimento tecnológico, LEDs passaram a estar disponíveis 

comercialmente em uma maior variedade de cores. Tendo em vista essa maior variedade, e dada 

a característica de emissão de luz em uma faixa de comprimentos de onda estreita, os LEDs 

passaram a ser utilizados para a investigação de respostas específicas das plantas para 

comprimentos de onda específicos da luz. Por exemplo, o uso de LEDs no vermelho distante 

(700 nm e 725 nm) como iluminação complementar mostrou um efeito pronunciado sobre as 

características de crescimento da alface: aumento da biomassa, aumento da área foliar e 

consequentemente melhor interceptação de luz (KUBOTA et al., 2012).   

LEDs nos comprimentos de onda do verde (~520 nm) são utilizados em salas de 

crescimento de plantas para melhorar a visualização das plantas. Para os seres humanos, as 

plantas crescidas sob a luz da combinação de LEDs azuis e vermelhos mostram-se cinzenta 

arroxeadas, de forma que doenças e distúrbios tornam-se difíceis de serem diagnosticados 

(OLLE; VIRŠILE, 2013). Além disso, Kim, Goins, Wheeler, & Sager (2004) mostraram que o 

uso de LEDs verdes suplementares aos azuis e vermelhos promoveram um maior crescimento 

em alfaces.   

Em relação aos LEDs UV, ainda existem poucos estudos publicados, entretanto foi 

demonstrado um aumento na quantidade de antocianinas4 nas folhas de alfaces com o uso de 

pequenas quantidades de fluxo UV (LI; KUBOTA, 2009). Além disso, LEDs UV possuem 

aplicação potencial no armazenamento de culturas. Britz et al. (2013) mostrou que o uso de 

LEDs UV durante o armazenamento de morangos é capaz de duplicar a vida útil das frutas.  

2.4.2 LEDs e sanidade vegetal 

Plantas podem ser susceptíveis a distúrbios fisiológicos relacionados ao ambiente de luz 

que estão inseridas. Os distúrbios mais comuns estão relacionados à efeitos de fotoperíodos 

anormais, dano devido à alta irradiação e respostas indesejáveis relacionadas à qualidade 

espectral (LANGHANS; TIBBITTS; USE, 1997; MITCHELL et al., 2015). Um dos distúrbios 

fisiológicos das plantas relacionados à qualidade espectral é o edema, que costuma ocorrer em 

                                                 
4 Pigmento responsável por colorações que vão desde o vermelho-alaranjado, ao vermelho, roxo e azul 

em frutas, flores e folhas. No organismo humano, causam diferentes efeitos benéficos (BOBBIO; BOBBIO, 1995).  
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plantas cultivadas em ambientes protegidos e impacta o crescimento e a produtividade das 

plantas (MORROW; TIBBITTS, 1988). Este distúrbio foi observado em pesquisas envolvendo 

LEDs (MASSA et al., 2008), e os fatores desencadeadores parecem ser a falta de luz UV e o 

desbalanço entre luzes vermelha e vermelha-distante. À medida que a tecnologia de LEDs UV 

progredir e se tornar mais rentável, a integração destes em sistemas de iluminação para plantas 

será mais viável.  

A qualidade espectral da luz também pode interferir na relação entre plantas e insetos 

no ambiente. Testes de escolha mostraram que, quando dada a escolha, insetos preferem plantas 

iluminadas por uma luz contendo comprimentos de onda do verde e do amarelo do que as 

plantas iluminadas por uma luz composta por comprimentos de onda do azul e do vermelho 

(MITCHELL et al., 2015; MORROW, 2008). Assim, estufas podem utilizar plantas mantidas 

sob luz verde/amarelo como ferramenta de armadilha para o controle de pestes.  À medida que 

a iluminação baseada em LEDs for implementada em larga escala em horticultura, é provável 

que outras respostas indesejáveis relacionadas à luz sejam identificadas, o que conduzirá a uma 

modificação e refinamento nas configurações e controles do sistema de iluminação 

(MITCHELL et al., 2015). 

2.4.3 Características do LED importantes para a horticultura 

Conforme visto anteriormente, programas espaciais foram os principais 

impulsionadores no desenvolvimento de sistemas de iluminação de plantas com LEDs. O 

interesse advém de diversos atributos que tornam a tecnologia dos LEDs compatível com 

câmaras de crescimento de plantas no espaço, como: (a) baixa massa, (b) baixo consumo de 

energia, (c) reduzido volume, (d) eletrônica de estado sólido, o que proporciona segurança e 

confiabilidade, (e) alimentação em corrente contínua, o que é adequado para os sistemas de 

bateria utilizados em voos espaciais e (f) longa vida útil, o que proporciona uma maior 

economia para a manutenção do sistema (KIM et al., 2007).  

O uso de um sistema de iluminação composto por LEDs possibilita o controle da 

distribuição espectral da luz. Dessa forma, o espectro pode ser otimizado com a resposta dos 

fotorreceptores das plantas para resultar em uma produção máxima sem desperdiçar energia 

com comprimentos de onda que não seriam utilizados pelas plantas para o seu crescimento 

(DOUGHER; BUGBEE, 2001; MORROW, 2008). O controle do espectro também pode ser 

utilizado para influenciar a morfologia das plantas, como características específicas de sua 

estrutura (HEO et al., 2002). O espectro pode ser ajustado de acordo com a cultura em produção 
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e uma programação pode ser feita para alterar o espectro ao longo do ciclo de crescimento das 

plantas, enfatizando necessidades específicas de cada período.   

Conforme visto anteriormente, a intensidade da luz a qual a superfície fotossintética das 

plantas está exposta tem um efeito importante na produtividade destas. Como a energia radiante 

de uma fonte de luz interceptada por uma superfície está relacionada com o inverso do quadrado 

da distância entre elas (BICKFORD; DUNN, 1972), a redução desta distância tem um impacto 

significativo no nível de luz incidente. Devido à suas características construtivas, os LEDs têm 

predominantemente o calor transferido por condução e convecção, de forma que geram muito 

pouco calor radiante (BENDER, 2012). Assim, os LEDs podem ser posicionados próximos das 

plantas sem causar danos às folhas por calor radiado. Assim, ao operar os LEDs próximos às 

plantas é possível proporcionar a mesma intensidade radiante na superfície das plantas que 

outras fontes de iluminação, porém com um menor consumo de energia. Tendo em vista esse 

menor consumo de energia, e dada a maior eficácia luminosa dos LEDs em relação à outras 

tecnologias de iluminação, há uma redução significativa na energia elétrica consumida por 

sistemas de iluminação baseado em LEDs.  

A característica de baixo volume do LED permitiu o uso deste em diferentes 

configurações físicas em horticultura. As principais são: (a) fonte pontual, em que os LEDs 

ficam agrupados em um dispositivo que fornece luz em um padrão de cone; (b) fonte 

distribuída, em que os LEDs são distribuídos em uma área ampla e fornecem irradiância de 

forma mais difusa; (c) inter-lighting, consiste na disposição dos LEDs entre as plantas e tem se 

mostrado mais eficaz na produção de biomassa por quilowatt hora de energia consumida do que 

as demais configurações (MASSA et al., 2008; MITCHELL et al., 2012).  
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Figura 19. Disposição física dos LEDs como fonte pontual (a), fonte distribuída (b) e inter-lighting (c). 

 

Fonte: (a) site http://luxreview.com, 2017. (b) site http://efficientgov.com, 2017; (c) site 

http://hortamericas.blogspot.com.br, 2017.5  

Além disso, por serem dispositivos eletrônicos de estado sólido, LEDs são facilmente 

integrados em sistemas de controle digital. Esta característica aliada à característica de rápida 

velocidade de modulação permite opções de controle complexas geralmente não disponíveis 

com outras fontes de iluminação, como a manipulação do espectro, por exemplo. Com a 

integração de sensores, a intensidade luminosa pode ser dinamicamente controlada com base 

no nível de iluminação solar disponível ou a proximidade das plantas.  

2.4.4 LEDs e fotoperíodismo 

Conforme visto no capítulo anterior, a planta utiliza a informação da duração dos 

períodos de luz e escuros do dia para regular seus ciclos, como a floração, por exemplo. O 

período de iluminação é tipicamente fornecido por uma luz contínua, tanto natural quanto 

artificial, entretanto com a disponibilidade dos LEDs para estudos em fisiologia vegetal, a 

característica de rápida modulação pode ser utilizada para analisar a influência da luz 

intermitente sobre as plantas. O uso de luz intermitente durante o período de iluminação se torna 

interessante uma vez que proporciona uma redução no consumo de energia.  

O desenvolvimento de plantas sob diferentes padrões de dimerização PWM para 

controle da intensidade luminosa foi comparado por  Shimada & Taniguchi (2011). Foram 

utilizados LEDs vermelhos e azuis e, conforme ilustra a Figura 20, foi analisada a resposta da 

                                                 
5 (a) disponível em: <http://luxreview.com/article/2017/04/horticulture-conference-to-reveal-benefits-of-

led-crop-lighting> Acesso em 05/01/2017;  

  (b) disponível em: <https://efficientgov.com/wp-content/uploads/2015/06/city-farming.jpg> Acesso em 

05/01/2017;  

  (c) disponível em: <http://hortamericas.blogspot.com.br/2012/09/aj-both-of-rutgers-discusses-led-

lights.html>. Acesso em 05/01/2017. 

(a) (b) (c)
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planta para três situações: (1) LEDs acionados por uma corrente contínua (CC). (2) LEDs azuis 

e vermelhos operando por dimerização PWM em fase e (3) LEDs vermelhos e azuis operando 

por dimerização PWM em defasagem de 180°. Para a dimerização por PWM foi utilizado um 

período (T) de 400 µs e uma razão cíclica (D) de 45%. Para os três casos a intensidade luminosa 

média foi mantida igual.  

Figura 20. Padrões de dimerização utilizados. 

 

Fonte: ((SHIMADA; TANIGUCHI, 2011) -adaptado). 

Os resultados mostraram um crescimento similar entre as plantas cultivadas sob a 

iluminação constante e a iluminação com dimerização em fase. As plantas cultivas sob a 

iluminação com dimerização em defasagem de 180° apresentaram um crescimento 30% menor. 

Além disso, o teor relativo de clorofila foi medido, e a diferença entre as plantas cultivadas sob 

a iluminação constante e a iluminação com dimerização em fase mostrou-se estatisticamente 

insignificante. As plantas cultivas sob a iluminação com dimerização em defasagem de 180° 

apresentaram um teor relativo de clorofila 20% menor. Os autores atribuem essa diferença ao 

fato de que, embora a intensidade luminosa média seja a mesma, os sistemas com iluminação 

constante e com dimerização em fase possuíam o dobro da intensidade luminosa máxima que 

o sistema de iluminação com dimerização em defasagem de 180°. 
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Tennessen, Bula, & Sharkey (1995) investigaram o efeito da luz pulsada na eficiência 

da fotossíntese. Foram utilizados LEDs operando sob dimerização PWM para avaliar a 

influência do período de dimerização na eficiência da fotossíntese. A intensidade luminosa 

média foi mantida constante para todos os pontos avaliados. Os resultados foram comparados 

com plantas cultivadas sob LEDs operados em corrente contínua. A Figura 21 mostra os 

resultados obtidos, em que a eficiência da fotossíntese nas plantas cultivadas sob LEDs 

dimerizados por PWM começa a ter valores menores do que as cultivadas sob a luz contínua 

para períodos de dimerização PWM maiores que 100 µs. A partir deste ponto, a eficiência decai 

progressivamente ao aumento do período.  

Figura 21. Redução da fotossíntese conforme o aumento do período de dimerização dos LEDs. 

 

Fonte: ((TENNESSEN; BULA; SHARKEY, 1995) -adaptado). 

2.4.5 Adoção da tecnologia LED por indústrias hortícolas e perspectivas futuras 

Mesmo com evidências das vantagens técnicas do uso de LEDs para o cultivo de 

culturas, ainda há incógnitas que afetam as taxas de adoção do LED pela indústria hortícola. A 

aplicação em horticultura ainda está amadurecendo e existem incógnitas quanto ao design, 

parâmetros de uso, composição de comprimentos de onda, efeitos sobre o rendimento e 

qualidade da cultura, investimento de capital necessário e subsequente retorno sobre o 

investimento. O esforço atual está na determinação de cenários de uso que sejam 

economicamente viáveis e que permitam valor agregado econômico positivo (MITCHELL et 

al., 2012). Outros empecilhos são as necessidades de melhores métricas pertinentes à aplicação 

– unidades fotométricas, por exemplo, são definidas com base na resposta do olho humano, o 

que as torna inaplicáveis em horticultura – e informações sobre composições espectrais da luz 

luz contínua
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para diferentes plantas em seus diferentes ciclos. O Comitê de Iluminação Agrícola da 

Sociedade Americana de Engenheiros Agrícolas e Biológicos (ASABE) trabalha desde 2015 

em padronizações para uso de LEDs em horticultura. Estão sendo consideradas métricas 

relacionadas a Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR). PAR é definido como a região do 

espectro eletromagnético de 400 nm à 700 nm e é a região em que os fótons ativam a 

fotossíntese (WRIGHT, 2016).  

As primeiras lâmpadas LED direcionadas para horticultura disponíveis comercialmente 

eram compostas por LEDs azuis e vermelhos, em virtude de serem os comprimentos de onda 

necessários à fotossíntese. Entretanto, o uso apenas de LEDs vermelhos e azuis já está 

desatualizado. No pensamento atual, centra-se na iluminação capaz de fornecer energia nos 

comprimentos de onda do azul e do vermelho, e que também ofereça um amplo espectro como 

a luz solar. Para tanto, a indústria tem direcionado o foco para sistemas de iluminação baseado 

em LEDs com espectro em toda região PAR, uma vez que as pesquisas mostram que todos os 

comprimentos de onda da luz nesta região são úteis no desenvolvimento da planta. No cultivo 

de culturas para consumo humano a preocupação não está simplesmente com tamanho e 

biomassa, mas também com a qualidade da planta cultivada.  

