
GLOSSÁRIO
DIGITAL LED 

V 1.0 | 08/2022



GLOSSÁRIO | DIGITAL LED POSTER P3 WEDDT.PT  |  01

O que é o “pitch” e qual a sua importância?

O pitch do pixel reflete a densidade do pixel na tela de LED, que está relacionada à resolução da 
imagem. Refere-se a PX (PHXmm), com base na distância (em milímetros) entre dois pixeis do centro de 
um pixel, ao centro de um pixel adjacente. X mm é a distância entre dois LEDs na tela de LED.

Quando falamos em painéis de LED cada pixel é um LED (diodo emissor de luz). 
Definir o pixel pitch correto, garante que as imagens exibidas chegam ao público com qualidade 

suficiente para despertar o seu interesse, assegurando o sucesso das campanhas. 

No mercado é comum usar a letra “P” para definir o pixel pitch, desta forma, um painel P1.5 tem 1.5 
mm de distância entre o centro de cada LED.

A distância a que o público estará do ecrã é outra variável que devemos considerar. Este dado 
será determinante para dimensionar qual será o pixel pitch adequado para o seu painel digital.

De modo geral, quanto mais afastadas as pessoas estiverem do painel digital, maior pode ser o 
pixel pitch. Por exemplo, um painel P1.5 (pixel pitch de 1.5 mm) oferece boa experiência de visualização 
acerca de 1,5 metros, outro P2.5 (pixel pitch de 2.5 mm) fornecerá visualização ótima para as pessoas 
que estiverem a 2,5 metros de distância em relação ao painel digital, e assim por diante.

Por que é importante escolher o pixel ou pitch corretamente?

Se escolhermos um pixel muito elevado ex: P10 e se estivermos a ver os paineís digitais a uma 
distância de 2m podem visualizar os espaços vazios entre cada LED, deixando ilegível o que está 
sendo reproduzido.

Por outro lado, se escolhermos um pixel muito baixo P2.5 e se estivermos a 10 metros de distância 
dos painéis digitais, o investimento poderá ser superior aos benefícios, já que quanto maior a 
densidade de pixels, mais caro é o painel digital.

PIXEL PITCH

PIXELLIGHT-EMITTING 
DIODES (LEDS)
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P2mm

INDOOR
1.2 < pitch < 5

OUTDOOR

2m 4m 5m 50m

4 < pitch < 16

P4mm P10mm P16mm

P4/4mm
P5/5mm

P6/6mm
P8/8mm

P10/10mm

P16/16mm

4 m
8m - 12m

5 m
10m - 15m

6 m
12m - 18m

8 m
16m - 24m

10 m
20m - 30m

16 m
32m - 48m

Distância mínima de visualização Distância de visualização óptima
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Painéis de LED DIP ou SMD, quais as diferenças?

LED DIP – DUAL INLINE PACKAGE
Esta tecnologia foi a primeira a ser utilizada nos paineis digitais.
 
Os LED’s DIP são formados por três micro lâmpadas nas cores vermelha, verde e azul. Possuem 

formato de bolha e são encapsuladas por pinos de conexão, e soldadas em placas de circuito 
impresso PCB.

Os painéis de LED DIP costumam ser mais indicados para projetos OUTDOOR por serem mais 
robustos e resistentes.

LED SMD – SURFACE MOUNT DEVICE
Esta tecnologia é mais recente, e a principal diferença dos LEDs DIP é que as três cores (vermelho, 

verde e azul) estão integradas num único LED.

O LED SMD é mais conhecido por oferecer imagens mais nítidas e de qualidade, por isso, também 
são mais usados em ambientes INDOOR.

É importante lembrar que uma tecnologia não exclui a outra, ambas são eficientes e funcionam, 
porém, tudo vai depender do projeto. O LED DIP vai ter oferecer mais resistência e o LED SMD mais 
estética.

O que são Nits? Qual a sua relação com Cd/m2?

NIT é uma métrica para medir a luminância, que é a quantidade de luz que um objeto emite. Vem 
do latim “Nitere”, que significa “brilhar”. NIT é equivalente a Candela (cd/m2), mas não faz parte do 
Sistema Internacional de Unidades. NIT e cd/m2, portanto, representam a mesma coisa e podem ser 
usados de forma intercambiável.

Quantos Nits é cd/m2?

1 nit = 1 cd/m²

DIP SMD

VS
>

DIP vida útil: 5-7 anos SMD vida útil: 3-5 anos
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De quantos Nits um painel digital precisa?

A luminosidade adequada de um painel digital, depende em grande parte dos cenários de 
aplicação. Em geral, recomendamos que:

Devido aos diferentes usos específicos e locais de instalação em projetos práticos, a luminosidade 
aplicada pode variar.

APLICAÇÃO

INTERIOR

SEMI-EXTERIOR

EXTERIOR

luminosidade sugerida

< 1.000 nits

3.000 - 5.000 nits

5.000 nits - 10.000 nits

APLICAÇÃO INDOOR

APRESENTAÇÕES EM CONGRESSOS

FILMES

PUBLICIDADE

luminosidade sugerida

200 - 300 nits

400 - 600 nits

600 - 1.000 nits




