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RESUMO
O presente projeto propõe um estudo sobre a verificação e o dimensionamento
da iluminação em ambientes internos especiais. Pretende-se disponibilizar informações
necessárias para a execução da análise luminotécnica do recinto e desenvolvimento de
projetos para esses ambientes.
Esse trabalho descreve os principais conceitos da luminotécnica, as
características dos diversos tipos de lâmpadas e luminárias que serão utilizadas no
decorrer do estudo.
Essas características e conceitos são associados aos métodos de verificação de
iluminância de interiores e métodos de cálculos de iluminação, a fim de se obter uma
metodologia eficaz e otimizada para a verificação e dimensionamento da iluminação
de ambientes internos especiais.
A metodologia desenvolvida é aplicada a ambientes especiais como a sala de
projetos elétricos do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
(CEFETES) e sala de pintura do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES), verificando, juntamente com seus usuários, se o projeto implantado
condiz com a real necessidade do ambiente. Caso necessário, será desenvolvido um
novo projeto para o local.

ix
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1

INTRODUÇÃO

A motivação para o desenvolvimento desse trabalho baseia-se na constatação de
que muitos ambientes internos apresentam iluminação deficiente por diversos motivos,
todos certamente ligados a alguma falha no projeto ou na sua implementação.
Muitas vezes os projetistas responsáveis pela realização do projeto luminotécnico
não possuem o conhecimento necessário ao seu desenvolvimento. Entretanto, julgam-se
aptos a fazê-lo de forma intuitiva e visual.
Segundo a NBR 5413, uma iluminância adequada depende das características da
tarefa a ser executada e do observador. As variáveis que compõem essas características
são: a velocidade e precisão do trabalho a ser realizado, a idade dos usuários e a refletância
do fundo da tarefa. Além disso, um bom projeto luminotécnico depende da escolha
apropriada dos aparelhos de iluminação, da cor da luz e seu rendimento e das
características de execução do teto, piso e parede.
No capítulo 2 são apresentados os conceitos básicos de luminotécnica como, por
exemplo, a intensidade luminosa, o fluxo luminoso, a eficiência luminosa e a iluminância.
Esses conceitos são de fundamental importância e serão utilizados como referência no
decorrer do projeto.
No capítulo 3 é feita uma abordagem da eficiência energética, do índice de
reprodução de cores e da temperatura de cor dos principais tipos de lâmpadas disponíveis
no mercado, destacando o campo de aplicação de cada uma delas. Além disso, é feito um
levantamento das principais classes de luminárias, suas características fotométricas e suas
aplicações.
No capítulo 4 serão abordados os métodos para a execução dos cálculos de
iluminação. Esses métodos são, na maioria das vezes, utilizados para a determinação do
número de luminárias necessárias a um determinado local para a obtenção da iluminância
adequada ao seu funcionamento.
No capítulo 5 é feito um estudo de softwares de cálculo luminotécnico existente no
mercado. Essa análise tem o intuito de verificar se os mesmos se apresentam como
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ferramentas úteis e confiáveis para a realização de cálculos de iluminação em ambientes
interiores.
De posse dos conceitos apresentados nos capítulos anteriores, e com auxilio de
normas vigentes, é desenvolvida, no capítulo 6, uma metodologia a ser utilizada na
verificação e dimensionamento do projeto luminotécnico de ambientes internos especiais.
Nesse mesmo capítulo é feita uma análise da atual situação da iluminação da sala de
desenho de projetos elétricos do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito
Santo e da sala de pintura do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo.
Se constatado que os mesmos não apresentam iluminação adequada será desenvolvido um
novo projeto para o local.
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2

NOÇÕES DE LUMINOTÉCNICA

Iluminar um local não significa apenas destinar àquele espaço ou superfície uma
determinada quantidade de fluxo luminoso, mas criar condições com a luz para que as
atividades sejam desenvolvidas pelo modo mais eficiente e confortável. Logo, para realizar
uma iluminação adequada a uma atividade é essencial saber como a iluminação se
processa [13].
Nesse capítulo serão apresentados os conceitos de luminotécnica que devem ser
considerados no desenvolvimento de um projeto. Os conceitos auxiliarão na escolha do
tipo de luminária e da lâmpada mais adequados ao ambiente a ser iluminado.
2.1 Fluxo Luminoso (Ø)
O fluxo luminoso é uma das unidades fundamentais em engenharia de iluminação,
dada como a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa em todas as direções
do espaço. Sua unidade de medida é o lúmen.
O lúmen é a quantidade de luz irradiada através de uma abertura de 1m2 em uma
esfera de 1m de raio. Como referência, considera-se que uma fonte luminosa uniforme de
intensidade de 1 candela emite 12,56 lúmens, ou seja, 4πR lúmens, sendo 1 lúmen para
cada área de 1m2 na superfície dessa esfera [4].
2.2 Intensidade luminosa (I)
É a quantidade de luz que uma fonte emite em uma determinada direção. O seu
valor está diretamente relacionado à direção dessa fonte de luz, pois pode-se perceber que
fontes luminosas normalmente não emitem a mesma quantidade de luz em todas as
direções.
A sua unidade é dada em Candela (cd) ou em algumas situações candela/1000
lúmens, e é avaliada utilizando-se como fonte de luz um corpo negro aquecido a
temperatura de solidificação da platina, que é de 1.773°C, à pressão constante de 101.325
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N/m2, e cuja intensidade luminosa incide perpendicularmente sobre uma área plana igual a
1/600.000 m2 [5].
2.3 Iluminância (E)
Também conhecida como nível de iluminamento, é definida como o fluxo
luminoso que incide sobre uma superfície situada a certa distância da fonte, ou seja, é a
quantidade de luz que está chegando em um ponto [7]. A unidade de medida da
iluminância é expressa em lux e pode ser medida através de um aparelho chamado
luxímetro. A equação 1 serve para a realização do cálculo de iluminância.

E=

Ø
S

Equação

Onde:
Ø = fluxo Luminoso, em lúmens.
S = área da superfície iluminada, em m2.
E = iluminância, em lux.
Como as fontes luminosas não apresentam uma distribuição uniforme, a
iluminância não será a mesma em todos os pontos do recinto sendo considerada na prática
a iluminância média.
A NBR 5413, que trata da Iluminância de interiores, define os níveis mínimos de
iluminância média para um determinado recinto em função das tarefas a ser executadas no
local, de forma que seja obtido um conforto visual. Esse conforto depende também da
iluminância no restante do ambiente, que não deve ser inferior a 1/10 da adotada para o
campo de trabalho, mesmo que haja recomendações para valor menor. Recomenda-se
ainda que a iluminância de qualquer ponto do plano de trabalho não seja inferior a 70% da
iluminância média [1].
A iluminância pode ser medida através de um luxímetro. A norma NBR 5382
determina como devem ser feitas as médiações em ambientes internos para a determinação

14
de sua iluminância média. Esse procedimento será abordado no capítulo 6 e fará parte do
método para a realização de análise do projeto luminotécnico de ambientes internos.
2.4 Luminância (L)

É a medida de sensação de claridade provocada por uma fonte de luz ou superfície
iluminada e avaliada pelo cérebro. A luminância depende tanto do nível de iluminamento,
quanto das características de reflexão das superfícies e é dada em candela/m2.
Também podemos definir luminância como sendo a intensidade luminosa
emanada de uma superfície, pela sua superfície aparente [6]. A iluminância em
determinado ponto pode ser calculada através da equação 2.

L=

I
A × cos α

Equação

Onde:
L = luminância, em cd/m2.
I = Intensidade Luminosa, em cd.
α = ângulo considerado, em graus.
A = área projetada, em m2.
Devido à dificuldade em determinar a intensidade luminosa proveniente de corpo
não radiante, é usual a utilização da equação 3:

L=

ρ× E
π

Onde:
ρ = coeficiente de reflexão.
E = iluminância sobre a superfície, em lux.

Equação
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Convém ressaltar que o olho humano distingue luminância e não iluminância.
Entretanto, devido à prática, foi consagrada a medida de iluminância para determinar se a
iluminação está adequada ao funcionamento de um determinado ambiente.
2.5 Eficiência Luminosa (η)

As lâmpadas não se diferenciam apenas pelo fluxo luminoso emitido, mas também
pelas potências consumidas. Uma das formas de fazer uma análise da eficiência de uma
lâmpada é descobrindo a relação entre a quantidade de lúmens emitidos e a potência
consumida. Essa relação é denominada eficiência luminosa e pode ser determinada através
da equação 4.