Em virtude da necessidade de sistemas de iluminação específicos para plantas, a 

indústria passou a ter setores de pesquisa e desenvolvimento voltados para dispositivos de 

iluminação para plantas, e não somente para seres humanos. Desde 2016, empresas como 

CREE, Lumileds e Osram passaram a comercializar linhas de LEDs voltadas para horticultura 

(CREE, 2017b; OSRAM, 2017; PHILIPS LUMILEDS, 2016a). A folha de dados dos 

fabricantes já informa o desempenho do LED em métricas relacionadas a fotossíntese. A 

Philips, por exemplo, disponibiliza comercialmente lâmpadas LED que integram vermelho, 

azul, branco e vermelho-distante, em que este dispositivo pode ter cada uma das cores 

controladas individualmente, da mesma forma que o LED RGB é utilizado para estimular 

diferentes cores no sistema visual humano (PHILIPS, 2016). À medida que pesquisas 

resultarem em uma maior compreensão a respeito do efeito da qualidade espectral da luz no 

crescimento e na morfologia das plantas, as aplicações e benefícios dos LEDs para iluminação 

hortícola continuará a expandir, elucidando ainda mais a importância dos LEDs.  

2.5 CONCLUSÕES PARCIAIS 

Este capítulo apresentou uma visão geral sobre os LEDs, abordando o seu 

funcionamento, suas principais características e o seu rápido desenvolvimento. Nos últimos 20 
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anos, o LED teve significativa progressão tecnológica. Os LEDs brancos comercializados em 

1996, por exemplo, tinham uma eficácia luminosa em torno de 5 lm/W. Desde então, um 

significativo progresso ocorreu, de modo que atualmente comercializam-se LEDs brancos com 

uma eficácia luminosa de 200 lm/W. Este avanço tecnológico permitiu que os LEDs brancos 

ultrapassassem a eficácia de outras tecnologias de iluminação e despontassem como principal 

tecnologia na área de iluminação. O progresso dos LEDs baseia-se em avanços na arquitetura 

do dispositivo, fósforos utilizados na conversão da luz e extração da luz. Com a desempenho 

crescente do LED novas e emergentes aplicações surgem. Sistemas de iluminação inteligentes, 

adaptáveis e sintonizáveis utilizados para aplicações específicas.  

Neste capítulo foi visto que dentre estas aplicações específicas está a iluminação 

artificial de plantas. Mostrou-se que é possível aproveitar as características únicas dos LEDs 

para obter um controle do ambiente da planta e manipular a forma e a função da planta de 

maneiras que não seriam possíveis com as tecnologias de iluminação anteriores. LEDs 

apresentam uma fonte de iluminação artificial inovadora para plantas, tanto como iluminação 

suplementar quanto como fonte única, por possibilitar a manipulação de respostas metabólicas 

específicas da planta através da manipulação do espectro da luz, cujo intuito é otimizar a 

produtividade e a qualidade desta. Exemplos onde o controle espectral pode ser utilizado para 

reduzir os custos de produção e aumentar o valor de uma cultura incluem melhora no sabor de 

legumes e frutas, aprimoramento da qualidade nutricional, manipulação da morfologia da planta 

e tempo de cultivo, redução de doenças e pragas, aumento do rendimento, da produção e da 

vida útil pós-colheita (MITCHELL et al., 2015).  

As limitações atuais do uso do LED em horticultura estão em questões econômicas, o 

LED ainda é uma solução com investimento inicial alto, quando comparado à outras tecnologias 

de iluminação, e principalmente em cores não comumente utilizadas, como o vermelho-distante 

e o UV. Entretanto, de acordo com o U.S. Department of Energy (2016), até 2020 a perspectiva 

é que o custo do LED reduza em torno de 50%, enquanto que a eficácia luminosa atinja um 

aumento de 10%. O uso do LED em horticultura é uma área em rápida evolução e tem o 

potencial para melhorar a qualidade dos alimentos, reduzir o consumo energético e aumentar a 

produção de culturas comerciais à medida que a tecnologia resultar em dispositivos mais 

eficazes e com menor custo. 
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CAPÍTULO 3 

Neste capítulo será apresentada a metodologia elaborada para o projeto 

do sistema de iluminação. O projeto é realizado a partir das informações 

fornecidas pelos fabricantes nas folhas de dados dos LEDs. 

Considerando o espectro de referência, a escolha dos LEDs é realizada 

de forma otimizada utilizando técnicas de Programação Inteira Mista. 

O objetivo da otimização é definir uma combinação que resulte em um 

espectro com o menor erro possível considerando algumas restrições 

impostas pelos critérios de projeto. Ao fim do capítulo serão definidos 

os modelos de LEDs que serão utilizados neste trabalho para reproduzir 

o espectro solar do meio-dia. 

3 METODOLOGIA DE PROJETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

3.1 DEFINIÇÃO DO ESPECTRO DE REFERÊNCIA 

A irradiância espectral que atinge a superfície terrestre e é recebida por organismos 

fotossintéticos nunca é constante e muda conforme a posição do sol no céu, a latitude e a 

longitude da localização e as condições climáticas do ambiente. Todas estas condições de 

iluminação podem ser emuladas com um simulador de luz. Um espectro variável para diferentes 

situações pode ser reproduzido através da mudança no fluxo emitido por diferentes LEDs. 

Neste trabalho, o software Solar Spectrum Calculator, versão 1.1.1, da PV Lighthouse 

(PV LIGHTHOUSE, 2014) foi utilizado para obter informações da irradiância espectral da luz 

solar. No software, o usuário determina a localização, o período do ano e do dia, as condições 

atmosféricas (e.g., céu limpo, nublado) e o programa determina a irradiância espectral da luz 

solar interceptada pela superfície terrestre, assim como outras características. A Figura 22 

apresenta a irradiância espectral da luz solar na faixa de 380 nm à 740 nm para diferentes 

horários ao longo do dia para a localização de Santa Maria (-29,7055°, -53,7157), sob condições 

de céu limpo no início de janeiro, período do ano em que o sol está mais próximo da órbita 

terrestre.  
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Figura 22. Espectro da luz solar para diferentes horários do dia.  

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

O projeto do sistema de iluminação considera a irradiância espectral do sol ao meio dia 

como referência, visto que é o horário com maior intensidade. Dessa forma, o sistema terá 

capacidade para reproduzir as demais referências.   

3.2 DEFINIÇÃO DOS LEDS 

A solução proposta consiste em utilizar uma combinação de LEDs com distribuições 

espectrais diferentes para formar o espectro desejado. As características espectrais, assim como 

outras características fotométricas do LED, são informadas na folha de dados do fabricante. 

Uma pesquisa de mercado foi conduzida de modo a evidenciar os fabricantes de LEDs de 

potência que oferecem produtos com diferentes distribuições espectrais, como Cree, Lumileds 

e Osram. A escolha por LEDs de potência teve como premissa reduzir tanto o número de LEDs 

necessários quanto a tensão necessária para operar o sistema. A faixa espectral de interesse é 

de 380 nm à 740 nm. LEDs nessa faixa espectral existem em uma boa disponibilidade, enquanto 

que LEDs acima desta são escassos e difíceis de serem encontrados, além de apresentam um 

custo mais elevado.  

Como resultado da busca, elaborou-se um banco de LEDs com cerca de 40 modelos 

diferentes, cujos modelos estão listados no Anexo C. As características fotoelétricas de cada 

modelo, como tensão, corrente direta, fluxo luminoso e distribuição espectral, foram dispostas 
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em tabelas de dados. Esses dados serão utilizados por um procedimento de otimização, o qual 

será empregado para selecionar os LEDs a partir do banco criado, e cuja combinação resulte 

em um espectro o mais próximo possível do espectro utilizado como referência. O 

procedimento para obtenção do espectro do LED a partir da folha de dados do fabricante e o 

procedimento de otimização desenvolvido serão descritos a seguir. 

3.2.1 Obtenção do espectro a partir da folha de dados do LED 

Para combinar o espectro dos LEDs, e comparar este com o espectro de referência da 

luz solar, é necessário obter os pontos da curva espectral característica de cada um dos LEDs. 

Para obter os dados da curva espectral foi elaborado um algoritmo em um software matemático, 

conforme Anexo A. O algoritmo realiza a conversão da imagem da curva, retirada da folha de 

dados do fabricante, em pixels, e realiza a aproximação precisa da curva a partir da análise de 

cada pixel da imagem, dessa forma, a curva espectral de cada LED é discretizada. Como 

resultado, o algoritmo exporta os pontos da curva espectral em um arquivo de planilha de dados.  

A Figura 23 apresenta como exemplo a obtenção do espectro do LED LXML-PWN2 da 

Lumileds, em que à esquerda está a imagem do espectro retirada da folha de dados e à direita 

estão os pontos do espectro plotado pelo software matemático.  

Figura 23. Obtenção do espectro normalizado do LED através da folha de dados do fabricante.  

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Entretanto, a curva de distribuição espectral é comumente fornecida pelos fabricantes 

em valores percentuais com respeito ao seu valor máximo. Dessa forma, é necessário realizar a 

conversão da curva espectral de valores adimensionais para valores físicos. A curva espectral 

pode ser convertida através de (22): 
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 r xNI I
I

A
   (22) 

Em que N é o número de LEDs para uma determinada cor, A é a área da superfície de 

iluminação (m²), rI  é a intensidade relativa em um determinado comprimento de onda da curva 

de distribuição espectral relativa e xI  é um multiplicador necessário para converter a 

intensidade relativa de um certo comprimento de onda para uma intensidade quantificada e é 

dado por (23): 

 w
x

n

I



   (23) 

Em que w  é o fluxo radiante total (W) de um determinado LED e n  é o fluxo relativo 

total do LED, determinado como sendo a área da curva espectral de intensidade relativa. 

Entretanto, uma complicação adicional está no fato de os fabricantes fornecerem na 

folha de dados o fluxo luminoso total ao invés do fluxo radiante total. Por conseguinte, existe 

a necessidade de converter os valores fotométricos para os valores radiométricos 

correspondentes. O fluxo radiante pode ser calculado através de (24) – apresentada 

anteriormente, mas por conveniência descrita novamente – a qual estabelece a relação entre 

fluxo luminoso lm  e o fluxo radiante w  através da curva de resposta fotópica e a máxima 

eficácia do olho humano (683 lm/W).  

 
740

380
683 ( ) ( )dlm wV        (24) 

Calcular o valor de w , o qual está incorporado na integral, a partir de um dado valor 

fotométrico lm  não é trivial, e uma conversão aproximada pode ser realizada através de alguns 

artifícios matemáticos. Primeiramente, para este cálculo ser possível, é necessário ter a 

distribuição espectral da grandeza radiométrica w . Assim, conforme é descrito em (25), o 

valor da intensidade radiométrica é descrita como um único valor wI , o qual multiplica a 

integral do produto da curva fotópica pela curva da distribuição espectral normalizada ( )w   

do LED (SHAW, [s.d.]). 

 
740

380
683 ( ) ( )dlm w wI V        (25) 

É necessário cuidado ao normalizar a curva de distribuição espectral ( )w   para ( )w   

para que a integral de ( )w   nos limites de integração seja um, permitindo que o valor real do 
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fluxo radiante do LED esteja somente em wI , e ( )w   apenas defina a forma da curva a ser 

integrada. Uma vez calculado o valor da grandeza radiométrica, obtém-se o multiplicador xI , 

necessário para converter o espectro de valores adimensionais para valores físicos. A Figura 24 

apresenta, como exemplo de funcionamento, a conversão do LED obtido anteriormente de 

valores normalizados para valores físicos. A conversão foi realizada de maneira automatizada 

através de um algoritmo elaborado em um software matemático, disponibilizado no Anexo B. 

Figura 24. Conversão do espectro do LED LMXL-PWN2 de valores normalizados para valores físicos. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

3.2.2 Programação Linear Inteira Mista 

Programação matemática corresponde a um conjunto de técnicas utilizadas para 

maximizar ou minimizar o valor de uma função, considerando a escolha adequada dos valores 

de variáveis reais ou inteiras. É importante ressaltar que o termo programação foi cunhado 

antes do advento dos computadores digitais, e neste contexto tem a conotação de planejamento. 

Estas técnicas são utilizadas quando um problema possui estrutura complexa, e uma solução 

analítica não é conhecida, ou seja, não pode ser diretamente calcula. Dentre os problemas 

abordados, os problemas de Programação Linear buscam a distribuição eficiente de certos 

recursos escaláveis linearmente, mas limitados, para atender um determinado objetivo, 

geralmente maximizá-los ou minimizá-los. O objetivo é expresso através de uma função linear, 

denominada Função Objetivo. Também se faz necessário definir um conjunto de restrições que 

descrevam como os recursos são utilizados e a proporção com que são utilizados. Essas 

restrições são representadas por equações ou inequações lineares e ao conjunto destas 

equações/inequações, denomina-se Restrições do Modelo. À solução obtida denomina-se 

solução ótima. Desta forma, a Programação Linear busca a solução ótima de um determinado 
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problema, baseado no modelo linear deste problema, ou seja, na sua função objetivo e nas suas 

respectivas restrições. De acordo com Goldbarg & Luna (2005), o modelo de Programação 

Linear deve apresentar as seguintes características (OLIVEIRA, 2013): 

 Proporcionalidade: a quantidade de recurso utilizado por uma atividade deve ser 

proporcional ao nível desta atividade; 

 Não negatividade; 

 Aditividade: o custo total é a soma das parcelas associadas a cada atividade;  

 Separabilidade: o custo específico das operações de cada atividade pode ser 

identificado separadamente. 

A Programação Inteira Mista é um caso particular da Programação Linear, no qual 

algumas variáveis podem assumir valores racionais e outras variáveis podem assumir somente 

valores inteiros (WOLSEY, 1998). Neste trabalho, o problema em determinar o número ótimo 

de LEDs de cada cor que resulta no espectro mais preciso é modelado como um problema de 

Programação Inteira Mista.  

3.2.3 Modelo de Programação Inteira Mista 

O modelo proposto neste trabalho considera dois objetivos ponderados por pesos: (a) 

minimizar o erro máximo entre o espectro projetado e o espectro de referência em um 

determinado comprimento de onda, e (b) minimizar o erro total, resultante do somatório dos 

erros em cada comprimento de onda. As restrições limitam o número de modelos de LEDs 

utilizados, o número de LEDs do mesmo modelo e a diferença no número de LEDs entre 

quaisquer dois modelos. Deste modo, é possível calcular uma solução com um número limitado 

e bem distribuído de modelos diferentes de LEDs, visto que o resultado prático esperado 

depende do distanciamento na disposição física dos LEDs. 

