
 
Glossário de termos mais comuns em iluminação 

 
Como uma disciplina técnica e científica, a tecnologia empregada na iluminação possui 
linguagem própria. Seus conceitos definem as características das lâmpadas e luminárias e 
garantem uma padronização das unidades de medida.  
 

Cor da luz  
A cor da luz pode ser definida em termos de temperatura correlata de cor. São três as 
principais categorias: 
 

• Branco quente: ≤ 3.300K  
* Branco frio: ≥ 3.300K ≤ 5.300K  
* Branco luz do dia: ≥ 5.300K  
 

Mesmo com a mesma cor de luz, as lâmpadas podem ter diferentes índices de reprodução 
de cor.  

 
Eficácia luminosa (η) 
Eficácia luminosa (η) indica a eficiência com que a energia elétrica consumida é convertida 
em luz. 

 Unidade de Medida: Lúmen por Watt [lm/W]  
 
Fluxo luminoso (Ø)  
O fluxo luminoso (Ø) é a quantidade total de luz emitida por uma fonte. Quanto mais alto, 
mais brilho tem a lâmpada. 

 Unidade de Medida: Lúmen [lm] 
 

Iluminância (E)  
Iluminância (E) é a razão entre o fluxo luminoso e a área a ser iluminada. 

 Unidade de Medida: Lux [lx]  
 

Uma iluminância de 1 Lux ocorre quando o fluxo luminoso de 1 Lúmen é distribuído 
uniformemente sobre uma área de 1 Metro Quadrado. 
 

Índice de reprodução de cor (RA OU IRC) 
É a medida de correspondência entre a cor real de um objeto ou superfície e sua aparência 
diante de uma fonte de luz.  
A luz artificial, como regra, deve permitir ao olho humano perceber as cores corretamente, 
ou o mais próximo possível da luz natural. Lâmpadas com índice de reprodução 100 
apresentam as cores com total fidelidade e precisão. Quanto mais baixo o índice, mais 
deficiente é a reprodução de cor. Os índices variam conforme a natureza da luz e são 
indicados de acordo com o uso de cada ambiente.  

 
Infravermelho 
Radiação, com um comprimento de onda maior do que a luz vermelha visível, que não 
é percebida pelos nossos órgãos da visão, mas tem a capacidade de aquecer a 
superfície iluminada.  
 

  



Intensidade luminosa (I) 
É a intensidade do fluxo luminoso emitido por uma fonte de luz. 

 Unidade de Medida: Candela [cd]  
 
Geralmente, uma fonte de luz emite o seu fluxo luminoso (Ø) em diferentes direções e 
diferentes intensidades. Uma candela (cd) é a intensidade luminosa de uma fonte pontual 
que emite o fluxo luminoso de um lúmen em um ângulo sólido de um esferorradiano. 
 

Luminância (L)  
A luminância (L) é a intensidade luminosa produzida ou refletida por uma superfície 
aparente. 

 Unidade de medida: Candela por Metro Quadrado [cd/m2]  
 

Luz e radiação 
Luz é uma parte da radiação eletromagnética que o olho humano percebe como brilho, em 
outras palavras, a parte do espectro que pode ser visto. Esta radiação está entre 380 e 780 
nm, uma pequena fração do espectro de radiação eletromagnética.  
 

Temperatura correlata de cor (K) 
É a grandeza que expressa a aparência da cor da luz. Quanto mais alta a temperatura de 
cor, mais branca é a cor da luz emitida. 

 Unidade de Medida: Kelvin [K] 
 

Ultravioleta 
Radiação, com um comprimento de onda menor e uma frequência maior do que a luz 
violeta visível, que não é percebida pelos nossos órgãos da visão, mas pode causar 
prejuízos à saúde, oxidação e perda de cor em móveis, tapetes, obras de arte etc....  
 

Vida média (h) 
É a média aritmética do tempo de duração de cada lâmpadas ensaiada. 

 Unidade de Medida: Horas (h) 

 
Vida mediana (h) 
É o número de horas resultantes, em que 50% das lâmpadas ensaiadas ainda 
permanecem acesas 

 Unidade de Medida: Horas (h) 
 

Vida útil (h) 
É o número de horas decorrido quando se atinge 70% da quantidade de luz inicial devido á 
depreciação do fluxo luminoso de cada lâmpada, somado ao efeito das respectivas 
queimas ocorridas no período, ou seja, significa uma redução de 30% na quantidade de luz 
inicial. 

 Unidade de Medida: Horas (h) 