η=

Ø
P

Equação

Onde:
η = eficiência Luminosa, em lúmen / Watt.
Ø = fluxo Luminoso, em lúmen.
P = potência consumida, em Watt.
Em um projeto luminotécnico procura-se utilizar lâmpadas de melhor eficiência
luminosa, desde que essas possuam todas as outras características compatíveis com o
ambiente a ser iluminado. A eficiência luminosa também é levada em consideração quando
se executa uma análise de custo-benefício, visto que o custo inicial da aquisição da
luminária e lâmpada pode ser restituído no decorrer de sua vida útil devido à economia de
energia elétrica.
2.6 Temperatura de Cor (T)

É a característica que indica a aparência da cor da luz. As lâmpadas mais
amareladas possuem baixa temperatura de cor, abaixo de 3000K. Já as lâmpadas com
aparência tendendo ao azul violeta são de alta temperatura de cor, sendo superior a 6000K.
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Na prática, as lâmpadas com baixa temperatura de cor, também chamadas de
lâmpadas quentes, são associadas ao nascer e ao pôr do sol. São relacionadas, portanto,
com atividades do início e fim do dia. Esse tipo de iluminação torna o ambiente mais
aconchegante, sendo utilizada em ambientes como quartos e salas de estar [8].
As lâmpadas com alta temperatura de cor, também chamadas de lâmpadas frias,
são associadas à iluminação do meio dia, sendo relacionadas, por isso, a períodos de maior
produção. Esse tipo de iluminação é utilizado em ambientes onde se deseja estimular
alguma atividade, como, por exemplo, escritórios e cozinha [8].
Na Europa já existem escritórios que utilizam uma composição de lâmpadas
halógenas e fluorescentes. Elas funcionam simultaneamente pela manhã. O dimmer
diminui gradativamente a halógena até ficar somente a luz branca. No final do dia, a
halógena volta a funcionar. Esse procedimento proporciona ao usuário a sensação do
decorrer do dia e por isso uma sensação de conforto, melhorando assim o seu rendimento
profissional.
Segundo a projetista de iluminação Rosane Haron, as lanchonetes costumam ter,
intencionalmente, iluminação mais fria, o que induz o cliente a fazer sua refeição
rapidamente e sair do local. Um restaurante com iluminação ambarizada, mais cênica e
aconchegante, estimula o bate-papo, a descontração e, portanto, a permanência. Com isso
acabam consumindo mais.
2.7 Índice de Reprodução de Cores (IRC)

A tonalidade da cor apresentada por objetos sob luz natural nem sempre é igual ao
tom apresentado sob uma iluminação artificial. Dessa forma, adotou-se uma escala. Essa
escala relaciona a fidelidade das cores apresentadas por um objeto iluminado por uma
fonte luminosa qualquer em relação à cor apresentada sob a luz natural. Tal relação foi
denominada Índice de Reprodução de Cores (IRC).
Quanto mais alto o IRC de uma lâmpada, mais similar à natural a cor vai parecer
aos olhos humanos. Lâmpadas de IRC máximo, ou seja 100%, normalmente apresentam
alto consumo de energia, baixa eficiência luminosa e grande dissipação de calor [8].
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A figura 1 mostra frutas iluminadas, respectivamente, por uma lâmpada de IRC de
100% e 40%.

Figura - Visualização de um mesmo objeto sob iluminações com IRCs diferentes.
Fonte: Lumicenter. 2006 [7].

Pode-se observar, na ilustração à direita, que as frutas iluminadas com a lâmpada
de IRC de 40% apresentam uma reprodução de cor alterada em relação à iluminada pela
lâmpada de IRC 100%.
Ambientes como salas de cirurgia e de análise de pacientes necessitam de uma
reprodução de cor muito próxima do real, tornando o IRC fundamental na escolha do tipo
de lâmpada a ser implementada.
2.8 Refletância (ρ)

Parte do fluxo luminoso que incidem sobre uma superfície é absorvido, parte sofre
refração e uma terceira parcela é refletida. A relação entre o fluxo luminoso incidente
sobre a superfície e o fluxo luminoso refletido é conhecida como refletância.
A refletância de uma superfície pode ser determinada de acordo com a equação 5.

ρ=

Onde:
ρ = Refletância

φrefletido
φincidente

Equação
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φ refletido = fluxo luminoso refletido
φ incidente = fluxo luminoso incidente
O valor da refletância das superfícies de um ambiente está diretamente relacionado
com a cor das suas superfícies e do tipo de material que eles são compostos. Quanto maior
a refletância das superfícies de determinado ambiente, melhor será a distribuição do fluxo
luminoso e consequentemente maior será a iluminância no recinto.
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3

LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
3.1 Histórico

No princípio da existência humana o homem vivia entre o medo da noite e sua
sobrevivência. Com o decorrer dos anos ele alcançou o domínio do fogo, a primeira fonte
de luz artificial, o que não significou apenas uma arma contra os animais e o frio, mas
também a iluminação para as suas noites.
Com o passar do tempo foram desenvolvidos lampiões, tochas e velas que
auxiliaram a iluminação. Essas invenções foram utilizadas por um longo período e até hoje
podem ser encontradas como ferramentas úteis ao homem. Tais descobertas tornaram
possível o desenvolvimento de atividades após o pôr do sol.
No entanto, foi a partir da descoberta e do desenvolvimento da lâmpada elétrica e
das luminárias que foi possível obter níveis adequados de iluminação artificial para o
desenvolvimento de tarefas visuais, com conforto e satisfação, após o pôr do sol.
3.2 Sobre o Capítulo

Nesse capítulo será abordado o princípio de funcionamento dos diversos tipos de
lâmpadas elétricas utilizadas em edificações. Além disso, serão abordadas as
características de cada tipo de lâmpada, de forma que, obtenha-se um embasamento
técnico para a realização da escolha do tipo de lâmpada mais adequada para os projetos a
serem desenvolvidos nos próximos capítulos.
Visto que para o desenvolvimento de um projeto luminotécnico não basta apenas a
escolha do tipo de lâmpada ideal, serão apresentados também os principais tipos de
luminárias existentes e as suas características.
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3.3 Lâmpadas Elétricas

As lâmpadas elétricas utilizadas comercialmente podem ser classificadas de
acordo com seu processo de emissão de luz. Podem ser, portanto, incandescentes ou de
descarga.
Uma outra forma de fazer sua classificação é através do seu desempenho. Para isso
deve-se considerar algumas de suas características. Essas características podem ser: sua
vida útil, seu rendimento luminoso, seu índice de reprodução de cores e sua temperatura de
cor.
No estudo a ser desenvolvido as lâmpadas serão classificadas de acordo com o seu
processo de emissão de luz.
3.3.1 Lâmpadas Incandescentes

A lâmpada incandescente foi a primeira a ser desenvolvida, por volta de 1840. Era
utilizado um filamento de bambu carbonizado no interior de um bulbo de vidro á vácuo.
Esse filamento foi substituído pelo carbono e, finalmente, em 1909, foi desenvolvido por
Coolidge um método para tornar o tungstênio mais dúctil e adequado para a realização de
filamentos uniformes por trefilação [12].
Seu princípio de funcionamento baseia-se na emissão de luz por um corpo
aquecido, normalmente um filamento de tungstênio. Esse aquecimento é gerado pela
potência elétrica dissipada por ele quando em funcionamento.
Quando um corpo é aquecido a baixas temperaturas emite radiação infravermelha,
gerada pela oscilação de átomos e moléculas. Entretanto, quando essa temperatura é muito
elevada, os átomos se tornam excitados e ocorre a emissão de luz na faixa visível do
espectro, quando estes decaem para um estado de menor energia.
Dessa forma, ao se desenvolver o filamento para uma lâmpada incandescente,
procura-se levar o filamento a incandescência durante seu funcionamento, pois dessa
forma grande parte da radiação emitida estará no espectro visível. Por isso, esse tipo de
lâmpada ficou conhecida como incandescente.
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Uma das características que tornou a utilização do tungstênio como filamento
padrão para a lâmpada incandescente foi a sua alta temperatura de fusão (3655°C). Além
disso, a característica espectral de seu filamento é muito similar ao de um corpo negro de
mesmas dimensões e à mesma temperatura, gerando uma emissão 24% mais baixa de
radiação ultravioleta e infravermelha.
3.3.1.1 Lâmpadas Incandescentes Convencionais

Basicamente são constituídas de um filamento de tungstênio normalmente
enrolados em forma espiralada, que atingem a incandescência devido a sua dissipação de
potência. Envolvendo o filamento existe um bulbo de vidro cheio de gás inerte,
normalmente nitrogênio, que evita a oxidação do tungstênio [5].
A Figura 2 representa uma lâmpada incandescente convencional, com os
principais componentes que a constituem.

Figura - Lâmpada incandescente e sua composição.
Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].