 

Conjuntos 

I  é o conjunto de LEDs; 

J  é o conjuntos de pontos do espectro de referência. 

Parâmetros 

D  é o limite superior do número de LEDs diferentes que podem estar na solução; 

ijD  é o limite superior da diferença entre o número de quaisquer dois LEDs que estão 

na solução; 

  peso utilizado na ponderação da função objetivo; 
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iUX  limite superior de número de LEDs do tipo i; 

jc  pontos da curva espectral de referência; 

ijI  pontos da curva espectral de cada LED do tipo i. 

Variáveis 

1, seoLED  do tipo aparecena solução;

0, casocontrário.
i

i
d


 


  

maxE  maior erro entre todos os comprimentos de onda; 

je  erro positivo em um determinado comprimento de onda; 

je  erro negativo em um determinado comprimento de onda;  

ix  número estimado de LEDs i na solução. 

Modelo de Programação Inteira Mista 

 maxmin (e e )j j

j J

E   



    (26) 

Sujeito a 

,

ij i j j j

i I j J

I x c e e 

 

    j J   (27) 

max jE e  j J   (28) 

max jE e  j J   (29) 

i i ix d UX   i I   (30) 

i

i I

d D


   
(31) 

i j ijx x D   (i, j) I I : i j     
(32) 

i j ijx x D    (i, j) I I : i j     
(33) 

0ix   i I   (34) 

 0,1id   i I   (35) 

max 0E    (36) 

, 0j je e    j J   
(37) 

Em (26) é estabelecida a função objetivo do modelo, a qual minimiza o erro máximo 

em um determinado comprimento de onda e o erro total, consistindo do somatório do erro de 

todos os comprimentos de onda presentes no problema. É utilizado um parâmetro de peso   
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para ponderar a importância relativa entre as partes da função objetivo, em outras palavras, para 

definir uma hierarquia nas metas da função objetivo. De acordo com a Restrição (27), o produto 

da intensidade I de um determinado modelo de LED i em um determinado comprimento de 

onda j pelo número de LEDs deste modelo deve ser igual a intensidade do espectro de referência 

𝑐𝑗 no ponto mais um erro positivo ou negativo. As Restrições (28) e (29) definem o erro máximo 

que pode aparecer na solução. A Restrição (30) limita o número máximo de LEDs de um mesmo 

modelo, em que o número de LEDs de um modelo i deve ser menor ou igual ao limite 

estabelecido por iUX . É importante notar que id  é uma variável binária e terá seu valor em 1 

somente se um determinado LED i aparece na solução. O número máximo de modelos de LEDs 

que podem aparecer na solução é limitado pela Restrição (31), em que o somatório dos modelos 

d para todo i em I deve ser menor que o limite D estabelecido. As Restrições (32) e (33) 

determinam a máxima diferença no número de LEDs entre quaisquer dois modelos de LEDs 

que estão na solução, em que a diferença no número de LEDs de um modelo i para um modelo 

j não deve ultrapassar o limite ijD  estabelecido. As Restrições (34) - (37) definem os domínios 

das variáveis, em que o número de LEDs x de um modelo i deve ser sempre maior ou igual a 

zero para todo i em I, a variável d deve ser 0 ou 1 para todo i em I e os erros maxE , e j
 , e j

  

devem ser sempre maiores ou igual à zero. 

3.2.4 Seleção dos LEDs 

A seleção dos LEDs foi realizada através da metodologia previamente apresentada a 

partir de um banco de dados criado. O processo de otimização é utilizado para selecionar uma 

combinação de LEDs que resulta em um espectro mais próximo da referência, considerando os 

limites impostos pelos parâmetros do problema. Dentre estes parâmetros, o coeficiente de peso 

  foi definido em 0,1. Esse foi definido pequeno o suficiente para que o erro total desempenhe 

papel de objetivo secundário, e não interfira no valor do erro máximo. O número máximo de 

diferentes modelos de LEDs, representado pelo parâmetro D, foi definido em 7. Testes 

empíricos mostraram que valores maiores que 7 não teriam efeito sob o máximo erro maxE , e 

apenas ligeiramente diminuiriam a soma dos erros. A máxima diferença no número de LEDs 

entre quaisquer dois modelos, representada pelo parâmetro ijD , foi definida em 4. O parâmetro 

iUX , o qual limita o número máximo de LEDs de um mesmo modelo, foi definido grande o 

suficiente para não interferir na solução, uma vez que o parâmetro ijD  já limita o número de 
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LEDs de um mesmo modelo baseado no número de LEDs de outros modelos utilizados na 

solução. O modelo foi processado através do solver comercial CPLEX 12.6 (IBM, 2015). A 

Tabela 1 apresenta os LEDs selecionados e suas respectivas características de fluxo emitido 

(em unidades radiométricas ou fotométricas), corrente nominal nI  e tensão direta. A Figura 25 

apresenta a distribuição espectral normalizada de cada modelo de LED selecionado, em que os 

valores estão normalizados com respeito ao valor máximo de fluxo emitido. 

Tabela 1 – LEDs selecionados e suas respectivas características. 

Fabricante Modelo Fluxo emitido 
Corrente 

nominal (mA) 

Tensão 

(V) 

Lumileds Luxeon Rebel LXML-PWN2 230 lm 700 3,1 

Lumileds Luxeon Rebel LXML-PE01  70 lm 350 2,9 

CREE XpEWHT‑ l1‑ 0000‑ 00BE7 93,9 lm 350 3,2 

CREE XpEBLU-L1-0000-00201 39,8 lm 350 3,2 

CREE XpEFAR-L1-0000-0070 250 mW 350 1,9 

Lumex SML-LXL8047UVC 18 lm 700 3,8 

Osram LH W5AM-2T3T-1 315 mW 350 2,15 

 

Figura 25. Distribuição espectral dos sete modelos de LEDs selecionados pelo processo de otimização. 
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Fonte: elaborada pelo autor. 

A solução é composta por dois modelos de LEDs brancos, um com temperatura de cor 

quente e o outro com temperatura de cor fria, que formam a base do espectro projetado por 

apresentarem distribuições espectrais mais largas. Os demais LEDs apresentam uma 

distribuição espectral mais estreita e são utilizados de forma a aproximar o espectro projetado 

da referência em regiões específicas do espectro. No caso, são utilizados LEDs nas cores azul, 

vermelho, ciano, ultravioleta e vermelho-distante. O espectro resultante foi obtido através do 

processo de otimização, em que a curva espectral de cada LED é multiplicada por um 

coeficiente x apropriado, o qual representa o número necessário de LEDs operando em 

condições nominais de corrente. Entretanto, como a solução apresenta a quantidade de alguns 

modelos em valores decimais, a quantidade real de LEDs é definida ao obter-se o menor valor 

inteiro maior a x, denotado por x   .  

Em seguida, através da relação entre fluxo e corrente fornecida na folha de dados do 

fabricante, a corrente de operação de cada modelo de LED é definida em termos de porcentagem 

da corrente nominal nI  do LED, de forma que o fluxo emitido corresponda ao fluxo que seria 

emitido pelo quantidade de LEDs definido pelo coeficiente x. Uma importante assunção a ser 

assumida é de que toda a luz emitida pelos LEDs atinge o plano de testes. A Tabela 2 mostra a 

quantidade de cada modelo de LED obtidos na solução. Em alguns grupos foi adicionado um 

LED a mais como fator de ajuste. 
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Tabela 2 – Relação do número necessário de cada modelo de LED obtido na solução. 

LED x Número de LEDs % n  

Luxeon Rebel LXML-PWN2 6,3 7 86 

Luxeon Rebel LXML-PE01  4,0 5 80 

XpEWHT‑ l1‑ 0000‑ 00BE7 6,1 7 87 

XpEBLU-L1-0000-00201 3,2 4 80 

XpEFAR-L1-0000-0070 4,2 5 84 

SML-LXL8047UVC 2,1 3 68 

LH W5AM-2T3T-1 2,4 3 80 

 

A Figura 26 apresenta a espectro teórico, resultante da combinação de LEDs 

determinados pela metodologia de projeto elaborada, em comparação com o espectro da luz 

solar ao meio-dia, utilizado como referência de projeto. A metodologia de projeto resultou em 

um espectro o mais próximo possível da referência com base nas limitações impostas pelas 

restrições. O espectro projetado reproduz o espectro de referência com boa coerência, sendo a 

maior diferença presente na solução de 0,01393 W/m² e ocorre próximo ao comprimento de 

onda de 690 nm. Na Figura 27, o erro relativo percentual entre o espectro simulado e o espectro 

de referência para cada comprimento de onda é disposto no gráfico. O erro relativo percentual 

é uma avaliação da incerteza da medição em relação ao tamanho da medida. É representado em 

termos percentuais e é expresso por (38): 

 
re






   (38) 

 Em que 
re  é o erro relativo,   é o valor verdadeiro e   é o erro absoluto, dado pela 

diferença entre o valor medido ou inferido e o seu valor verdadeiro (ABRAMOWITZ; 

STEGUN, 1964). Analisando o gráfico, verifica-se que essa diferença mais significativa, no 

comprimento de onda de 690 nm, corresponde à um erro relativo de aproximadamente 55%. 

Essa diferença ocorre em virtude da baixa disponibilidade de LEDs comerciais que emitem luz 

nessa faixa de comprimentos de onda.  
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Figura 26. Espectro projetado em comparação ao espectro da luz solar ao meio-dia. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Figura 27. Erro relativo percentual entre o espectro simulado e o espectro de referência.  

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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3.3 CONCLUSÕES PARCIAIS 

Neste capítulo foi visto o procedimento desenvolvido para o projeto do sistema de 

iluminação. O problema em definir os LEDs que resultassem na emulação do espectro com 

menor erro em relação ao espectro de referência foi modelado como um problema de 

Programação Inteira Mista. Esse processo de otimização é útil não só para o projeto, mas uma 

vez definidos os modelos de LEDs utilizados no sistema de iluminação, esse também é útil para 

definir o quanto deve ser a corrente de excitação de cada modelo para reproduzir outros 

espectros de referência com o menor erro possível. No caso deste trabalho, foi utilizado o 

espectro solar do meio-dia como referência de projeto. Entretanto, o espectro de outros horários 

ou qualquer outro espectro pode ser utilizado como referência, e o processo de otimização 

definirá o quanto que cada modelo de LED deve ser operado para resultar em um espectro o 

mais semelhante possível da referência. Uma vez definidos os modelos de LEDs utilizados no 

trabalho e a quantidade de cada modelo, é possível projetar e implementar o sistema eletrônico 

responsável pelo acionamento e controle de cada ramo de LEDs de mesmo modelo, conforme 

será visto no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 4 

Neste capítulo será abordado o sistema eletrônico desenvolvido para o 

acionamento e controle dos LEDs. Em um primeiro momento serão 

revisados os tipos de topologia de conversores que a literatura 

apresenta para acionamento de LEDs. Com base na revisão realizada, 

apresenta-se o sistema proposto. Após, serão apresentados os esquemas 

de controle e controle de intensidade luminosa propostos para os 

conversores, bem como o projeto de seus componentes. Por fim, serão 

apresentados os componentes eletrônicos utilizados para a 

implementação dos conversores e os resultados experimentais obtidos 

dos mesmos. 

4 SISTEMA ELETRÔNICO PARA ACIONAMENTO DE LEDS 

4.1 ESTRUTURAS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA ACIONAMENTO DE LEDS 

LEDs são dispositivos semicondutores que possuem característica I-V exponencial, a 

qual exibe grandes variações de corrente para pequenas variações de tensão (SCHUBERT, 

2006). Ou seja, quando em condução, a tensão direta DV  do LED permanece aproximadamente 

constante para variações da corrente direta LEDI . Para estabilizar a operação do LED, este é 

acionado sob condições de corrente controlada, ou seja, LEDs devem ser acionados por fontes 

de corrente ao invés de fontes de tensão (ŽUKAUSKAS; SHUR; GASKA, 2002). Além disso, 

o controle da corrente é geralmente adotado por essa ser a variável elétrica com relação mais 

próxima à luz emitida pelo LED (BRANAS; AZCONDO; ALONSO, 2013).  

O circuito eletrônico responsável pelo correto acionamento e controle dos LEDs, 

também conhecido como driver, pode ser implementado através de soluções passivas e ativas. 

Enquanto soluções passivas são compostas somente por elementos passivos como resistores, 

capacitores, diodos e elementos magnéticos, as soluções ativas empregam semicondutores 

controlados juntos de elementos passivos, o que resulta nas topologias de conversores estáticos, 

como os conversores Buck, Boost, Buck-boost, Flyback e Sepic.  

Ambas soluções apresentam características vantajosas e desvantajosas, conforme foi 

avaliado por Li et al. (2016). As soluções passivas oferecem um maior nível de confiabilidade, 

visto que não utilizam interruptores ativos, circuitos de acionamento destes interruptores, 

circuitos integrados e controladores. A confiabilidade costuma ser a preocupação principal em 

drivers com aplicação em ambiente externo, onde tamanho e peso não são questões primordiais. 
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Por operar com a frequência da rede, ou o dobro dela, os elementos magnéticos são maiores e 

mais pesados do que os utilizados em soluções ativas. Outra desvantagem está no fato de não 

ser possível ter um controle preciso sob a corrente dos LEDs, de modo que os drivers 

geralmente apresentam ondulação de baixa frequência na corrente dos LEDs (ARIAS; 

VAZQUEZ; SEBASTIÁN, 2012). As soluções ativas apresentam as vantagens de operação em 

alta frequência e controle ativo sob as variáveis de interesse, fatores que resultam em 

compactação do driver e precisão no controle. Além disso, podem ser inclusas funcionalidades 

como Correção do Fator de Potência (PFC – do inglês, Power Factor Correction), controle de 

intensidade luminosa (dimming), isolação, entrada universal, entre outras (LI et al., 2016b). 

Essas características tornam os drivers ativos soluções atrativas para grande parte das 

aplicações, especialmente quando se busca um melhor desempenho do sistema.  

Além do mais, ambas as soluções descritas se dividem nas seguintes estruturas: (a) 

estruturas CC/CC, quando a fonte de energia elétrica é CC e (b) CA/CC, quando a fonte de 

energia elétrica é CA, o que corresponde ao caso de soluções conectadas diretamente à rede 

elétrica. De acordo com (Almeida, Camponogara, Dalla Costa, Braga, & Alonso, 2015), 

topologias de drivers CA/CC de LEDs podem ser classificadas em dois grupos: topologias de 

estágio único e topologias de estágios múltiplos. Topologias de estágio único podem ser 

entendidas como aquelas que possuem apenas um estágio de conversão e apresentam como 

vantagem o reduzido número de componentes e, por consequência, reduzido volume e maior 

densidade de potência. Entretanto, topologias de estágio único não garantem um bom 

desempenho, uma vez que o driver tem que desempenhar mais de uma função, como PFC e 

controle da corrente na saída, também dito estágio de controle de potência (PC – do inglês, 

Power Control), com um único estágio. O estágio de PFC se faz necessário para sistemas de 

iluminação com potência consumida maior que 25 W, em virtude de normas como a 

IEC610003-2, que limitam o conteúdo harmônico da corrente drenada da rede 

(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2014). 

A necessidade em manter um elevado Fator de Potência (FP) e regular a corrente dos 

LEDs com um único estágio não ocorre para topologias com mais de um estágio. Topologias 

de estágio múltiplo são sistemas compostos por um conversor que processa a energia da rede, 

e é responsável por realizar a correção do fator de potência e armazenar a energia em um 

barramento CC, seguido por um conversor CC/CC em cascata, o qual processa a energia 

armazenada no barramento CC e conduz à carga de LEDs com uma dinâmica muito mais rápida 

(GARCIA et al., 1999; VAQUERO, 2013). Estruturas de múltiplos estágios existem em três 

diferentes configurações: 
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a) Múltiplos estágios independentes: essas topologias são compostas por dois ou mais 

estágios de processamento, os quais operam de forma independente entre si, 

conforme ilustrado na Figura 28. Tais topologias são soluções interessantes 

especialmente para drivers com potências médias-altas, em que se prioriza 

desempenho e confiabilidade em relação ao custo e tamanho (LI et al., 2016b; 

MENKE, 2016). Entretanto, como desvantagem há o aumento no tamanho físico do 

conversor, em virtude do número de componentes, e logo, há um aumento no custo 

do driver. Embora a eficiência possa parecer menor do que na abordagem de estágio 

único, uma vez que a energia é processada mais de uma vez, em estruturas de 

múltiplos estágios cada estágio é otimizado para uma função específica, de forma 

que é possível obter rendimentos altos, até mesmo maiores que soluções que 

empregam topologias de estágio único (ARIAS; VAZQUEZ; SEBASTIÁN, 2012). 

Topologias de múltiplos estágios independentes são soluções interessantes em 

drivers para LED que utilizam características como dimming e LEDs configurados 

em múltiplos ramos paralelos e independentes entre si. A abordagem de múltiplos 

estágios independentes proporciona velocidade e flexibilidade no controle da 

luminosidade (ARIAS et al., 2013; WEIYI FENG; LEE; MATTAVELLI, 2014), o 

que é necessário quando técnicas de dimming bi-level ou PWM são empregadas para 

a modulação da luz dos LEDs (GARCIA et al., 2011; WEIYI FENG; LEE; 

MATTAVELLI, 2014; XIAOHUI QU; SIU-CHUNG WONG; TSE, 2010; YU et 

al., 2010). Nesses casos a técnica de dimming é operacionalizada no segundo 

estágio, em que um conversor estático pode ser empregado para controlar cada ramo 

paralelo de LEDs. Ressalta-se que o custo aumenta conforme o número de ramos 

utilizados em paralelo. 

Figura 28. Topologia de estágios independentes. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

PFC PC
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b) Múltiplos estágios integrados: os problemas de custo e tamanho exibidos pela 

solução de múltiplos estágios independentes podem ser solucionados através da 

integração de estágios de potência. Nesse caso, faz-se uso de técnicas de integração 

de conversores, a qual se dá através da eliminação de um interruptor e o 

compartilhamento do interruptor restante entre os dois estágios 

(CAMPONOGARA, 2015). Como resultado, custo e tamanho são reduzidos. 

Entretanto, devido ao processo de integração, o interruptor remanescente deve 

suportar maiores níveis de tensão ou corrente, resultando em maior estresse elétrico 

e maiores perdas se comparados à topologia não-integrada (BIRCA-GALATEANU, 

1988; DALLA COSTA et al., 2007; VAQUERO, 2013). A Figura 29 ilustra a 

configuração da topologia. 

Figura 29. Topologia de múltiplos estágios integrados. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

c) Processamento de energia reduzido: As estruturas de múltiplos estágios possuem 

como uma das principais desvantagens a perda de eficiência devido ao 

reprocessamento da energia elétrica. Uma solução consiste em reduzir o total de 

energia reprocessada. Assim, algumas estruturas com processamento de energia 

reduzido possuem o primeiro estágio de PFC conectado diretamente aos LEDs e o 

segundo estágio é utilizado somente para processar o ripple de baixa frequência 

proveniente da rede CA, armazenando energia durante meio-ciclo e retornando à 

carga durante a outra metade do ciclo (GARCIA et al., 2012; WANG et al., 2011). 

Como o segundo estágio opera ora consumindo energia ora retornando-a para a 

carga, esse deve ser implementado com um conversor bidirecional, conforme 

ilustrado na Figura 30. Conversores bidirecionais podem demandar mais 

PFC
PC
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interruptores e circuitos de comando dos interruptores e sensores isolados, 

resultando em aumento no custo e na confiabilidade do sistema do conversor 

(ALMEIDA et al., 2015b). Além disso, há um aumento significativo na 

complexidade de operação e controle do conversor, sendo em alguns casos 

necessário o uso de mais de dois laços de controle (HU; ZANE, 2011). 

Figura 30. Topologia de múltiplos estágios com processamento parcial. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Com relação aos conversores utilizados para a correção do fator de potência, de acordo 

com (SEBASTIAN et al., 1995), as características mais relevantes dos conversores dependem 

do modo de condução de corrente em que o conversor opera, e.g., dinâmica de pequenos sinais, 

esforços de tensão e corrente sob os semicondutores, perdas por comutação e condução e níveis 

de interferência eletromagnética. Os modos de condução de corrente e o impacto destes nas 

características do estágio PFC são analisados e discutidos em (ROSSETO; SPIAZZI; TENTI, 

1994). Informações sobre as diferentes maneiras de implementar cada um dos modos são 

encontradas em (ON SEMICONDUCTORS, 2014). Topologias de conversores para PFC em 

sistemas de iluminação usualmente empregam o modo descontínuo de condução (DCM, do 

inglês Discontinuous Conduction Mode) (MENKE, 2016), em que a corrente do indutor torna-

se nula antes de ser iniciado um novo período de operação do conversor, i.e., o indutor 

descarrega-se por completo. 

Para o estágio de PFC, usualmente são utilizadas topologias clássicas de conversores, 

e.g., Buck, Buck-boost, Boost, SEPIC, Flyback, Cuk e Zeta. De acordo com (GARCIA et al., 

2003), os conversores Buck-boost, Flyback, SEPIC, Cuk e Zeta, em modo de condução 
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CC/CC
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descontínuo drenam da rede uma corrente senoidal em fase com a tensão, resultando em um FP 

unitário. Além disso, estes conversores podem atuar tanto como elevadores como rebaixadores 

da tensão de entrada. Os conversores Buck e Boost em DCM drenam uma corrente a qual não 

é perfeitamente senoidal, conforme avaliado por (KIRSTEN, 2011). Além do mais, existem 

limites para a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída para que estes conversores 

estejam em conformidade com a IEC61000-3-2 (KIRSTEN, 2011). 

4.2 SISTEMA ELETRÔNICO PROPOSTO 

Baseado nas características das topologias descritas anteriormente, define-se uma das 

estruturas analisadas como driver a ser desenvolvido nesse trabalho. Na solução proposta pelo 

trabalho, há sete modelos diferentes de LEDs, sendo os de mesmo modelo agrupados em série. 

Além disso, é necessidade da aplicação o controle independente de cada grupo de LEDs de 

mesmo modelo. O controle independente é essencial para que seja possível a reprodução de 

diferentes espectros através do sistema de iluminação desenvolvido. Em um primeiro momento, 

prioriza-se o desempenho e a flexibilidade do sistema eletrônico, não sendo objetivo otimizar 

características como custo, tamanho e eficiência. Dessa maneira, opta-se por uma topologia de 

dois estágios independentes. 

A Figura 31 ilustra um esquemático do sistema eletrônico proposto. O sistema é 

composto por um conversor CA-CC do estágio de PFC e por sete conversores Buck no estágio 

de PC. Cada conversor do estágio PC tem o controle ajustado para manter a corrente média do 

indutor igual ao valor de corrente nominal dos LEDs. Um sistema de controle, implementado 

na prática com um microcontrolador, é responsável pelo controle do conversor de PFC. Além 

disso, o sistema também é responsável pelos sinais de PWM do dimming de cada conversor. O 

PWM do dimming de cada conversor é definido com base nos valores de corrente necessários 

em cada módulo de LEDs para a reprodução do espectro de referência.  
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Figura 31. Esquemático do sistema eletrônico proposto. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

O primeiro estágio (PFC) é constituído por um conversor CA-CC, cujo objetivo é a 

correção do fator de potência e a manutenção da tensão de barramento na sua saída. No segundo 

estágio, cada ramo de LEDs é acionado por um conversor CC-CC, ou seja, para n modelos de 

LEDs existentes, deve haver n conversores CC-CC para prover o controle de intensidade dos 

LEDs. No caso, sete conversores são utilizados no segundo estágio. Cada conversor deve ser 

capaz de manter a corrente dos LEDs precisamente regulada e proporcionar o controle 

independente da intensidade luminosa. Em virtude de o desenvolvimento do sistema eletrônico 

não ser o principal foco desse trabalho, apresenta-se somente o desenvolvimento do segundo 

estágio do driver, composto pelos sete conversores.  

Para o segundo estágio, optou-se pelo uso de conversores do tipo abaixador (Buck). O 

conversor Buck é uma opção interessante para a aplicação do trabalho, uma vez que a sua 

configuração como fonte de corrente o torna atrativo para o acionamento de LEDs. Além disso, 

esse apresenta características como simplicidade, robustez, eficiência elevada, baixo custo e 

confiabilidade alta. A Figura 32 ilustra a configuração do conversor Buck utilizada nesse 

trabalho, cujos os detalhes serão discutidos a seguir. 
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Figura 32. Configuração do conversor Buck utilizado no trabalho. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Por serem utilizados conversores independentes para cada grupo de LEDs, a técnica de 

dimming utilizada é implementada diretamente em cada conversor do segundo estágio. Nesse 

trabalho, o controle da intensidade luminosa dos LEDs é feito pela técnica de dimming PWM. 

Essa técnica é empregada para fins de minimização do desvio cromático do espectro dos LEDs 

e por proporcionar um controle linear sob a luminosidade dos LEDs (ALMEIDA, 2012; 

MUTHU; SCHUURMANS; PASHLEY, 2002), o que não é possível com a técnica de dimming 

por amplitude. Além disso, apesar de a técnica de dimming bi-level apresentar um melhor 

desempenho em relação a esses quesitos, essa apresenta uma maior complexidade na sua 

implementação.  

Para o caso específico da aplicação do sistema de iluminação em plantas, foi discutido 

no capítulo 2 que a frequência do PWM do dimming deve ser de pelo menos 10 kHz para que 

não haja impacto na eficácia do processo de fotossíntese da planta (TENNESSEN; BULA; 

SHARKEY, 1995). Entretanto, optou-se por utilizar uma frequência de PWM de dimming de 

25 kHz para evitar ruídos audíveis (ABDALA, 2013).  

Uma técnica bastante utilizada para implementar o dimming por PWM consiste em ligar 

e desligar o conversor em alta frequência, e dessa forma controlar a intensidade luminosa dos 

LEDs. Entretanto, a velocidade de resposta do conversor é um fator limitante, uma vez que os 

tempos de subida e descida da corrente desejada na saída limitam a frequência do PWM do 

dimming (GACIO et al., 2012). Por 25 kHz ser uma frequência de dimming relativamente alta, 

torna-se difícil desligar e ligar o conversor, conforme é discutido em alguns trabalhos (DA 

SILVA, 2012; FRAYTAG, 2015). Dessa forma, o dimming por PWM é implementado através 

da inserção de um interruptor em paralelo com os LEDs, representado pelo MOSFET 2S  na 
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Figura 32. Desse modo, ao entrar em condução, o interruptor desvia a corrente dos LEDs, 

conforme ilustrado na Figura 33. Como o controle do conversor é designado para manter a 

corrente do indutor no valor de corrente nominal dos LEDs, a corrente desses ora é nula ora é 

o seu valor nominal, sendo o seu valor médio definido pela razão cíclica do interruptor do 

dimming. 

Figura 33. Operação do conversor durante condução do interruptor do dimming. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Além disso, o conversor Buck foi concebido sem o capacitor de saída. Portanto, a 

impedância de saída do conversor aumenta significativamente e o conversor é capaz de alterar 

a tensão de saída de maneira mais rápida para manter constante a corrente de saída, i.e., o 

conversor se comporta basicamente como uma fonte de corrente. Logo, a frequência de 

dimming pode ser alta e, uma vez que não há capacitor de saída, os atrasos nos tempos de subida 

e descida dependem somente dos tempos de subida e descida do interruptor utilizado em 

paralelo aos LEDs. O valor médio da corrente nos LEDs é dado por (39): 

 dim(1 D )LED LI I     (39) 

Em que dimD  representa a razão cíclica do interruptor de dimming e LI  representa a 

corrente média no indutor do conversor.  