As lâmpadas incandescentes convencionais possuem uma baixa vida útil, entre
600 a 1000 horas, e sofrem grande influência de sua tensão de alimentação. Para cada 10%
de sobretensão, sua vida útil reduz-se em 50%.
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Uma das causas dessa baixa vida útil é a corrente que circula em seu filamento no
momento de partida, que chega a ser 15 vezes maior que a sua corrente nominal. Essa
corrente muito alta faz com que a temperatura do filamento varie em frações de segundos
de 25°C a aproximadamente 2500°C, gerando variação no seu diâmetro e aquecimento
excessivo onde existem constrições, provocando seu rompimento [12].
Uma das soluções que vem sendo adotada é a utilização de interruptores
dimerizados para lâmpadas incandescentes, que geram economia de energia e um
significativo aumento em sua vida útil.
Uma outra característica desse tipo de lâmpada é a baixa eficiência luminosa, entre
7 e 15 lúmen/watt. Além disso, elas sofrem uma grande influência em sua eficiência
luminosa quando estão em funcionamento abaixo de sua tensão nominal. A cada variação
de 1% na tensão ocorre uma diminuição de 2,5% em seu fluxo luminoso.
Apesar dessa lâmpada possuir baixa vida útil e baixa eficiência luminosa, ela
possui o mais baixo custo de implantação. Além disso, seu índice de reprodução de cores é
de 100%, o que é muito importante em diversos tipos de aplicação.
A aplicação desse tipo de lâmpada ocorre em locais onde se deseja a luz dirigida,
portátil e com flexibilidade de escolha de diversos ângulos de abertura de facho luminoso.
São também muito utilizadas na iluminação geral de ambientes, principalmente em
residências e lojas, ou quando se deseja efeitos especiais, como em vitrines e instalações
decorativas.
Na indústria são muito utilizadas como iluminação suplementar, em estufas de
secagem e em locais com problemas de vibração.
3.3.1.2 Lâmpadas Incandescentes Halógenas

É um tipo de lâmpada incandescente um pouco mais aperfeiçoada que a
convencional. Basicamente é constituída de um tubo de quartzo, dentro do qual existe um
filamento de tungstênio e partículas de um elemento halógeno, normalmente iodo ou
bromo.
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Durante seu funcionamento, o tungstênio evapora do filamento, combinando-se
com o gás presente no interior do tubo, formando o iodeto de tungstênio. Devido às altas
temperaturas, parte do tungstênio deposita-se no filamento, regenerando-o e criando, dessa
forma, um ciclo de funcionamento também conhecido como ciclo do iodo. Nas lâmpadas
incandescentes não ocorre esse ciclo e por isso o tungstênio evaporado deposita-se nas
paredes internas do tubo, diminuindo sua eficiência luminosa [5].
A figura 3 apresenta um tipo de lâmpada incandescente halógena.

Figura - Lâmpada incandescente halógena.
Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].

Esse tipo de lâmpada apresenta uma grande evolução com relação às
convencionais, pois possuem uma vida útil maior, em média 2000 horas. Além disso,
apresenta uma melhor eficiência luminosa e uma redução significativa em seu tamanho.
Sua eficiência varia de 15 a 25 lúmen/Watt e chega a ser 100 vezes menor que as
convencionais. Apesar dessas grandes evoluções apresentadas, ela ainda possui um índice
de reprodução de cor semelhante ao da lâmpada convencional, que é de 100%, sendo
considerado o melhor para a iluminação de um ambiente.
Entretanto, as lâmpadas halógenas emitem mais radiação ultravioleta que as
incandescentes normais, uma vez que sua temperatura de filamento é significativamente
maior e o tubo de quartzo não consegue absorver esse tipo de radiação. Esses níveis de
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radiação são menores que os apresentados pela luz solar, porém deve-se evitar a exposição
prolongada das partes sensíveis do corpo à luz direta e concentrada da lâmpada halógena
[12]. Devido a esses níveis de radiação é usual a utilização de luminárias com refletores
dicróicos, pois conseguem refletir maior parte da radiação visível e absorver a radiação
infravermelha.
O custo para a implantação de um sistema de iluminação com lâmpadas halógenas
ainda é maior que o das lâmpadas incandescentes tradicionais.
Esse tipo de luz sofre praticamente as mesmas influências que as tradicionais,
quando em funcionamento sob tensão diferente da sua nominal. Além disso, possuem
aplicação semelhante às convencionais, destacando-se em iluminações de proteção,
esportiva e em locais de carga e descarga de mercadorias [4].
3.3.2 Lâmpadas de Descarga

Criadas no início do século XIX, eram utilizadas como uma opção a luminárias a
gás. Seu princípio de funcionamento é totalmente diferenciado em relação às lâmpadas
incandescentes.
Dentre os principais tipos de lâmpadas de descarga podem ser citadas as
fluorescentes, de vapor de sódio, de vapor de mercúrio, de vapores metálicos e mista.
Dentro da classificação de lâmpadas de descarga ainda pode-se fazer uma subdivisão em
dois grupos: lâmpadas de baixa pressão e de alta pressão.
Apesar das diferenças entre essas lâmpadas pode-se dizer que elas são formadas
por um plasma, ou seja, uma matéria eletricamente neutra constituída de matérias
portadoras de cargas elétricas. Suas propriedades são determinadas pela corrente elétrica,
pela composição e pressão da mistura dos gases [12].
Essas lâmpadas são constituídas por um tubo de descarga, formada por um
invólucro translúcido, em cujas extremidades existem eletrodos que possuem a função de
emitir elétrons quando aquecidos. Ao se aplicar uma diferença de potencial externa, os
elétrons emitidos pelo eletrodo negativo (catodo) são acelerados em relação ao eletrodo

25
positivo (anodo), colidindo no caminho com gases de vapores metálicos existentes no tubo
de descarga [12].
Essas colisões podem ser elásticas gerando um aumento de temperatura, ou
inelásticas causando sua ionização. O decaimento do átomo ao seu estado de menor
energia é acompanhado de emissão de radiação. Dependendo de sua distribuição espectral,
essa radiação pode ser utilizada como fonte de luz. Caso contrário será absorvida por um
revestimento na parede interna do tubo de descarga, conhecido genericamente por
“fósforo”, que emite uma radiação com uma curva espectral mais adequada à iluminação
do ambiente [12].
As lâmpadas de descarga normalmente necessitam de dispositivos externos para
realizar sua ignição e estabilização de corrente [12]. Além disso, possuem, normalmente,
eficiência luminosa e vida útil maiores que as incandescentes. Porém possuem um maior
custo de implantação e um índice de reprodução de cores relativamente baixo, quando
comparados às incandescentes.
3.3.2.1 Lâmpadas Fluorescentes

Criada na década de 40, e em constante desenvolvimento, possui aplicação em
praticamente todos os campos de iluminação. Seu princípio de funcionamento é
basicamente o mesmo descrito pelo item 3.3.2 e pode ser observado na figura 4.

Figura - Estrutura interna e princípio de funcionamento de uma lâmpada fluorescente tubular.
Fonte: Universidade de São Paulo [12].
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Sendo classificada como lâmpada de baixa pressão, pode ser tubular, circular ou
compacta. A mais antiga e difundida é a tubular, que inicialmente foi desenvolvida com
diâmetro de 38mm, também conhecida como T12. Tinha o tubo de descarga revestido
internamente por um pó fluorescente comum. Esse tipo de lâmpada possuía um baixo
índice de reprodução de cores e uma alta temperatura de cor, o que restringia seu uso em
alguns tipos de ambientes.
Hoje já existem lâmpadas com tubo de diâmetro de 16mm, conhecidas como T5, e
ainda com tubo de 7mm conhecidas como T2. Com essa mudança, foi possível projetar
lâmpadas para luminárias mais compactas e eficientes.
Além disso, o tipo de fósforo usado na superfície do tubo de descarga para a
transformação de radiação ultravioleta em radiação visível desenvolveu-se para novos
tipos de fósforo conhecidos como trifósforo. Com isso, obteve-se uma eficiência luminosa
muito maior que a obtida com o tipo de fósforo comum, chegando a níveis de até 104
lúmen/watt [14].
Além do aumento em seu rendimento, a utilização dos novos tipos de fósforo e a
sua dopagem tornou possível a obtenção de lâmpadas com temperatura de cor variando de
2.700K a 6.500K, cabendo ao projetista do sistema de iluminação definir, além do tipo de
luminária, a tonalidade da cor mais indicada para aquele tipo de ambiente. Essa escolha
leva em consideração a percepção individual, o local e o tipo de atmosfera que se deseja
criar [14].
As atuais lâmpadas fluorescentes também melhoraram seu IRC (índice de
reprodução de cores), apresentando-se na faixa de 70 a 80% para lâmpadas comuns e 80 a
90% para lâmpadas trifósforo, podendo atingir até mesmo 95% em lâmpadas fluorescentes
especiais [14].
As lâmpadas tubulares não funcionam diretamente ligadas à rede elétrica.
Necessitam de um dispositivo para possibilitar sua ignição, estabilizar sua corrente e
atender às especificações da forma de onda, normalizadas para a corrente da lâmpada [12].
Esses dispositivos são conhecidos como reatores e são, em sua grande maioria, eletrônicos.
A utilização desse tipo de reator também possibilitou um considerável aumento no
rendimento do sistema de iluminação com lâmpadas fluorescentes.
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Na década de 80 desenvolveu-se a lâmpada fluorescente compacta, objetivando,
inicialmente, a substituição das lâmpadas fluorescentes. Seu princípio de funcionamento é
similar ao das lâmpadas tubulares, apresentando diferença em alguns detalhes construtivos.
Esse tipo de lâmpada possui uma durabilidade média aproximadamente 8 vezes
maior que as incandescentes, ou seja, cerca de 8.000 horas. Elas são projetadas para
funcionar em conectores do tipo rosca Edson, semelhantes ao das lâmpadas incandescentes
convencionais e já possuem um reator interno incorporado na sua base.
Ela também possui um IRC de 85% e um rendimento pouco inferior às tubulares,
atingindo níveis de até 70 lúmen/watt. Em relação às incandescentes convencionais, a
lâmpada fluorescente compacta é, aproximadamente, 80% mais econômica. Além disso,
ela existe em diversos tipos de temperatura de cor, tornando possível ao projetista utilizar a
que melhor se adapte ao ambiente. Entretanto, seu custo ainda é elevado em relação às
incandescentes.
Além das características supracitadas, o sistema de iluminação através de
lâmpadas fluorescentes apresenta uma grande redução na carga térmica das grandes
instalações, proporcionando conforto e exercendo menor sobrecarga no sistema de arcondicionado, quando comparado à iluminação incandescente.
As lâmpadas fluorescentes são utilizadas nas mais diversas áreas- residenciais,
comerciais e industriais-, sendo indicadas para a iluminação de ambientes internos como
lojas, escritórios e indústrias devido ao seu ótimo desempenho. As lâmpadas de alta
potência estão sendo utilizadas até mesmo em ambientes de pé-direito com grande altura,
como galpões.
3.3.2.2 Lâmpada de Vapor de Sódio

As lâmpadas de vapor de sódio foram criadas na década de 30 e apresentam-se nos
modelos de alta e baixa pressão.
A lâmpada de sódio de baixa pressão, também conhecidas como LPS, é a fonte de
iluminação artificial de maior eficiência luminosa, chegando a atingir exorbitantes 200
lúmen/watt. Além disso, possuem uma vida útil de aproximadamente 20.000 horas.
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Apesar desse excelente rendimento luminoso, elas possuem uma aplicação restrita
devido ao seu péssimo índice de reprodução de cores, que chega a ser menor que 20%,
caracterizando uma radiação quase monocromática. Esse tipo de lâmpada é utilizado em
ambientes onde são necessários elevados níveis de iluminamento e onde os requisitos de
qualidade de luz possam ser desprezados. Em geral é usada em túneis, rodovias e pátios de
descarga, sendo muito encontradas na Holanda e na Bélgica [12].
A lâmpada de sódio de alta pressão, também conhecida como HPS, foi
desenvolvida em escala industrial após a síntese da alumina policristalina, que é um
material de alto ponto de fusão, translúcido e resistente quimicamente ao vapor de sódio
sobre alta pressão a temperatura elevada [12].
Esse tipo de lâmpada normalmente apresenta índice de reprodução de cores maior
que a LPS, entre 23 e 50%. Ela, assim como a LPS, apresenta um alto rendimento
luminoso, na faixa de 130 lúmen/watt, e uma vida útil de aproximadamente 24.000 horas.
No Brasil sua aplicação é voltada principalmente para instalações de ambientes externos
como, por exemplo, postes de iluminação pública, áreas externas e em instalações
industriais onde não seja necessária fidelidade de cor.
3.3.2.3 Lâmpada de Vapor de Mercúrio

A lâmpada de vapor de sódio, também conhecida como HPM, possui vida útil de
aproximadamente 16.000 horas e uma eficiência luminosa 55lúmen/Watts, em média.
Assim como as lâmpadas de vapor de sódio, ela possui um baixo IRC e normalmente
necessita de reator como ferramenta auxiliar para seu funcionamento. Seu baixo IRC em
lâmpadas normais ocorre devido à não emissão de luz vermelha e pode ser melhorado
através da utilização de fósforo.
Quando se desliga uma lâmpada a vapor de mercúrio é necessário um tempo de 5 a
10 minutos (tempo suficiente para possibilitar as condições mínimas de reionização do
mercúrio) para que se possa reacendê-la [5].
Apesar desse tipo de lâmpada possuir um fluxo luminoso elevado e vida útil longa,
sua eficiência luminosa é considerada relativamente baixa quando comparada aos demais
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tipos de lâmpadas de descarga. Além disso, possui uma alta depreciação de seu fluxo
luminoso no decorrer de sua vida útil. A sua utilização é comum em sistemas de
iluminação pública urbana.
Existe um tipo de lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão,conhecida como
lâmpada mista, que funciona sem reator. Ela apresenta um filamento interno semelhante ao
de uma lâmpada incandescente, localizado no interior do bulbo, conectado em série com o
cano de descarga.
A lâmpada mista apresenta um IRC de 50 a 70%, uma eficiência luminosa de 28
Lúmen/watt e uma vida útil média de 8000 horas. Embora possua uma eficiência inferior
ao da lâmpada fluorescente, é utilizada na substituição de lâmpadas incandescentes, pois
não necessita de nenhum equipamento auxiliar para seu funcionamento, a não ser uma
tensão de 220V.
É comum a utilização desse tipo de Lâmpada em indústrias, galpões, postos de
gasolina e iluminação externa.
3.3.2.4 Lâmpada de Vapores Metálicos

A lâmpada de vapores metálicos, também conhecida como HPMH, é
construtivamente semelhante à lâmpada de mercúrio de alta pressão, ou seja, utiliza tubo
de descarga de sílica fundida inserida no interior de um bulbo de vidro transparente, em
geral com formato ovóide. Além de vapor de mercúrio e um gás para a ignição esse tipo de
lâmpada possui haletos metálicos, que introduzem raias no espectro, o que melhora a
característica de reprodução de cores, chegando a IRCs maiores que 80% [12].
A lâmpada de vapores metálicos possui eficiência luminosa na faixa de 65 a 100
lúmen/watt e sua vida útil é, em geral, inferior a 8000 horas. Estão comercialmente
disponíveis em uma vasta faixa de potência, variando de 70 a 2000W.
Esse tipo de lâmpada, ao contrário da lâmpada de vapor de sódio e mercúrio, é
utilizada em aplicações onde o índice de reprodução de cores seja determinante, como, por
exemplo, em estúdios cinematográficos, em iluminação de vitrines e em iluminação de
eventos para a televisão.

30

3.3.3 Característica Geral dos Diversos Tipos de Lâmpada

O Quadro 1 faz uma comparação entre os mais diversos tipos de lâmpadas.
Quadro - Comparação entre os principais tipos de lâmpada existentes no mercado.
Potência Fluxo Luminoso Eficiência
(Watts)
(lúmens)
(Lúmens/W)

Vida Útil
(Horas)

Índice de
Reprodução
de Cores (%)

Temperatura
de Cor (K)

60

730

10 a 15

600 a
1.000

100

2.700

100

1.380

10 a 15

600 a
1.000

100

2.700

300

5100

15 a 25

2.000

100

2.700

2000

44000

15 a 25

2.000

100

2.700

Fluorescente
Tubular
comum

40

3.150

78

8.000

70 a 80

2.700 a 6.500

Fluorescente
Tubular
trifósforo

36

3.350

93

8.000

80 a 90

2.700 a 6.500

13

900

69

8.000

85

2.700 a 6.500

18

1200

97

8.000

85

2.700 a 6.500

66

10.800

164

20.000

< 20%

3000

131

26.000

198

20.000

< 20%

3000

125

14.000

93

24.000

23 a 50

3000

400

47.000

120

24.000

23 a 50

3000

125

6.300

50

16.000

baixo

5000

400

22.000

55

16.000

baixo

5000

Convencional
Incandescente

Halógena

Tipo de Lâmpada

Fluorescente
Conpacta

De descarga

Vapor de
Sódio de
Baixa Pressão

Vapor de
Sódio de Alta
Pressão

Vapor de
Mercúrio
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160

3.150

20

8.000

50 a 70

4000

500

14.000

28

8.000

50 a 70

4000

70

5.250

75

8.000

>80

5.500 a 7.000

2000

190.000

95

8.000

>80

5.500 a 7.000

Mista

Vapor
Metálico

Fonte: Diversas.