Para manter a corrente do indutor regulada no valor nominal de corrente dos LEDs, 

emprega-se um controle por histerese. O controle por histerese foi inicialmente descrito por 

(KOCHER; STEIGERWALD, 1983) e consiste em uma estratégia de controle em que a 

ondulação de corrente no indutor l  é mantida constante. O interruptor do conversor entra ou 

sai de condução em função dos valores instantâneos assumidos pela corrente no indutor. O 

comando é concebido de forma que a corrente sempre mantenha seu valor instantâneo dentro 

de dois limites, simétricos em relação a um valor de referência REFI (RECH, 2012). Dessa 

forma, o conversor opera no modo de condução contínua (CCM). A Figura 34 apresenta um 
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diagrama simplificado do circuito utilizado para realizar o controle por histerese. O circuito é 

composto por dois comparadores e um latch SR. A saída Q representa o sinal de comando do 

interruptor do conversor. Quando LI  tiver seu valor instantâneo entre os valores de REFI   e 

REFI  , os sinais de S (set) e R (reset) permanecem baixos, sendo mantido o estado atual do 

interruptor. O momento em que o valor de LI  torna-se maior que REFI  , o sinal em R é alto, e 

a saída é desligada. O momento que LI  torna-se menor que REFI  , o sinal de S é alto e a saída 

é ligada. Os valores de corrente de referência são definidos conforme (40) e (41): 

 
2REF REF

lI I
    (40) 

 
2REF REF

lI I
    (41) 

Figura 34. Diagrama do controle por histerese. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Apesar de ser uma estratégia de controle em que a frequência de comutação não é 

constante, o que dificulta o dimensionamento preciso do indutor, é uma estratégia de controle 

com projeto e implementação fáceis, além de ser robusta e com resposta dinâmica estável. 

Entretanto, o principal motivo que resultou na escolha dessa estratégia de controle é o fato de 

não ocorrer interferência entre o controle do conversor e o dimming por PWM. O interruptor 

do dimming, paralelo aos LEDs, ao entrar em condução, desvia a corrente dos LEDs e mantém 

a corrente do indutor em roda livre através do diodo do conversor. Dessa forma, a corrente do 

indutor permanece constante e entre os valores máximo e mínimo de referência de corrente do 

controle por histerese, de modo que o controle não atua. 
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4.3 DIMENSIONAMENTO DOS CONVERSORES 

O princípio de funcionamento do conversor Buck, assim como as equações que 

descrevem o comportamento de suas variáveis elétricas durante a operação do conversor são 

conhecidas. Informações detalhadas podem ser encontradas em (ERICKSON; MAKSIMOVI, 

2001) e (HART, 2016). Essa seção apresenta o cálculo do elemento passivo de cada conversor 

e as especificações de projeto dos conversores. A Tabela 3 apresenta as características de cada 

ramo de LEDs utilizados no trabalho e que servirão como base para o projeto de cada conversor. 

Tabela 3 – Parâmetros elétricos de cada ramo de LED. 

Modelo 

Nº de 

LEDs do 

ramo 

Corrente 

nominal 

(mA) 

Tensão 

individual 

(V) 

Tensão 

do ramo 

(V) 

Potência 

(W) 

Luxeon Rebel LXML-PWN2 7 700 3,1 21,7 15,2 

Luxeon Rebel LXML-PE01  5 350 2,9 14,5 5 

XpEWHT‑ l1‑ 0000‑ 00BE7 7 350 3,2 22,4 7,8 

XpEBLU-L1-0000-00201 4 350 3,2 12,8 4,5 

XpEFAR-L1-0000-0070 5 350 1,9 9,5 3,4 

SML-LXL8047UVC 3 700 3,8 11,4 8 

LH W5AM-2T3T-1 3 350 2,15 6,45 2,6 

 

O valor da razão cíclica do conversor é definido pela relação entre a tensão de saída OV  

e a tensão de barramento BUSV , conforme (42): 

 
O

BUS

V
D

V
   (42) 

Conforme pode ser analisado na Figura 35, em que é apresentada a relação entre tensão 

de barramento BUSV  e razão cíclica D para cada conversor, 40 V é um valor que acomoda 

valores de razão cíclica que não são extremos para nenhum dos conversores. Assim, a tensão 

de barramento BUSV  foi definida em 40 V. 
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Figura 35. Comportamento da razão cíclica dos sete conversores para diferentes valores de tensão de barramento. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

De acordo com (ALMEIDA et al., 2012), um fator de ondulação de 20% na corrente 

dos LEDs não causa impacto na performance fotométrica desses. Dessa forma, a ondulação de 

corrente no indutor, e consequentemente nos LEDs, foi definida em 20%. A frequência de 

comutação do conversor não é fixa, em virtude de o controle por histerese atuar sob a ondulação 

de corrente do indutor. Entretanto, o indutor é projetado para que a frequência de comutação 

fique em torno de 70 kHz. O cálculo dos indutores foi dado por (43). A Tabela 4 apresenta os 

valores de indutância calculados para o conversor de cada um dos modelos de LEDs utilizados 

no trabalho. 

 
(1 D)O

s

V
L

f l





  (43) 

Tabela 4 – Valores de indutância calculados para os conversores de cada modelo de LED. 

Modelo L (mH) 

Luxeon Rebel LXML-PWN2 1,0 

Luxeon Rebel LXML-PE01  1,9 

XpEWHT‑ l1‑ 0000‑ 00BE7 2,0 

XpEBLU-L1-0000-00201 1,8 

XpEFAR-L1-0000-0070 1,5 

SML-LXL8047UVC 1,0 

LH W5AM-2T3T-1 1,2 
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4.4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO E RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Para a implementação do controle por histerese utilizou-se dois circuitos integrados 

(CI). O primeiro é o LM339 da Texas Instruments, que consiste em quatro comparadores de 

tensão independentes. Assim, as referências do controle, superior e inferior, foram definidas 

em termos de tensão, através de divisores resistivos. Como cada conversor utiliza dois 

comparadores para realizar o controle, cada CI foi utilizado para o controle de dois conversores, 

conforme pode ser visto no esquemático da Figura 36, em que: 

 Set: sinal de set transmitido para o CI responsável pelo latch SR; 

 Reset: sinal de reset transmitido para o CI responsável pelo latch SR; 

 refA: referência inferior da banda do controle por histerese; 

 refB: referência superior da banda do controle por histerese; 

 sensour_out: medição em tensão provinda do sensor de corrente. 

Figura 36. Esquemático do CI LM339. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

O sensor de corrente utilizado para medir a corrente do indutor é do tipo shunt e foi 

implementado através do circuito integrado INA193, da Texas Instruments, em que o valor de 

tensão da saída do sensor é dado pelo produto da corrente pelo resistor de shunt utilizado e por 

um ganho de 20 V/V. A Figura 37 ilustra o circuito do CI, em que: 

 sensour_out: medição em tensão provinda do sensor de corrente; 

 shunt+: referência positiva do resistor de shunt; 

 shunt-: referência negativa do resistor de shunt. 
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Figura 37. Esquemático do sensor de corrente. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

O latch SR do controle por histerese foi implementado através do CI CD4043. Cada CI 

possui quatro latches SR, de forma que foram utilizados dois CIs para os sete conversores. A 

saída do latch SR envia o sinal de comando para o CI de driver do MOSFET do conversor, 

conforme pode ser visto na Figura 38, em que: 

 g_buck: sinal PWM transmitido ao CI de drive do MOSFET do conversor com 

base nas ações de set e reset; 

 Set: sinal de set recebido do CI LM339; 

 Reset: sinal de reset recebido do CI LM339. 

Figura 38. Esquemático do CI CD4043. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 Para os circuitos de comando do MOSFET do conversor, utilizou-se o circuito 

integrado IR2117 da International Rectifier, cujo diagrama do circuito é apresentado na Figura 

39. O capacitor dC  e o diodo dD  compõem o circuito de bootstrap para acionamento do 

MOSFET. 
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 g_buck: sinal PWM recebido do CI CD4043 com base nas ações de set e reset; 

 mos_g: conexão ao gate do MOSFET; 

 mos_s: conexão ao source do MOSFET. 

Figura 39. Esquemático do driver IR2117. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 Utilizou-se MOSFETs modelo IRF540N da Infineon como interruptor tanto do 

conversor quando do dimming, em virtude desse modelo possuir uma tensão limite dreno-

source de 100 V e uma baixa resistência de dreno-source ( ( )DS onR ), no caso, cerca de 44 mΩ. 

O diodo utilizado no conversor foi o modelo SSA 210 da Fairchild e possui uma tensão direta 

de 0,8 V e montagem do tipo superficial.  

Conforme mencionado anteriormente, uma vez que o controle por histerese mantém o 

valor da corrente no indutor no valor nominal de corrente de cada ramo de LEDs, o controle do 

valor médio da corrente nos LEDs é dado pelo dimming PWM. Com o conhecimento do valor 

da corrente média necessária em cada ramo de LEDs para reproduzir o espectro de referência, 

define-se em um microcontrolador, a razão cíclica do PWM do dimming de cada ramo. Os 

sinais de PWM do microcontrolador passam pelo CI SN7407, da Texas Instruments, o qual 

amplifica o sinal para níveis adequados para acionamento do MOSFET de dimming. O CI 

SN7407 possui seis saídas independentes, de modo que foram utilizados 2 CIs para os sete 

conversores. O CI de driver utilizado para esse MOSFET foi o IR4427, da International 

Rectifier. Os esquemáticos dos CIs são ilustrados na Figura 40, em que: 

 u_C_PWM: sinal de PWM recebido do microcontrolador; 

 dim: sinal de PWM amplificado transmitido ao CI de drive do MOSFET; 

 g_dim: conexão ao gate do MOSFET do dimming. 
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Figura 40. Esquemáticos do driver IR4427 e do CI SN7407. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 O microcontrolador utilizado é o modelo TM4C1294XL, da Texas Instruments. O 

código do algoritmo utilizado no microcontrolador é apresentado no Anexo D. A Figura 41 e a 

Figura 42 apresentam a vista superior e inferior, respectivamente, do protótipo implementado 

com os sete conversores.  

Figura 41. Vista superior do protótipo implementado. 

 

Fonte: do autor. 
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Figura 42. Vista inferior do protótipo implementado. 

 

Fonte: do autor. 

A seguir, são apresentados resultados os experimentais obtidos da operação do 

conversor. Apresenta-se os resultados do conversor responsável pelo acionamento do ramo de 

LEDs CREE XpEWHT‑ l1‑ 0000‑ 00BE7, cujo ramo é composto por sete LEDs com corrente 

nominal de 350 mA. Na Figura 43 é exibida a corrente dos LEDs LEDI , em que o controle por 

histerese mantém o valor da corrente entre os limites de 315 mA e 385 mA, resultando em uma 

corrente média de 350 mA e l  de 20%. O dimming opera com uma frequência de 25 kHz, e 

uma razão cíclica de 35%, resultando em um valor médio de corrente nos LEDs de 218 mA.  

Na figura, também são exibidas as referências, superior e inferior, do controle por 

histerese e a medida em tensão ( sensorv ) do sensor de corrente do indutor, confirmando a 

operação do controle por histerese e o comportamento constante da corrente no indutor durante 

o período de condução do interruptor do dimming. 
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Figura 43. Corrente nos LEDs para 35% de dimming (CH4 – 200 mA/div), tensão de saída do sensor (CH1 – 200 

mV/div) e tensões de referência, superior (CH2 – 200 mV/div) e inferior (CH3), do controle por histerese. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

A Figura 44 exibe novamente a corrente dos LEDs para um dimming de 35%. Além 

disso, exibe as tensões dos LEDs ( LEDv ) e dos MOSFET 1 ( 1mosv ), responsável pela operação 

do conversor, e MOSFET 2 ( 2mosv ), responsável pela operação do dimming. 

Figura 44. Corrente nos LEDs para 35% de dimming (CH4 – 200 mA/div), tensão nos LEDs (CH3 – 20 V/div) e 

tensão nos MOSFET 1 (CH1 – 50 V/div) e MOSFET 2 (CH2 – 20 V/div). 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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A Figura 45 apresenta o comportamento da corrente no indutor, cujo valor médio para 

um dimming de 35% é de aproximadamente 365 mA, e o comportamento da corrente no 

MOSFET 1, cujo valor eficaz é de aproximadamente 230 mA. A Figura 46 apresenta o driver 

em operação no acionamento do módulo de LEDs. Os detalhes de construção do módulo de 

LEDs serão discutidos no Capítulo 5. 

Figura 45. Corrente no indutor (CH3 – 200 mA/div), corrente no MOSFET 1 (CH4 – 500 ma/div), tensão nos 

LEDs (CH3 – 20 V/div) e tensão nos MOSFET 1 (CH1 – 50 V/div) e MOSFET 2 (CH2 – 20 V/div). 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 46. Sistema eletrônico desenvolvido em operação. 

 

Fonte: do autor. 

4.5 CONCLUSÕES PARCIAIS 

Esse capítulo abordou o desenvolvimento do sistema eletrônico responsável pelo 

acionamento e controle dos ramos de LEDs utilizados no trabalho. O principal foco na escolha 

da topologia foi obter um sistema que prioriza o desempenho e a flexibilidade no controle dos 

níveis de iluminação dos LEDs. Assim, foi proposto um sistema em que o segundo estágio da 

topologia é composto por um grupo de conversores Buck, sendo que cada conversor é utilizado 

para o controle independente de um ramo de LEDs. Dessa forma, obtém-se flexibilidade no 

controle do espectro do sistema de iluminação.  

Os níveis de iluminação dos LEDs são controlados através de dimming por PWM, cuja 

implementação foi realizada através de um interruptor em paralelo aos LEDs. A operação do 

dimming é controlada por um microcontrolador, no qual foram programados os valores de razão 

cíclica calculados para obter os níveis projetados de corrente média nos LEDs. O controle sob 

o valor médio da corrente dos LEDs é importante, uma vez que essa é a variável elétrica com 

relação mais próxima ao fluxo luminoso dos LEDs, e por consequência, do espectro emitido 

por esses. 
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CAPÍTULO 5 

5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

Neste capítulo é apresentado o módulo de LEDs desenvolvido com a 

metodologia que consta no terceiro capítulo. Com o uso do sistema 

eletrônico desenvolvido no capítulo anterior, e com o auxílio de 

equipamentos de medida, testes experimentais são realizados com o 

objetivo de validar a proposta do trabalho. No capítulo são exibidos os 

resultados obtidos em comparação ao espectro da luz solar ao meio-dia, 

utilizado como referência, e aos espectros projetados a partir da folha 

de dados dos fabricantes dos LEDs e a partir de medições individuais 

realizadas no módulo, sendo os resultados discutidos em detalhes. Ao 

fim, apresenta-se o desempenho do sistema de iluminação ao serem 

utilizados o espectro do sol de outros horários como referência. 