Esse quadro faz uma síntese das características das lâmpadas supracitadas e será
utilizado como ferramenta auxiliar para a determinação do tipo de lâmpada mais adequada
a um determinado recinto no procedimento de análise e desenvolvimento de projetos
luminotécnicos.
3.4 Luminárias

As luminárias são aparelhos destinados à fixação da lâmpada. Mas, além de dar
suporte, elas devem controlar e distribuir a luz, manter a temperatura de operação dentro
dos limites estabelecidos, ter uma aparência agradável, ser economicamente viável e
facilitar instalação, conservação e manutenção. [15].
A luminária é um dos principais fatores de qualidade da iluminação, pois
determina os contrastes, a possibilidade de boa adaptação, a presença ou não de
ofuscamento e, em geral, a capacidade visual e o bem estar causado pela iluminação [10].
Assim como a escolha do tipo de lâmpada mais adequada pode gerar uma
economia energética, a escolha da luminária adequada ao ambiente pode maximizar o
aproveitamento da luz emitida pela lâmpada e, consequentemente, obter uma carga de
menor porte [10].
Na escolha da luminária para iluminação de um determinado ambiente é essencial
a verificação de sua eficiência e do seu coeficiente de utilização [10].
A eficiência de uma luminária determina a relação entre a quantidade da luz total
emitida por ela e a luz total gerada pelas lâmpadas. Embora a eficiência da luminária seja
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um fator muito importante no desenvolvimento de um projeto de iluminação, a sua análise
de forma isolada pode levar a soluções inadequadas de iluminação. Logo, uma luminária
indicada para um determinado recinto deve combinar eficiência, controle de ofuscamento e
distribuição de luz compatível com o ambiente a ser iluminado [15].
A forma das luminárias, a existência ou não de aletas, o material e o tipo de
pintura do refletor são os componentes que mais influenciam na eficiência da luminária
[10].
O coeficiente de utilização descreve a porcentagem dos lúmens emitidos pela
lâmpada que atinge a superfície de trabalho. Esse índice depende das refletâncias das
paredes e do tipo de luminária [10].
A eficiência e o coeficiente de utilização são muito usados em métodos de cálculos
de iluminação e serão abordados no próximo capítulo.
3.4.1 Classificação das luminárias

As luminárias para a iluminação interna são classificadas de acordo com o
percentual de luz que é dirigida diretamente ao plano de trabalho e a porcentagem do fluxo
que é emitida em oposição ao plano de trabalho.
O Quadro 2 apresenta a classificação da luminária de acordo com a distribuição de
seu fluxo luminoso.
Quadro - Classificação das lâmpadas de acordo com a distribuição do Fluxo Luminoso.

Classe da
luminária
Direta
Semi-direta
Geral-difusa
Direta-indireta
Semi-indireta
Indireta

Fluxo Luminoso Emitido
Para Cima
0 - 10 %
10 - 40 %
40 - 60 %
40 - 60 %
60 - 90 %
90 - 100 %

Para baixo
90 - 100 %
60 - 90 %
40 - 60 %
40 - 60 %
10 - 40 %
0 - 10 %

Fonte: Philips. 1981 [15].
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Abaixo serão descritas cada uma das luminárias apresentadas no quadro 2 e suas
características.
• Direta: é o tipo de iluminação em que o fluxo luminoso é dirigido

diretamente sobre a superfície a ser iluminada. Com esse tipo de iluminação
deve-se tomar cuidado com sombras de contraste acentuado e com
ofuscamentos diretos e indiretos [10].
• Semi-Direta: ocorre quando grande parte do fluxo luminoso é dirigido

diretamente ao plano de trabalho e parte do fluxo emitido atinge o plano de
trabalho através de reflexões no teto e na parede. Esse tipo de luminária
produz sombras mais tênues e uma menor possibilidade de ofuscamento,
quando comparada à luminária classificada como direta [10].
• Indireta: tipo de luminária onde o fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas

só chega ao plano de trabalho através de reflexão em tetos e paredes.
Apesar de apresentar ausência de sombras e ofuscamento, são aplicadas
apenas em iluminação decorativa, pois apresentam uma grande dissipação
do fluxo luminoso até que se atinja o plano de trabalho [10].
• Semi-indireta: nesse tipo de luminária a maior parte do fluxo luminoso

incide na superfície de trabalho através da reflexão no teto e paredes, e
apenas uma pequena parcela a atinge diretamente. Apesar de apresentar
uma iluminação agradável, devido à ausência de ofuscamento e pouca
sombra, não é comumente aplicada devido à sua baixa eficiência [10].
• Direta-indireta: esse tipo de luminária apresenta praticamente o mesmo

fluxo luminoso para cima e para baixo [10].
• Geral-difusa: é obtida através de luminárias difusoras que espalham o fluxo

luminoso em diversas direções, produzindo poucas sombras e uma
possibilidade remota de ofuscamento [10].
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3.4.2 Curvas de Distribuição de Luz

A distribuição do fluxo luminoso de uma lâmpada, sem a utilização da luminária, é
praticamente uniforme quando se desconsidera a existência da base. Dessa forma, ao se
colocar essa lâmpada no centro de uma esfera, a mesma quantidade de luz incidirá sobre
cada ponto localizado sobre a sua superfície [10].
Entretanto, na prática, as fontes luminosas são utilizadas juntamente com as suas
luminárias, produzindo uma distribuição de seu fluxo luminoso diferente em função do
ângulo em que é medido.
Para a determinação da característica de cada tipo de luminária, foi criada uma
representação gráfica, conhecida como curva de distribuição luminosa. Essa representação
é feita através de um gráfico em coordenadas polares e, normalmente, referenciada a 1000
lúmens.
Considerando o sistema lâmpada-luminária localizado no centro do gráfico, a
intensidade luminosa é determinada em função das diversas direções. A figura 5 apresenta
a curva de distribuição luminosa de um sistema lâmpada-luminária.

Figura - Curva de distribuição luminosa de um sistema lâmpada-luminária real.
Fonte: Ghisi, E. 1997.

Observando a figura 5, conclui-se que, para um ângulo de 0°, ou seja, diretamente
abaixo da luminária, a intensidade luminosa é de 260 candelas para cada 1000 lúmens. Já
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para um ângulo de 30° a iluminância é de 200 candelas para cada 1000 lúmens emitidos
pela lâmpada.
A figura 6 apresenta as curvas de distribuição luminosa características de cada tipo
de luminária apresentada no item 3.4.1.
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Figura - Curva de distribuição luminosa dos diversos tipos de luminárias
Fonte: Ghisi, E. 1997.

Cada tipo de curva de distribuição luminosa presta-se melhor à iluminação de
determinados ambientes. Na figura 7 são apresentados os tipos de curva de distribuição
luminosa das luminárias mais utilizadas para a iluminação geral de ambientes internos.

Figura - Curvas de distribuição luminosa características das luminárias mais utilizadas para a iluminação geral.
Fonte: Eletropaulo.2006 [18].

A curva 1 é indicada para ambientes onde se necessite de níveis de iluminamento
médios e um bom controle de reflexos, como por exemplo em salas de vídeo. Luminárias
com curvas semelhantes à de número 2 é aplicada a ambientes de alto pé-direito onde se
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desejam baixos a médios níveis de iluminância. A curva de distribuição luminosa 3 é
indicada para ambientes que necessitem de uma baixa iluminância.
As luminárias que apresentam curva de distribuição luminosa semelhante à
apresentada na curva 4 são indicadas para ambientes de alta iluminância e com a
necessidade de controle de ofuscamento. Esse tipo de curva também é conhecida como asa
de morcego (“Batwing”). As luminárias com curvas semelhantes às apresentadas pelo
número 5 são indicadas para ambientes de baixos a médios níveis de iluminamento e de
baixo pé-direito.
Dessa forma, cabe ao projetista da iluminação escolher a luminária de acordo com
a classificação e a curva de distribuição luminosa mais adequada ao ambiente. É
necessário, para tanto, discernir a melhor opção de luminária, levando-se em consideração
a otimização do rendimento luminoso, os níveis de ofuscamento, de reflexo, do nível de
iluminamento e as características do ambiente.
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4

MÉTODOS DE CÁLCULOS DE ILUMINAÇÃO

Ao se desenvolver um projeto de iluminação de um determinado ambiente, devese, a princípio, escolher o sistema lâmpada-luminária adequado ao recinto. O próximo
passo para o desenvolvimento do projeto é a determinação da quantidade de lâmpadas e
luminárias que fornecerão um nível de iluminamento adequado ao ambiente. A
determinação dessa quantidade pode ser feita de três formas:
• Pela carga mínima exigida por normas;
• Pelo método dos lúmens;
• Pelo método das cavidades zonais.