5.1 PROTÓTIPO DE MÓDULO DE LEDS ELABORADO 

O módulo desenvolvido é constituído pelos sete modelos de LEDs definidos no capítulo 

3 do trabalho, e suas respectivas quantidades. Os modelos de LEDs da Cree e da Osram 

utilizados no protótipo possuem dimensões de 3.45mm por 3.45mm, enquanto que os LEDs da 

Lumileds possuem dimensões de 3 mm por 4.5 mm. Além disso, todos os LEDs selecionados 

utilizam tecnologia de montagem superficial (SMT – do inglês surface-mount technology), cujo 

cátodo, ânodo e base térmica estão dispostos na base do dispositivo. Desta maneira, foi 

necessário soldar os LEDs em placas de circuito impresso em núcleo de metal (MCPCB – do 

inglês metal-core printed circuit board) do tipo star com 20mm de diâmetro. A MCPCB é a 

parte integrante do módulo que atua como dispersora de calor e também provê isolação elétrica 

ao LED. A Figura 47 apresenta a placa de alumínio do tipo star (à esquerda), a vista superior e 

inferior de um LED Luxeon Rebel (ao centro) e a sua disposição sobre a placa de alumínio (à 

direita). 
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Figura 47. LED Luxeon Rebel disposto sobre placa de alumínio do tipo star. 

 

Fonte: do autor. 

Entretanto, somente a MCPCB não é suficiente para dissipar de maneira satisfatória o 

calor produzido pelos LEDs. Os próprios fabricantes informam a necessidade de adicionar um 

elemento com maior capacidade de dissipação térmica (PHILIPS LUMILEDS, 2006). Para que 

seja possível reduzir a temperatura da MCPCB e manter o LED operando dentro do limite 

considerado seguro, é necessário incluir um elemento de baixa resistência térmica6 entre a 

MCPCB e o ambiente. Dessa forma, é possível reduzir a resistência térmica equivalente entre 

o LED e o ambiente e, assim, reduzir a temperatura da MCPCB e, por consequência, do LED. 

A esse elemento denomina-se dissipador de calor.  

O dissipador utilizado nesse trabalho foi calculado utilizando a analogia térmica e 

elétrica, a qual é discutida em detalhes em (BENDER, 2012). Basicamente, através da analogia, 

o equivalente térmico em termos de um circuito elétrico é obtido. O objetivo consiste em 

determinar o valor limite da resistência térmica que o dissipador deve possuir para possibilitar 

condições seguras de operação dos LEDs. Ou seja, o dissipador escolhido deve possuir uma 

resistência térmica igual ou menor ao calculado. 

Com o cálculo através da metodologia citada, verificou-se que um dissipador com 

resistência térmica igual ou menor a 0,55 °C/W atenderia as necessidades. Dessa forma, os 

LEDs foram fixados em um dissipador de alumínio com resistência térmica de 0,52 °C/W, 

modelo HS 21577 de 215 mm por 215 mm da HS Dissipadores (HS DISSIPADORES, 2012). 

Esse modelo de dissipador possui aletas de 77mm de altura, as quais são utilizadas com o intuito 

de aumentar a área de troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Embora as dimensões do 

dissipador sejam de 215 mm por 215 mm, os LEDs foram dispostos dentro dos limites de 150 

mm por 150 mm para contemplar os objetivos do trabalho. Ainda que não otimizada, a 

                                                 
6 Resistência térmica é definida como uma medida da dificuldade imposta ao fluxo de calor entre dois 

meios (POMÍLIO, 2014). 
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disposição física dos LEDs foi realizada de forma que os LEDs de cada modelo fossem 

uniformemente espaçados dentro dos limites do módulo. O módulo de LEDs construído para 

validar o trabalho proposto é apresentado na Figura 48.  

Figura 48. Protótipo desenvolvido do módulo de LEDs 

 

Fonte: do autor. 

5.2 PLATAFORMA DE TESTES 

Para realizar as medidas de espectro do módulo de LEDs desenvolvido, fez-se uso de 

uma esfera integradora. A função da esfera integradora é integrar espacialmente a luz. Em 

teoria, assume-se que a superfície interior da esfera integradora é perfeitamente difusa e possui 

uma refletância7 espacialmente uniforme. A troca da luz de um ponto da superfície difusa para 

outro ponto integra a luz, resultando em uma radiação igual em qualquer ponto da superfície da 

esfera. Ou seja, teoricamente, a luz recebida em qualquer ponto da superfície da parede da esfera 

é diretamente proporcional à luz introduzida na esfera. Com o uso da esfera integradora, é 

possível cumprir a assunção realizada durante o projeto do sistema de iluminação de que toda 

a luz emitida pelo módulo de LEDs atingiria o plano de testes. 

                                                 
7 Proporção entre o fluxo de radiação eletromagnética incidente em uma superfície e o fluxo refletido por 

essa superfície. Comumente refere-se à refletância em termos percentuais. 
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Nos testes experimentais foi utilizada uma esfera integradora de 150 cm da Inventfine 

com um índice de refletância de 97%, conectada a um espectrofotocolorímetro Inventfine CMS-

500 com resolução de 1 nm e alcance de 380 nm à 740 nm, sendo esse o sensor responsável por 

realizar as medidas de espectro. O módulo de LEDs foi posicionado no interior da esfera com 

as aletas orientadas no sentido vertical para maximizar a eficácia do dissipador (BRIDGELUX, 

2011)  e com os LEDs em sentido contrário ao sensor para evitar que a luz incida sobre o sensor 

de forma direta. Uma fonte de alimentação CC foi utilizada para fornecer a energia necessária 

ao driver responsável pelo acionamento e controle dos LEDs. A luminária permaneceu ligada 

por cerca de duas horas antes de serem iniciados os testes devido ao transitório térmico do 

dissipador (BENDER, 2012). A Figura 49 ilustra a plataforma de testes elaborada para a 

medição do espectro do sistema de iluminação. 

Figura 49. Plataforma de testes utilizada para a realização dos testes experimentais. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

O modelo de esfera integradora utilizado é equipado com sensores de temperatura, de 

forma que é possível acompanhar a temperatura externa e interna da esfera. Durante os testes a 

temperatura do dissipador e interna da esfera permaneceram em 27 °C. Os dados de espectro 

medido pelo sensor foram processados pelo computador e dispostos em tabelas de dados para 

fins de comparação com os espectros simulado e de referência. A Figura 50 mostra o módulo 

de LEDs posicionado na esfera integradora para a realização do ensaio.  

 

Espectrofotocolorímetro 
Inventifine CMS-500

Medidas de espectro

Fonte de Alimentação CC 
Instrutherm FA-3050

Esfera Integradora 
Inventfine 150 cm

Driver LED

Computador
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Figura 50. Módulo de LEDs posicionado na esfera integradora Inventfine 150cm. 

 

Fonte: do autor. 

5.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

O módulo de LEDs, construído a partir do projeto realizado no capítulo 3, foi testado 

através da metodologia previamente apresentada. Os valores de corrente de excitação de cada 

ramo de LEDs foram definidos com base na resposta do procedimento de otimização. Conforme 

mencionado no capítulo 3, o procedimento de otimização realiza a seleção de LEDs, em que, 

no modelo matemático elaborado, o parâmetro x representa o número de LEDs de cada modelo 

selecionado, operando em condições nominais, que são necessários para reproduzir o espectro 

de referência com mínimo erro. Como o parâmetro x retorna valores decimais, obtém-se o 

número de LEDs ao arredondar o parâmetro x para um valor inteiro superior. Assim, uma 

percentagem do fluxo nominal emitido é calculada para que a quantidade de LEDs utilizada 

emita a mesma quantidade de luz que seria emitida pelo número de LEDs determinado pelo 

parâmetro x. Essa percentagem de fluxo emitido pelo LED é obtida na prática através do 

controle da corrente direta do LED. A corrente necessária é determinada pela relação direta 

entre essa e o fluxo emitido pelo LED.  Por exemplo, no caso do LED Luxeon Rebel Branco 

Neutro, da Lumileds, o valor do parâmetro x obtido foi de 6,3, e no módulo foram utilizadas 7 
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amostras desse modelo. De acordo com a folha de dados, esse modelo de LED emite, em suas 

condições nominais, um fluxo luminoso de 230 lm. Dessa forma, para que os 7 LEDs emitam 

a mesma quantidade de fluxo luminoso que seria emitida por 6,3 LEDs operando com corrente 

nominal, esses devem emitir 86% do seu fluxo luminoso nominal. Conforme pode ser visto na 

relação entre fluxo luminoso e corrente do LED na Figura 51, isso significa operar o LED com 

uma corrente direta de 580 mA, tendo em vista que a corrente direta nominal desse é de 700 

mA. Na Tabela 5 constam as condições de operação dos demais LEDs utilizados no módulo, 

como o parâmetro x obtido no projeto, o número de LEDs dispostos no módulo, a percentagem 

do fluxo luminoso nominal necessária e a corrente direta correspondente a esse fluxo.  

Figura 51. Determinação da corrente direta do LED a partir da percentagem de fluxo necessária. 

 

Fonte: (PHILIPS LUMILEDS, 2016b) –adaptado. 
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Tabela 5- Modelos de LEDs utilizados e as respectivas quantidades e condições de operação para reprodução do 

espectro da luz solar às doze horas. 

LED x 
Número de LEDs 

no módulo 
% n  LEDI  (mA) 

Luxeon Rebel LXML-PWN2 6,3 7 86 580 

Luxeon Rebel LXML-PE01  4,0 5 80 270 

XpEWHT-l1-0000-00BE7 6,1 7 87 295 

XpEBLU-L1-0000-00201 3,2 4 80 275 

XpEFAR-L1-0000-0070 4,2 5 84 295 

SML-LXL8047UVC 2,1 3 68 620 

LH W5AM-2T3T-1 2,4 3 80 275 

 

Contudo, após um primeiro ensaio, as medidas de espectro apresentaram um erro acima 

do esperado, não somente em relação ao espectro solar das 12h, utilizado como referência de 

projeto, mas também em relação ao próprio espectro projetado. Como no projeto do sistema de 

iluminação foram utilizados dados dos LEDs disponíveis nas folhas de dados dos fabricantes, 

optou-se por realizar medidas individuais do espectro de cada ramo de LEDs dos modelos 

existentes no módulo a fim de comparar o espectro medido com o espectro informado pelo 

fabricante. Para realizar as medidas individuais, utilizou-se a plataforma de testes, em que cada 

ramo de LEDs de mesmo modelo foi acionada por vez. Cada medida foi dividida pelo número 

de LEDs do respectivo modelo, obtendo-se assim o comportamento médio desse modelo de 

LED. Além das medidas de distribuição espectral, também foram levantadas as curvas de fluxo 

luminoso em função da corrente direta. Esses dados foram obtidos para ser possível reproduzir 

o espectro de referência com base nos dados reais de operação dos LEDs.  

A Figura 52 apresenta, para cada um dos modelos de LEDs utilizados no módulo, o 

comparativo entre o espectro medido na esfera integradora e o respectivo espectro informado 

pelo fabricante e a curva que relaciona o fluxo luminoso e a corrente direta, obtida 

experimentalmente. Diferenças na distribuição espectral são esperadas, uma vez que os próprios 

fabricantes informam que há diferença entre os espectros de amostras de um mesmo modelo, 

especialmente em LEDs que utilizam camadas de fósforo para a conversão da luz, como é o 

caso dos LEDs brancos. Além disso, as diferenças também ocorrem por o modelo do dispositivo 

utilizado no trabalho para a aferição do espectro ser diferente do modelo do fabricante. 

Através do comparativo, verifica-se que o LED de cor ciano, modelo Luxeon LXML-

PE01, apresenta um espectro em conformidade com o informado pelo fabricante. Os LEDs de 
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cor azul, modelo CREE XP-E XPEBLU, vermelho, modelo Osram LH e UV, modelo Lumex 

SML, apresentam um espectro mais estreito que o presente na folha de dados. Em especial, o 

LED UV apresenta um espectro significativamente mais estreito.  Os LEDs brancos, modelos 

CREE branco quente e Luxeon Rebel branco neutro, apresentam diferenças no formato da 

distribuição espectral, com diferenças mais significativas especialmente nos picos da região do 

azul, onde é possível notar um deslocamento desses picos. O LED de cor vermelho-distante, 

modelo CREE XPE XPEFAR, exibe um deslocamento da distribuição espectral. Esse 

deslocamento ocorre tanto de uma diferença de fabricação do LED quanto de um deslocamento 

ocasionado durante o procedimento de obtenção dos pontos da curva espectral do LED a partir 

da imagem do espectro retirada da folha de dados do fabricante.  

Figura 52 – Medida do espectro individual de cada modelo de LED do módulo em comparação ao respectivo 

espectro informado pela folha de dados do fabricante. 
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Fonte: elaborada pelo autor. 

Com os dados das medidas individuais dos LEDs, realizou-se novamente o 

procedimento de otimização. Neste momento, não se buscava mais realizar uma seleção de 

LEDs, mas sim definir as condições de operação de cada modelo do módulo que resultasse em 

um erro mínimo. Na Tabela 6 são exibidos os modelos de LEDs utilizados no módulo, assim 
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como o respectivo valor do parâmetro x – o qual corresponde ao número de LEDs de um 

determinado modelo operando em condições nominais –  de cada modelo definido pelo 

procedimento de otimização, o número de LEDs de cada modelo dispostos no módulo, o 

percentual do fluxo luminoso nominal n  que os LEDs de cada modelo devem emitir para 

corresponder ao fluxo luminoso determinado pelo parâmetro x e a corrente de operação LEDI  

do ramo de LEDs de cada modelo que resulta no fluxo luminoso necessário. A Figura 53 

apresenta o espectro simulado com os dados experimentais dos LEDs em comparação com o 

espectro simulado com dados retirados das folhas de dados e com o espectro solar ao meio-dia, 

utilizado como referência. 

Tabela 6 – Modelos de LEDs utilizados e as respectivas quantidades e condições de operação para reprodução do 

espectro da luz solar às doze horas. 

LED x 
Número de LEDs 

no módulo 
% n  LEDI  (mA) 

Luxeon Rebel LXML-PWN2 6 7 85 570 

Luxeon Rebel LXML-PE01  4,5 5 90 290 

XpEWHT-l1-0000-00BE7 5,7 7 64 205 

XpEBLU-L1-0000-00201 3,5 4 87 280 

XpEFAR-L1-0000-0070 4,5 5 90 320 

SML-LXL8047UVC 2 3 66 500 

LH W5AM-2T3T-1 2,25 3 75 250 
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Figura 53. Espectro projetado a partir de medidas individuais (2) em comparação ao espectro projetado a partir da 

folha de dados (1) e ao espectro de referência da luz solar às doze horas. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

As principais diferenças percebidas entre os dois espectros simulados ocorrem nos dois 

extremos do espectro eletromagnético. Na região de comprimentos de onda menores (região do 

UV e do azul), a diferença é mais evidente, e ocorre justamente por essa região ser composta 

pelos LEDs que apresentaram as diferenças mais significativas entre os espectros medido e o 

informado pelo fabricante. No caso, devido à distribuição espectral do LED UV ser mais 

estreita, e os espectros dos LEDs brancos apresentarem um deslocamento nos picos que emitem 

na região do azul, o somatório resultante da combinação dos LEDs difere da combinação 

realizada com os espectros informados pelos fabricantes. O erro relativo entre cada um dos 

espectros simulados e o espectro de referência foi calculado. A Figura 54 apresenta um 

comparativo entre os dois erros calculados para cada comprimento de onda do espectro.   
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Figura 54. Erro relativo percentual entre referência e espectro simulado com dados informados pelo fabricante 

(Erro 1) e entre referência e espectro simulado com dados medidos (Erro 2). 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

O espectro do módulo de LEDs foi novamente medido com o uso da plataforma de testes 

apresentada previamente. Os valores de corrente dos ramos de LEDs foram definidos de acordo 

com os valores obtidos através do procedimento de otimização utilizando os dados medidos dos 

LEDs. A Figura 55 apresenta o espectro medido em comparação com o espectro simulado com 

dados medidos e com o espectro de referência. O espectro medido apresenta coerência com o 

espectro estimado, sendo algumas diferenças existentes na região dos picos de emissão dos 

LEDs. A Figura 56 apresenta um comparativo entre os dois erros calculados para cada 

comprimento de onda do espectro. 
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Figura 55. Espectro medido (1) em comparação ao espectro simulado (2) e ao espectro da luz solar ao meio-dia. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Figura 56. Erro relativo percentual entre referência e espectro simulado com dados medidos (Erro 2) e entre 

referência e espectro medidos (Erro 3). 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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O erro relativo entre o espectro simulado e o espectro medido para cada comprimento 

de onda é ilustrado na Figura 57. Conforme é apresentado na figura, para toda a faixa do 

espectro eletromagnético, o erro relativo ficou abaixo de 12%. Essa diferença ocorre por 

questões como precisão em definir o exato valor de corrente que reflete o fluxo projetado, além 

da precisão do sistema eletrônico em reproduzir essa corrente definida.  

Figura 57. Erro relativo percentual entre o espectro simulado e o espectro medido. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Tabela 7 - Modelos de LEDs utilizados e as respectivas quantidades e condições de operação para reprodução do 

espectro da luz solar às nove horas. 

LED x 
Número de LEDs 

no módulo 
% n  LEDI  (mA) 

Luxeon Rebel LXML-PWN2 4 7 57 365 

Luxeon Rebel LXML-PE01  3 5 60 200 

XpEWHT-l1-0000-00BE7 4 7 60 210 

XpEBLU-L1-0000-00201 2,6 4 65 200 

XpEFAR-L1-0000-0070 3,1 5 62 220 

SML-LXL8047UVC 0,6 3 20 180 

LH W5AM-2T3T-1 0,9 3 30 115 

Figura 58. Espectro medido em comparação ao espectro de referência da luz solar às nove horas. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Tabela 8 - Modelos de LEDs utilizados e as respectivas quantidades e condições de operação para reprodução do 

espectro da luz solar às oito horas. 

LED x 
Número de LEDs 

no módulo 
% n  LEDI  (mA) 

Luxeon Rebel LXML-PWN2 2,7 7 38 240 

Luxeon Rebel LXML-PE01  2 5 40 90 

XpEWHT-l1-0000-00BE7 2,7 7 38 120 

XpEBLU-L1-0000-00201 1,7 4 42 120 

XpEFAR-L1-0000-0070 2,1 5 42 150 

SML-LXL8047UVC 0,4 3 13 110 

LH W5AM-2T3T-1 0,7 3 23 75 

Figura 59. Espectro medido em comparação ao espectro de referência da luz solar às oito horas. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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reproduzir o espectro da luz solar ao meio dia. Também foram realizadas medidas de 

distribuição espectral individuais, referente à cada modelo de LED utilizado no módulo. Estas 

medidas foram úteis para avaliar as diferenças entre o espectro medido e o espectro projetado 

a partir das folhas de dados dos fabricantes e para determinar o fluxo luminoso de cada modelo 

presente no módulo necessário para a reprodução de outros espectros. No caso, foram 

reproduzidos os espectros da luz solar das nove e oito horas. De um modo geral, o sistema de 

iluminação foi capaz de reproduzir os espectros de referência com boa precisão, sendo as 

diferenças entre o espectro projetado e o medido ocasionadas principalmente pelas 

desconformidades entre o espectro informado pela folha de dados do fabricante e o espectro de 

fato emitido pelo LED. 
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CONCLUSÃO GERAL 

Previamente ao início desse trabalho, as tecnologias de lâmpadas desenvolvidas 

buscavam proporcionar melhores condições de iluminação para a visão humana. Entretanto, 

com o crescente uso de fontes de iluminação artificial para crescimento de plantas, surge a 

necessidade de fontes de iluminação voltadas especificamente para essa aplicação. LEDs 

representam uma inovadora fonte de iluminação artificial para plantas. Em virtude de suas 

características, como distribuição espectral estreita e variedade de cores, o uso de LEDs permite 

manipular respostas metabólicas da planta, seja o objetivo otimizar a produtividade e qualidade 

das plantas, reproduzir condições naturais de iluminação ou realizar estudos da fisiologia 

vegetal. 

Tendo como base essas necessidades, o objetivo do trabalho foi desenvolver um sistema 

capaz de reproduzir diferentes espectros de luz. Foi proposta uma metodologia automatizada 

que otimiza a combinação de LEDs, escolhendo os mais apropriados. Como método de 

otimização matemática foi utilizada a Programação Inteira Mista. No caso, os LEDs foram 

selecionados pelo procedimento de otimização a partir de um banco de dados criado com 

informações de cerca de 40 modelos diferentes. As informações dos LEDs foram retiradas das 

folhas de dados disponibilizadas pelos fabricantes. O principal critério na elaboração do banco 

de dados foi a acessibilidade a aquisição dos LEDs. 

Como aplicação da metodologia elaborada, foi desenvolvido um sistema de iluminação 

com referência no espectro da luz solar ao meio dia. O acesso a uma variedade de modelos foi 

uma das dificuldades encontradas, de modo que, uma maior variedade de LEDs possibilitaria 

combinações que resultariam em uma aproximação mais fiel do espectro em relação à obtida 

no trabalho.   

Com o objetivo de acionar e controlar os LEDs utilizados no módulo de maneira 

independente, foi implementado um sistema eletrônico composto por conversores Buck. Cada 

conversor possuí um controle de corrente por histerese, sendo a intensidade dos LEDs ajustada 

por dimming por PWM. A principal dificuldade no desenvolvimento do sistema eletrônico foi 

obter um bom desempenho do conversor utilizando o dimming por PWM. A técnica de controle 

por histerese foi utilizada como solução por apresentar os melhores resultados. Entretanto, foi 

necessário implementar o controle de forma analógica, visto que o microcontrolador não 

disponibilizava a quantidade de comparadores analógicos necessários a implementação do 

controle. Dessa forma, foi utilizado um maior número de componentes, o que resultou em um 

maior tamanho físico do conversor. 
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Com relação ao espectro do sistema de iluminação, como o projeto foi realizado a partir 

das folhas de dados dos fabricantes, após uma primeira medida do espectro do módulo, foi 

verificado que a diferença em relação a referência de projeto estava acima do esperado. Optou-

se por realizar medidas individuais do espectro dos modelos utilizados no módulo. Os espectros 

medidos apresentaram diferenças em relação aos espectros informados pelos fabricantes. 

Concluiu-se que as diferenças ocorrem por diferentes motivos. Os próprios fabricantes, por 

exemplo, informam que ocorrem diferenças no espectro emitido por LEDs de um mesmo 

modelo devido aos processos de fabricação. Além disso, há o erro de medição apresentado pelos 

equipamentos, e como o modelo de equipamento utilizado pelo fabricante não é o mesmo 

modelo de equipamento utilizado no trabalho, existe a diferença entre os erros de medição dos 

equipamentos.  

Com as medidas individuais de espectro, utilizou-se o procedimento de otimização para 

redefinir as condições de operação dos LEDs do módulo. Embora o espectro resultante tenha 

apresentado uma maior diferença em relação à diferença apresentada pelo espectro projetado 

com dados do fabricante, o sistema de iluminação foi capaz de reproduzir o espectro de 

referência com boa fidelidade. Por fim, o procedimento de otimização também se mostrou 

capaz de definir as condições de operação dos LEDs já existentes no módulo para a reprodução 

de outros espectros, conforme foi visto no trabalho através da reprodução dos espectros da luz 

solar das oito e nove horas da manhã. 
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TRABALHOS FUTUROS 

Recomenda-se o desenvolvimento de outros trabalhos de modo a complementar o 

estudo desenvolvido. Dentre as recomendações, cita-se:  

 

Desenvolvimento e implementação de uma estratégia de controle 

eletrofototérmico: dentre as variáveis que impactam sob fluxo luminoso emitido pelo LED, 

além da potência aplicada sob este, está a temperatura. Nesse trabalho, a malha óptica opera em 

malha aberta. Caso a malha óptica operasse com a realimentação das informações do espectro 

emitido, não seria necessário um controle da temperatura, visto que o sistema de controle 

realizaria as devidas correções. Entretanto, operar a malha óptica com realimentação é uma 

solução complexa e com custo muito elevado. Uma solução consiste em realizar medidas de 

corrente e tensão dos LEDs e temperatura do dissipador. Com essas medidas é possível estimar 

matematicamente o fluxo emitido pelos LEDs. O erro, calculado com base em um fluxo de 

referência, é compensado através da corrente dos LEDs. Estratégias desse tipo de controle são 

encontradas em (CORDEIRO et al., 2014; GARCIA et al., 2008; YUZHEN et al., 2016).  

 

Análise e otimização da distribuição física dos LEDs: o espectro da luz proveniente 

do sistema de iluminação que atinge as plantas difere de uma folha para a outra. Essa diferença 

ocorre em virtude da disposição física dos LEDs. Esta questão da distribuição física dos LEDs 

pode ser analisada através de programação matemática. Dessa maneira, a solução otimizada 

obtida seria a disposição dos LEDs que resultaria na luz mais homogênea possível. Entretanto, 

essa já é uma formulação mais complexa do que a apresentada no trabalho, uma vez que deve 

considerar outros fatores como, por exemplo, tamanho físico dos LEDs, altura entre módulo e 

plantas e padrão de emissão de luz dos LEDs. Além disso, pode ser considerado o uso de lentes 

ópticas que são utilizadas para homogeneizar a luz emitida e para alterar o padrão de emissão 

do LED, como ângulo de abertura. 

 

Otimização do dissipador: embora calculado, o dissipador foi projetado para operar 

em condições extremadas. Assim, sugere-se o uso de abordagens que resultem em um projeto 

otimizado do dissipador do módulo, como as apresentadas por (BENDER, 2012) e (CHIES, 

2016). 
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Análise de outras topologias para o sistema eletrônico: não era foco do trabalho 

buscar a melhor solução em termos de topologia. Em um primeiro momento, buscou-se utilizar 

uma topologia que proporcionasse flexibilidade e desempenho para o módulo de LEDs, não 

sendo tamanho, custo e eficiência as principais preocupações. Entretanto, há na literatura 

topologias que podem resultar em um mesmo desempenho e flexibilidade, porém, com 

melhores resultados em termos de eficiência, custo e tamanho, como é o caso das topologias de 

estágio único com saída múltiplas (multistring) e controle independente de cada saída, como 

apresentado por (WONG et al., 2017) e (GUO et al., 2016) 

 

Avaliar o impacto do uso de dimming por amplitude no erro: essa sugestão possui 

correlação com a anterior. Consiste em avaliar se o uso de dimming por amplitude teria um 

maior impacto sob o erro obtido entre o espectro projetado e o medido. Com o uso de dimming 

por amplitude seria possível utilizar a mesma topologia, entretanto com um interruptor a menos. 

Além disso, o controle pode ser feito de maneira digital, de forma a aumentar a confiabilidade 

e precisão do sistema, além de reduzir o tamanho físico do conversor.  
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ANEXO A 

Algoritmo que obtém os pontos do espectro relativo da imagem retirada da folha de dados do 

LED: 

function LED = AdquiridorDeEspectro(file, StartWL, EndWL) 
Imagem = imread(file); 
BWX = im2bw(Imagem, graythresh(Imagem)); 
linhas = length(BWX); 
colunas=EndWL-StartWL; 
BWX=imresize(BWX, [linhas, colunas]); 

  
LEDImagem(colunas, 2)=zeros; 
for i=1:colunas 
 for j=1:linhas 
 if BWX(j, i) == 0 
 LEDImagem(i,1)=i; 
 %indices de imagem são mais altos intensidade nula, então subtrai 
 %leitura de intensidade atual (j) do índice mais alto (linha) 
 LEDImagem(i,2)=linhas-j; 
 break 
 else %a intensidade no comprimento de onda i é zero 
 LEDImagem(i,1)=i; 
 LEDImagem(i,2)=0; 
 end 
 end 
end 
%determina o tamanho da matriz dimensionada para declarar antes de 
%copiar valores para dentro dela. Isso acelera a execução do programa 
%pois copia-se somente valores onde a intensidade não é nula 
TamanhoEscalado=0; 
for i=1:colunas 
 if LEDImagem(i,2) ~= 0 
 TamanhoEscalado=TamanhoEscalado+1; 
 end 
end 
LEDImagemEscalada(TamanhoEscalado,2)=zeros; 
%%Intensidade relativa 
%Dimensiona a curva para mostrar o comprimento de onda e a  
%intensidade relativa adequados 
maxIntens=max(LEDImagem(:,2)); %Encontra o máximo para calcular a 
                                %intensidade relativa 
j=1; 
for i=1:colunas 
 if LEDImagem(i,2) ~= 0 
 LEDImagemEscalada(j,1)=LEDImagem(i,1)+StartWL; 
 LEDImagemEscalada(j,2)=LEDImagem(i,2)/maxIntens; 
 j=j+1; 
 end 
end 
%Retorna dados da intensidade relativa 
LED(:,1) = LEDImagemEscalada(:,1); 
LED(:,2) = LEDImagemEscalada(:,2); 
end
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ANEXO B 

Algoritmo utilizado para conversão do espectro relativo para o espectro com valores físicos. 