A primeira delas é uma aproximação grosseira, servindo basicamente como uma
previsão de carga elétrica para o recinto. O método dos lúmens e o das cavidades zonais
baseiam-se em níveis de iluminância para a determinação da quantidade de lâmpadas e
luminárias.
Além desses métodos, existe também o método de ponto por ponto. Apesar desse
método não ser diretamente utilizado para a determinação do número de luminárias a ser
implantada, torna capaz a determinação da iluminância em qualquer ponto do ambiente,
auxiliando na escolha do tipo de luminária e até mesmo na sua quantidade. Dessa forma, é
possível verificar se a iluminação do ambiente está distribuída homogeneamente ou não.
4.1 Níveis de Iluminamento

A determinação dos níveis de iluminamento médio mínima para a iluminação
artificial em interiores é definida, no Brasil, segundo a NBR 5413. Esses níveis são
divididos de acordo com a classe de tarefa a ser desenvolvida e podem ser observados no
quadro 3.
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Quadro - Nível de iluminamento de acordo com a classe de tarefas visuais.
Classe
A
Iluminação geral para
áreas usadas
interruptamente ou com
tarefas visuais simples
B
Iluminação geral
para área de trabalho

C
Iluminação adicional para
tarefas visuais difíceis

Iluminância (lux)
20 - 30 – 50
50 - 75 - 100

Tipo de Atividade
Áreas públicas com arredores escuros.
Orientação simples para permanência curta.
Recintos
não usados para trabalho contínuo;
100 - 150 - 200
depósitos.
Tarefas com requisitos visuais limitados,
200 - 300 - 500
trabalho bruto de maquinaria, auditórios.
Tarefas
com requisitos visuais normais, trabalho
500 - 750 - 1000
médio de maquinaria, escritórios.
Tarefas com requisitos especiais, gravação
1000 - 1500 - 2000
manual, inspeção, indústria de roupa.
Tarefas visuais muito exatas e prolongadas,
2000 - 3000 - 5000
eletrônica de tamanho pequeno.
Tarefas visuais muito exatas e prolongadas,
5000 - 7500 - 10000
montagem de microeletrônica.
10000 - 15000 - 20000
Tarefas visuais muito especiais, cirurgia
Fonte: NBR 5413. 1992 [1].

Pode-se observar que, para cada tipo de tarefa apresentada no quadro 3, existem
três diferentes tipos de iluminância. A escolha da iluminância mais adequada a uma
determinada tarefa é feita considerando a idade dos usuários, a refletância do fundo da
tarefa e a velocidade e precisão das tarefas. Essa escolha se baseia no quadro 4.
Quadro - Fatores determinantes da iluminância adequada.
Caracteristica da
tarefa e do observador

Peso
-1

0

1

Idade

Inferior a 40 anos

40 a 55 anos

acima de 55 anos

Velocidade e precisão
Refletância do fundo
da tarefa

Sem importância

Importante

Crítica

Superior a 70%

30 a 70%

Inferior a 30%

Fonte: NBR 5413. 1992 [1].

O procedimento para a escolha de uma das três iluminâncias é:
1° - Analisar cada característica para determinar a seu peso (-1, 0 ou 1);
2° - Realizar a soma algébrica dos três valores encontrados, considerando o sinal;
3° - Usar a iluminância menor quando o valor for igual a -2 ou -3; a iluminância
superior quando a soma for +2 ou +3; e a iluminância média, nos outros casos.
Além do quadro 3, a norma NBR 5413 apresenta ainda os três níveis de
iluminamento para tipos específicos de atividade. Essas deverão ser consultadas para a
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determinação da iluminância média mínima para o ambiente onde se deseja realizar o
projeto luminotécnico. O quadro 5 apresenta a iluminância proposta para alguns desses
ambientes.
Quadro -Iluminância indicada para determinados ambientes.

Ambientes

Iluminância (Lux)

Barbearias
– Geral
Bibliotecas
– Salas de Leitura
– Recinto das estantes
– Fichário
Escolas
– Salas de Aulas
– Quadros negros
– Salas de trabalhos manuais
– Laboratórios
.Geral
.Local
– Anfiteatros e Auditórios
.Platéia
.Tribuna
– Sala de desenho
– Sala de Reuniões
– Salas de Educação física
Escritórios

150 - 200 - 300
300 - 500 - 750
200 - 300 - 500
200 - 300 - 500
200 - 300 - 500
300 - 500 - 750
200 - 300 - 500
150 - 200 - 300
300 - 500 - 750
150 - 200 - 300
300 - 500 - 750
300 - 500 - 750
150 - 200 - 300
100 - 150 - 200

– Sala de:
.Registros, cartografia, etc
750 - 1000 - 1500
.Desenho, engenharia mecânica e
arquitetura
750 - 1000 - 1500
.Desenho decorativo e esboço
300 - 500 - 750
Fonte: NBR 5413. 1992 [1].

4.2 Método dos Lúmens

Esse método é o mais difundido e utilizado por projetistas de iluminação de
ambientes internos. Além de possuir uma fácil manipulação algébrica, apresenta também
resultados satisfatórios de iluminação.
Ao contrário do método das cavidades zonais, as informações necessárias para a
realização do cálculo do número de luminárias através deste método normalmente são
apresentadas pelos seus fabricantes. Dessa forma, torna-se maior a quantidade de
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luminárias disponíveis para utilização e, consequentemente, maior a possibilidade de se
encontrar a luminária ideal para a realização da iluminação do recinto.
Esse método é baseado na determinação do fluxo luminoso necessário para se
obter um nível de iluminamento médio desejado no plano de trabalho. O fluxo luminoso,
necessário para que seja atingido um determinado nível de iluminamento médio, pode ser
determinado conforme a equação 6.

Ø=

Sx E
uxd

Equação

Onde:
Ø = fluxo luminoso total a ser emitido pelas lâmpadas, em lúmens.
S = área do recinto, em m2.
E = iluminamento médio requerido pelo ambiente a ser iluminado, em lux.
u = fator de utilização.
d = fator de depreciação do serviço da iluminação ou de perdas.
A relação apresentada serve para determinar o fluxo luminoso total que as
lâmpadas a serem instaladas devem emitir. Esse fluxo luminoso, necessário à iluminação
de um ambiente, depende de várias características do recinto, como por exemplo:
dimensões, pé-direito, altura do plano de trabalho, nível de iluminamento requerido,
características da luminária e refletância do ambiente.
O primeiro fator a ser considerado é a área do recinto. Quanto maior for a área do
ambiente, maior deverá ser o número de luminárias para que um mesmo nível de
iluminamento seja atingido, ou seja, maior deve ser o fluxo luminoso no ambiente. Logo,
no cálculo do fluxo luminoso deve-se considerar a área do ambiente.
O iluminamento médio para uma determinada sala, conforme explicitado no item
4.1, deve ser determinado de acordo com a NBR 5413 e escolhido de acordo com a classe
da tarefa destinada ao ambiente. Cada tipo de tarefa possui a sua iluminância adequada.
Por exemplo: a iluminância de uma sala de cirurgia deve ser muito mais alta do que a de
um corredor, visto que suas tarefas são de alta precisão e possuem um período maior de
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permanência. Esses níveis podem ser encontrados na norma NBR 5410 – Iluminância de
Interiores.
O fator de utilização mede a relação entre o fluxo luminoso que chega ao plano de
trabalho e o fluxo luminoso total emitido pela lâmpada. De forma intuitiva, pode-se notar
que parte do fluxo luminoso emitido pela lâmpada é absorvido pela luminária, parte
reflete-se sobre as superfícies do recinto, até chegar ao plano de trabalho, e uma terceira
parcela vai diretamente ao plano de trabalho. Dessa forma, ao dimensionar a quantidade de
luminárias ideal à iluminação de um determinado ambiente, deve-se levar em consideração
a eficiência da luminária, as dimensões do recinto e a refletância de suas paredes.
A refletância da superfície está diretamente relacionada com a cor da tinta
utilizada nas superfícies do ambiente ou pelo material que ele é constituído. Como
referência, pode-se utilizar o quadro 6 para a estimativa da refletância das superfícies do
ambiente.
Quadro - Grau de reflexão característico de alguns materiais e cores.
COR

REFLETÂNCIA

Branco
70 até 80%
Preto
3 até 7%
Cinza
20 até 50%
Amarelo
50 até 70%
TIPO DE
REFLETÂNCIA
MATERIAL
Madeira
70 até 80%
Concreto
3 até 7%
Tijolo
20 até 50%
Rocha
50 até 70%
Fonte: Lumicenter. 2006 [7].

A determinação da refletância das superfícies também pode ser feita através do
método do papel branco. Esse método utiliza o luxímetro e será descrito no decorrer desse
projeto.
Muitos fabricantes apresentam em seu catálogo as luminárias com suas eficiências
de luminária. Esse dado é utilizado juntamente com a eficiência do recinto e serve para a
determinação do fator de utilização. A eficiência de recinto é obtida através das dimensões
do recinto a ser iluminado e pode ser calculada de acordo com a equação 7.
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K=

A×B
Hlp × (A + B)

Equação

Onde:
K = eficiência de recinto ou índice de recinto.
A = comprimento do recinto, em metros.
B = largura do recinto, em metros.
Hlp = pé-direito útil, em metros.
De posse do comprimento, da largura e do pé-direito útil, que é a altura da
luminária menos a altura do plano de trabalho, calcula-se o índice de recinto. Com o índice
de recinto e a eficiência da luminária pode se determinar o fator de utilização através da
equação 8.
u = K × ηluminária

Equação

u = fator de utilização.
K = eficiência de recinto ou índice de recinto.
η luminária = Eficiência de luminária.
Entretanto, na prática, os fabricantes costumam apresentar para as suas luminárias
um quadro relacionando o índice de recinto com as refletâncias do teto, parede e piso. O
quadro 7 apresenta os fatores de utilização da luminária comercial de sobrepor, modelo
3601 da Itaim, que está disponível para duas lâmpadas de 16 Watts ou duas de 32 Watts.
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Quadro - Fator de utilização da luminária 3601.
Teto
Parede
Piso
Kr
0.6
0.8
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5

50

70
30
10

31
39
44
49
53
58
61
63
66
67

26
34
40
45
49
55
58
61
64
65

50
30
30
10
30
10
10
10
Fator de Utilização (x 0.01)
23
31
26
23
26
23
30
38
33
30
33
30
36
43
39
36
39
36
42
48
44
41
44
41
46
52
48
46
48
45
52
57
54
52
53
51
56
60
57
55
57
55
59
62
60
58
59
57
62
64
63
61
61
60
64
66
64
63
63
62
Fonte: Itaim. 2006 [17].
10

50

0
0
0
21
28
34
40
44
50
53
56
59
60

Para a determinação do fator de utilização da luminária, basta relacionar a
refletância do teto, parede e chão com o índice de recinto, de acordo com o quadro 7.
Pode-se observar que o quadro apresentado não possui todas as combinações possíveis de
refletância. Dessa forma, muitas vezes é necessária a realização de interpolação para a
obtenção de um coeficiente de utilização mais adequado ao ambiente. Nesse tipo de
quadro o fabricante especifica apenas um valor de refletância para o piso. Quando isso
acontece é comum a utilização de uma outro quadro para a realização da correção da
refletância do chão.
A última grandeza necessária para a determinação do fluxo luminoso a ser emitido
pelas lâmpadas é o fator de depreciação do serviço da iluminação. O fator de depreciação
está diretamente relacionado à diminuição do fluxo luminoso no ambiente com o decorrer
do tempo. Esse índice mede a relação entre o fluxo luminoso no ambiente no fim de um
período de manutenção considerado, e o fluxo luminoso no começo de sua operação.
Esse fator é utilizado na metodologia de cálculo do número de luminárias ideal ao
recinto, para que se consiga obter no fim do período de manutenção o nível de
iluminamento médio mínimo exigido pela NBR 5413. Dessa forma, no período de
implantação do sistema de iluminação, ou logo após a manutenção das mesmas, o recinto
apresentará níveis superiores aos requeridos pela norma.
A diminuição do fluxo luminoso de uma determinada luminária no decorrer de sua
vida útil ocorre devido à diminuição do fluxo luminoso da lâmpada, por causa da sujeira
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acumulada sobre a sua superfície e sobre as superfícies do ambiente e devido à queima de
lâmpadas.
Existem no mercado alguns métodos para a determinação do fator de depreciação.
No livro de Instalações Elétricas de João Mamede é apresentado o quadro 8.
Quadro - Fator de depreciação para luminárias existentes no mercado.
Tipos de aparelho

Fator de
depreciação (d)

Aparelhos para embutir lâmpadas incandescentes
Aparelhos para embutir lâmpadas refletoras
Calha aberta e chanfrada
Refletor industrial para lâmpadas incandescentes
Luminária comercial
Luminária ampla utilizada em linhas contínuas
Refletor parabólico para duas lâmpadas incandescentes
Refletor industrial para lâmpada VM
Aparelho para lâmpada incandescente para iluminação
indireta
Luminária industrial do tipo miller
Luminária com difusor de acrílico
Globo de vidro fechado para lâmpada incandescente
Refletor com difusor plástico
Luminária comercial para lâmpada high output colméia
Luminária para lâmpada fluorescente para iluminação indireta
Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].

0,85
0,80
0,75

0,70

0,60

Logo, o quadro 8 pode ser utilizado para a determinação do fator de depreciação.
Basta verificar em qual dessas subdivisões a luminária escolhida se enquadra. Muitas
vezes os próprios fabricantes apresentam esse fator em seu catálogo de luminárias.
O livro de Instalações elétricas, do autor Hélio Creder, possui um quadro com os
mais diversos tipos de luminárias. Para cada uma delas existe o fator de depreciação e
quadro do fator de utilização, sendo, por isso, muito útil aos projetistas.
Entretanto, nenhum dos dois quadros apresentados considera o nível de sujeira
existente no ambiente para a determinação do fator de depreciação, o que pode afetar, de
forma considerável, a iluminância no ambiente.
O manual de iluminação da Philips e o software de cálculo luminotécnico Softlux
sugerem que se utilizem os fatores de depreciação apresentados no quadro 9.
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Quadro - Fator de depreciação indicados pela Philips e Itaim.
Ambiente
Fator de Depreciação
Limpo
0,80
Médio
0,70
Sujo
0,60
Fonte: Philips, 1981 [15] e Itaim. 2006 [17].

Outros projetistas sugerem que a determinação do fator de utilização seja feito
baseado nos níveis de higiene do ambiente e ainda no período de manutenção previsto para
o local. Smit, 1964, sugere que a escolha do fator de utilização seja feito de acordo com o
quadro 10 [10].
Quadro - Fator de Depreciação indicado por Smit.
Periodo de
Ambiente
Limpeza (em
Sujo
Médio
meses)
0
1
1
2
0,85
0,92
4
0,76
0,88
6
0,7
0,85
8
0,67
0,82
10
0,64
0,8
12
0,62
0,79
14
0,6
0,78
16
0,58
0,76
18
0,56
0,75
20
0,54
0,74
22
0,52
0,73
24
0,5
0,71
Fonte: Ghisi, E. 1997 [10].

Limpo
1
0,97
0,94
0,93
0,92
0,91
0,9
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,84

Dessa forma, cabe ao projetista realizar a escolha de qual desses quadros ele irá
seguir para a determinação do fator de depreciação.
Após seguir todo esse procedimento para determinar o fluxo luminoso total a ser
emitido pelas lâmpadas, deve-se calcular o número de luminárias necessárias para a
iluminação do ambiente. Essa quantidade pode ser calculada de acordo com a equação 9.

n lu =

Onde:

Ø
n la × Ø la

Equação
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n lu= número de luminárias.
Ø = fluxo luminoso total a ser emitido pelas lâmpadas, em lúmens.
n la= número de lâmpadas por luminária.
Ø la = fluxo da lâmpada utilizada, em lúmens.
O fluxo luminoso dos diversos tipos de lâmpadas utilizadas no mercado pode ser
encontrado no quadro 1 (p.30) ou em catálogos dos fabricantes. De posse do tipo de
luminária tem-se a quantidade de lâmpadas e conseqüentemente o fluxo luminoso que as
luminárias emitem.
Para a determinação do número de luminárias, basta dividir o fluxo luminoso total
a ser emitido pelas lâmpadas pelo fluxo emitido por cada luminária. O número de
luminárias nem sempre é exato, devendo ser arredondado para cima. Além disso, muitas
vezes essa quantidade de luminária não leva a uma distribuição uniforme no recinto, sendo
necessário um acréscimo no número de luminárias.
Após o cálculo do número de luminárias, deve-se posicioná-las no ambiente e
determinar a distância entre as mesmas. A relação de posicionamento das luminárias pode
ser observada na figura 8.