No caso abaixo, os dados fotoelétricos utilizados são do LED Lumileds Luxeon Rebel Neutral-

White PWN2: 

close all; clc; 
hold on 
White = AdquiridorDeEspectro('C:\Users\P&D em 

Eletrônica\Dropbox\Mestrado\GSEC\projeto_luminotecnico\LEDS\FINAL\LUXEON_RE

BEL\neutral_white_4100k.png', 350, 800); 

  
%INFORMAR lumens do LED 
lumens = 230; 

  
%Interpola os pontos para suavizar a curva obtida 
x_new = 350:1:800; 
y_new=interp1(White(:,1), White(:,2),x_new, 'spline'); 

  
%Normaliza o espectro relativo para que integral seja igual a 1 
normalizador=trapz(y_new); 
y_new2=y_new/normalizador; 

  
%multiplica pela curva fotópica  
V = exp(-257.42*power(((x_new/1000)-0.555),2)); 
for x = 1:401 
resultante(x) = V(x)*y_new2(x); 
end; 

  
%Resolve equação de conversão 
resultantei = trapz(resultante); 
phiE = lumens/(683*resultantei); 

  
%Determina a constante de conversão 
phiN=normalizador; 
Im = phiE/phiN; 

  
%Im é o valor que multiplica a intensidade para valores fisicos 
Intensidade_real=y_new*Im; 

  
%Plota o gráfico resultante 
plot(x_new, Intensidade_real); 
xlabel('Wavelength (nm)'); 
ylabel('Radiant Power (W/nm/m²)'); 
title('LED Spectrum'); 
grid on 

  
%Exporta a curva com valores físicos para XLS 
filename3 = 'intensidade_real.xlsx'; 
xlswrite(filename3, Intensidade_real); 
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ANEXO C 

Na tabela abaixo estão listados os modelos inclusos no banco de LEDs criado  

Tabela 9. Lista de modelos inclusos no banco de LEDs elaborado. 

Fabricante Modelo 

Lumileds Luxeon Rebel LXML-PWN2 Neutral White (4100K) 

Lumileds Luxeon Rebel LXML-PWC2 Cool White (5650K) 

Lumileds Luxeon Rebel LXW9 PW27 2700k Warm White 

Lumileds Luxeon Rebel LXW9 PW30 3000k Warm White 

Lumileds Luxeon Rebel LXML-PE01-0070 Cyan 

Lumileds Luxeon Rebel LXML-PM01-0080 Green 

Lumileds Luxeon Rebel LXM5-PL01 Amber 

Lumileds Luxeon Rebel LXM2-PL01-0000 PC-Amber 

Lumileds Luxeon Rebel LXML-PD01-0050 Red 

Lumileds Luxeon Rebel LXML-PB01-0040 Blue 

Lumileds Luxeon Rebel LXM3-PD01 Deep Red 

Lumileds Luxeon Rebel LHUV-0395-A065 UV 395 nm 

Lumileds Luxeon Rebel LHUV-0405-A070 UV 405 nm 

Lumileds Luxeon Rebel LXML-PX02-0000 Lime 

Cree XP-E XPEBLU-L1 Blue 

Cree XP-E XPEFAR-L1-0000-00701 Far-Red 

Cree XP-E XPEEPR-L1-0000-00901 Photo Red 

Cree XP-E XPEAMB-L1-0000-00901 Amber 

Cree XP-E XPEROY-L1-0000-00B02 Royal Blue 

Cree XP-E XPERDO-L1-0000-00903 Red Orange 

Cree XP-E XPEGRN-L1-0000-00C03 Green 

Cree XP-E XPERED-L1-0000-00802 Red 

Cree XP-E XPEWHT‑L1‑0000‑00F01 Cool White 

Cree XP-E XPEWHT‑L1‑0000‑00DE4 Warm White 

Cree XP-E XPEWHT‑L1‑0000‑00BE7 Neutral White 

Cree XMLAWT-00-0000-000LT50E4 Neutral White 

Cree XMLAWT-00-0000-0000T6051 Cool White 
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Cree XMLAWT-00-0000-000LT30F7 Warm White 

Cree LXH8-FW27 White 2700K 

Cree LXH8-FW30 White 3000K 

Cree LXH8-FW35 White 3500K 

Cree LXH8-FW40 White 4000K 

Cree LXH8-FW50 White 5000K 

Cree MX6AWT-A1-0000-0007EA 2200K 

Cree MX6AWT-A1-0000-000BE7 2600K 

Cree MX6AWT-A1-0000-000CE5 3500K 

Cree MX6AWT-A1-0000-000E51 5000K 

Semileds C35L-U-A-U70-E2 UV 

Osram GFCSHPM1_24_2S3S_1 Far Red 730 nm 

Osram LH W5AM-2T3T-1 Far Red 

Lumex SML-LXL8047UVC UV 
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ANEXO D 

Algoritmo utilizado no microcontrolador para o acionamento dos MOSFETs de 

dimming: 

/* -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- */ 

// Tiva C base project 
/* -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
/* Author: Klaus Martin        

             
/* Date: 22/12/2016         

           
/* Device: CORTEX M4F TM4C123GH6PM Tiva C Launchpad    
 
/*     PART_TM4C123GH6PM - To use pin_map.h 
/*     TARGET_IS_TM4C129_RA0 - To use the include files in 

ROM of the Tiva device        */ 
/**/ 
/* ------------------------------------------------------------------------- 
/* Includes*/ 
/* -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
 
// Standart libraries 
#include <stdint.h> 
#include <stdbool.h> 
#include "stdio.h" 
#include "stdlib.h" 
 
// Macros that define the interrupt assignment on Tiva devices 
#include "inc/hw_ints.h" 
// Macros defining the memory map of the Tiva device 
#include "inc/hw_memmap.h" 
//Defines common types and macros 
#include "inc/hw_types.h" 
// Defines and Macros for GPIO hardware 
#include "inc/hw_gpio.h" 
// Defines and Macros for System Control hardware 
#include "inc/hw_sysctl.h" 
// Defines and Macros for Timer hardware 
#include "inc/hw_timer.h" 
 
// Analog-to-Digital Converter Module 
#include "driverlib/adc.h" 
// Advanced Encryption Standard Module 
#include "driverlib/aes.h" 
// Controller Area Network Module 
#include "driverlib/can.h" 
// Analog Comparator Module 
#include "driverlib/comp.h" 
// Cyclic Redundancy Check Module 
#include "driverlib/crc.h" 
// DES Encryption Module 
#include "driverlib/des.h" 
// EEPROM Module 
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#include "driverlib/eeprom.h" 
// Ethernet Controller 
#include "driverlib/emac.h" 
// External Peripheral Interface Module 
#include "driverlib/epi.h" 
// Flash Module 
#include "driverlib/flash.h" 
// Floatint Point Unit 
#include "driverlib/fpu.h" 
// General Pourpose Input Output Module 
#include "driverlib/gpio.h" 
//Hibernation Module 
#include "driverlib/hibernate.h" 
// Inter-Integrated Circuit Module 
#include "driverlib/i2c.h" 
// Interrupt Module 
#include "driverlib/interrupt.h" 
// LCD Module 
#include "driverlib/lcd.h" 
// Memory Protection Unit 
#include "driverlib/mpu.h" 
// 1-Wire Master Module 
#include "driverlib/onewire.h" 
// Mapping of peripherals to pins 
#include "driverlib/pin_map.h" 
// Pulse Width Modulator Modulator 
#include "driverlib/pwm.h" 
// Quadrature Encoder Module 
#include "driverlib/qei.h" 
// ROM Functions 
#include "driverlib/rom.h" 
// Hashing Module 
#include "driverlib/shamd5.h" 
// Synchronous Serial Interface Module 
#include "driverlib/ssi.h" 
// Software Cyclic Redundancy Check Module 
#include "driverlib/sw_crc.h" 
// System Control Module 
#include "driverlib/sysctl.h" 
// System Exception Module 
#include "driverlib/sysexc.h" 
// SysTick Timer Module 
#include "driverlib/systick.h" 
// Timer Module 
#include "driverlib/timer.h" 
// Universal Asynchronous Receiver/Transmitter Module 
#include "driverlib/uart.h" 
// Micro Direct Memory Access Module 
#include "driverlib/udma.h" 
// Universal Serial Bus Module 
#include "driverlib/usb.h" 
// Watchdog Module 
#include "driverlib/watchdog.h" 
/* -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
 
// Frequency of the PWM 
#define PWM_FREQUENCY 25000 
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/* -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- */ 

/* Variables */ 
/* -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
 
// PWM period (clock ticks) 
unsigned int  PWM_PERIOD = 0; 
unsigned int  CPU_CLOCK = 0; 

 
/* -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
/* Main function*/ 
/* -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
void main (void) 
{ 
 /* ------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- */ 
 // CPU settings 
 /* ------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- */ 
 //Define as configurações de clock 
 SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN 

|SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000); 
 CPU_CLOCK = SysCtlClockGet(); 
    /* ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
    // Configure output pins 
    /* ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
    // Enable peripheral clocks 
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOF); 
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOG); 
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOK); 
 
 // Power up delay 
 SysCtlDelay (10); 
 
    //Configure PF1 as PWM output 
    GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1); 
    GPIOPinConfigure (GPIO_PF1_M0PWM1); 
 
    //Configure PF2 as PWM output 
    GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2); 
    GPIOPinConfigure (GPIO_PF2_M0PWM2); 
 
 //Configure PF3 as PWM output 
    GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_3); 
    GPIOPinConfigure (GPIO_PF3_M0PWM3); 
 
    //Configure PG0 as PWM output 
    GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_0); 
    GPIOPinConfigure (GPIO_PG0_M0PWM4); 
 
    //Configure PG1 as PWM output 
    GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_1); 
    GPIOPinConfigure (GPIO_PG1_M0PWM5); 
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    //Configure PK4 as PWM output 
    GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_4); 
    GPIOPinConfigure (GPIO_PK4_M0PWM6); 
 
    //Configure PK5 as PWM output 
    GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTK_BASE, GPIO_PIN_5); 
    GPIOPinConfigure (GPIO_PK5_M0PWM7); 
 
    /* ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
    // Configure PWM 
    /* ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
 
 // Calculate PWM_PERIOD 
    PWM_PERIOD = (120000000 / PWM_FREQUENCY) - 1; 
 
    // Enable peripheral clock 
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_PWM0); 
 
 // Power up delay 
 SysCtlDelay (10); 
 
 //Configure PWM Options 
 PWMGenConfigure (PWM0_BASE, PWM_GEN_0, PWM_GEN_MODE_DOWN | 

PWM_GEN_MODE_DBG_RUN); 
 PWMGenConfigure (PWM0_BASE, PWM_GEN_1, PWM_GEN_MODE_DOWN | 

PWM_GEN_MODE_DBG_RUN); 
 PWMGenConfigure (PWM0_BASE, PWM_GEN_2, PWM_GEN_MODE_DOWN | 

PWM_GEN_MODE_DBG_RUN); 
 PWMGenConfigure (PWM0_BASE, PWM_GEN_3, PWM_GEN_MODE_DOWN | 

PWM_GEN_MODE_DBG_RUN); 
 
 //Set the Period (expressed in clock ticks) 
 PWMGenPeriodSet (PWM0_BASE, PWM_GEN_0, PWM_PERIOD); 
 PWMGenPeriodSet (PWM0_BASE, PWM_GEN_1, PWM_PERIOD); 
 PWMGenPeriodSet (PWM0_BASE, PWM_GEN_2, PWM_PERIOD); 
 PWMGenPeriodSet (PWM0_BASE, PWM_GEN_3, PWM_PERIOD); 
 
 // Set PWM duty 
 
 PWMPulseWidthSet (PWM0_BASE, PWM_OUT_1, PWM_PERIOD / 5.83); 
 PWMPulseWidthSet (PWM0_BASE, PWM_OUT_2, PWM_PERIOD / 4.375); 
 PWMPulseWidthSet (PWM0_BASE, PWM_OUT_3, PWM_PERIOD / 6.36); 
 PWMPulseWidthSet (PWM0_BASE, PWM_OUT_4, PWM_PERIOD / 4.66); 
 PWMPulseWidthSet (PWM0_BASE, PWM_OUT_5, PWM_PERIOD / 6.36); 
 PWMPulseWidthSet (PWM0_BASE, PWM_OUT_6, PWM_PERIOD / 8.75); 
 PWMPulseWidthSet (PWM0_BASE, PWM_OUT_7, PWM_PERIOD / 4.66); 
 
 // Turn on the output pins 
 
 PWMOutputState (PWM0_BASE, PWM_OUT_1_BIT , true); 
 PWMOutputState (PWM0_BASE, PWM_OUT_2_BIT , true); 
 PWMOutputState (PWM0_BASE, PWM_OUT_3_BIT , true); 
 PWMOutputState (PWM0_BASE, PWM_OUT_4_BIT , true); 
 PWMOutputState (PWM0_BASE, PWM_OUT_5_BIT , true); 
 PWMOutputState (PWM0_BASE, PWM_OUT_6_BIT , true); 
 PWMOutputState (PWM0_BASE, PWM_OUT_7_BIT , true); 
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 // Enable the PWM generator 
 PWMGenEnable (PWM0_BASE, PWM_GEN_0); 
 PWMGenEnable (PWM0_BASE, PWM_GEN_1); 
 PWMGenEnable (PWM0_BASE, PWM_GEN_2); 
 PWMGenEnable (PWM0_BASE, PWM_GEN_3); 
 
    /* ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
    // Main loop 
    /* ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- */ 
 
 while (1) 
 { 
 
 }} 