Figura - Distribuição das luminárias pelo ambiente.
Fonte: diversas

O posicionamento das luminárias no ambiente deve ocorrer de forma que a
distância entre as luminárias seja o dobro da distância entre a luminária e a parede, ou seja,
X2 = 2 x X1 e Y2 = 2 x Y1.
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Além de todo o procedimento adotado para a determinação do número de
luminárias e seu posicionamento, deve-se ainda considerar a relação entre o pé-direito útil
e a distância entre as luminárias. Como regra prática, sugere-se que a distância entre as
luminárias não seja superior a 1,5 vezes o pé-direito útil. Esse procedimento serve para se
obter uniformidade na distribuição das iluminâncias pelo ambiente. Alguns fabricantes
apresentam essa relação para cada uma de suas luminárias.
4.3 Método das Cavidades Zonais

Esse método, assim como o anterior, é fundamentado na transferência de fluxo
luminoso, com algumas considerações em relação aos fatores de utilização e depreciação.
A utilização desse método requer um maior trabalho e é normalmente aplicado a
ambientes que requerem um alto padrão técnico e exigem maior precisão de cálculos. A
principal indicação para a utilização dele é em ambientes que possuem cavidades de
grande porte [5].
Para a determinação de seu fator de utilização, primeiro é necessário conhecer as
cavidades do recinto. As cavidades do recinto são três: a do teto (Htl), a do recinto (Hlp) e
cavidade do piso (Hpp). Elas podem ser observadas na figura 9 [5].

Figura - Cavidades do recinto.
Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].
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O segundo passo é a realização do cálculo do fator de relação das cavidades, (K)
através da equação 10 [5].

K=

5 × (A + B)
(A × B)

Equação

Onde:
K = fator de relação das cavidades.
A = comprimento do recinto, em metros.
B = largura do recinto, em metros.
A seguir, deve-se calcular a relação das cavidades. As relações de cavidade
também são três: a do recinto (Rcr), a do teto (Rct) e a do piso (Rcp) [5].
Elas são determinadas através das equações 11,12 e 13.
Rcr = K x Hlp

Equação

Rct = K x Htl

Equação

Rcp = K x Hpp

Equação

Onde:
Rcr = relação da cavidade do recinto.
Rct = relação da cavidade do teto.
Rcp = relação da cavidade do piso.
K = fator de relação das cavidades.
Hlp = cavidade do recinto.
Htl = cavidade do teto.
Hpp = cavidade do piso.
O próximo passo será a determinação da refletância efetiva da cavidade do piso
(ρcp). Para a determinação dessa refletância, deve-se utilizar o quadro 11 [5].
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Quadro - Refletância efetiva das cavidades do teto e do piso.

Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].
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Onde:
ρte = Refletância percentual do teto.
ρpi = Refletância percentual do piso.

De posse desse quadro, deve-se fazer a combinação da refletância percentual do
piso, que está localizada na segunda linha do quadro 11, com a refletância percentual da
parede, que está localizada na terceira linha, e o valor da cavidade do piso para a
determinação da refletância efetiva da cavidade do piso [5].
Devemos ainda determinar a refletância efetiva da cavidade do teto (ρct). Para isso
devemos fazer a combinação da refletância percentual do teto, localizada na segunda linha
do quadro 11, com a refletância percentual da parede apresentada na terceira linha, e
relacioná-las com o valor da cavidade do teto [5].
Quando o teto não possuir uma cavidade plana, deve-se determinar a sua
refletância efetiva da cavidade do teto através da equação 14 [5].

ρcp =

ρte × Spt
Srt − ρte × Srt + ρte × Spt

Equação

Onde:
Spt = área de projeção horizontal de superfície do teto, em m2.
Srt = área real da superfície do teto, em m2.
ρ te = refletância percentual do teto.

De posse da refletância efetiva da cavidade do teto, da refletância percentual da
parede, da relação da cavidade de recinto e, com o auxilio do quadro de determinação do
fator de utilização da luminária a ser utilizada, pode-se determinar o fator de utilização.
Entretanto, o quadro para a determinação do fator de utilização a ser utilizado é a que se
baseia no método americano da IESNA. Esse tipo de quadro não é tão facilmente
encontrado como o utilizado pelo método internacional CIE. O quadro 12, apresentado
pela Peterco, é usado para determinar o fator de utilização para algumas de suas luminárias
[5].
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Quadro - Fatores de utilização de algumas luminárias Peterco.

Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].
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Nesse quadro, além de encontrar o fator de utilização, podem-se encontrar a curva
de distribuição luminosa, a relação entre a altura e o espaçamento máximo entre as
luminárias e a classe a qual elas pertencem.
Conforme pode ser observado no quadro 12, os valores para os fatores de
utilização são disponibilizados apenas para refletâncias efetivas da cavidade do teto de
20%. Logo, para refletâncias muito diferentes dessa, deve-se aplicar um fator de correção
para o fator de utilização, conforme o quadro 13.
Quadro - Fator de correção do fator de utilização

Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].

O valor encontrado no quadro 13 deve ser multiplicado pelo fator de utilização,
caso a refletância do piso seja maior que 20%, ou dividido, caso a refletância seja menor
que 20%. O valor encontrado é o fator de utilização final, que deverá ser substituído na
equação 6, (p.41).
Com o decorrer do tempo de uso, o sistema de iluminação sofre uma queda no
fluxo luminoso que chega ao plano de trabalho. Essa queda ocorre devido a diversos
fatores, dentre eles podem ser citados: modificações em suas superfícies refletoras, queima
de lâmpadas, diminuição do fluxo luminoso emitido pela lâmpada, acúmulo de sujeira nas
luminárias, lâmpadas e no próprio ambiente. Essa queda é agravada de acordo com o
período de manutenção previsto para o local.
Dessa forma, ao se fazer um projeto de iluminação, deve-se considerar um fator de
depreciação para que, no momento de manutenção do sistema, a iluminância no ambiente
seja ideal ao seu funcionamento.
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O primeiro fator relacionado a perdas é o de depreciação do serviço da luminária.
Esse fator é considerado devido a perdas que ocorrem no decorrer do tempo, causadas pelo
acúmulo de poeira na superfície da lâmpada e da luminária.
A determinação do fator de depreciação do serviço da luminária normalmente é
feito através de gráficos que relacionam o tempo estimado para a manutenção e a categoria
da luminária. A obtenção da categoria da luminária a ser utilizada pode ser obtida através
do catálogo do fabricante ou baseado nas informações do quadro 14.
Quadro - Classificação das luminárias de acordo com a categoria de manutenção.

Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].

Sabendo a classe da luminária, o período previsto para a manutenção e o grau de
sujeira do ambiente é possível descobrir o fator de depreciação de serviço da luminária
através dos gráficos apresentados na figura 10.
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Figura - Fator de depreciação do serviço da luminária
Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].

Na figura 10, as siglas apresentadas em cada gráfico significam: ML = Muito
Limpa, L = Limpa, M = Média, S = Suja e MS = Muito suja.
Além do fator citado anteriormente, deve-se considerar também o fator de
depreciação do ambiente devido à sujeira. Esse fator representa a redução do fluxo
luminoso que chega ao plano de trabalho devido ao acúmulo de sujeira na superfície do
ambiente. Para a determinação desse fator, deve-se, primeiro, determinar o tempo estimado
para a realização da limpeza do ambiente a fim de obter a sujeira esperada no recinto. Essa
determinação pode ser encontrada utilizando-se a figura 11.
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Figura - Percentual esperado de sujeira x tempo de limpeza
Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].

De posse do percentual de sujeira proposto para o ambiente, da classe da luminária
e da relação da cavidade de recinto, determina-se o fator de depreciação do ambiente
devido à sujeira segundo o quadro 15.
Quadro - Fator de depreciação do ambiente devido a sujeira

Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].

Outro fator que deve ser considerado é o de redução do fluxo devido à queima da
lâmpada (Fql). Esse fator faz uma estimativa do número de lâmpadas que provavelmente
estarão queimadas no momento da reposição de lâmpadas do ambiente. Para determinar
esse fator deve-se conhecer a vida útil da lâmpada utilizada e o tempo estimado de seu uso
até o momento de reposição. A determinação desse fator é feita considerando que, no final
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da vida útil das lâmpadas instaladas no recinto, 90% delas estarão queimadas. Dessa
forma, podemos determiná-lo através da equação 15.

Fql = 1 -

te 90
×
vu 100

Equação

Onde:
Fql = fator de redução de fluxo devido a queima.
te = tempo de reposição de reposição das lâmpadas queimadas, em horas.
vu = vida útil da lâmpada, em horas.
A utilização da equação 15 serve para a determinação do fator de queima e deve
ser aplicado a ambientes onde haja um pé-direito alto, luminárias de difícil acesso, cuja
manutenção seja feita em determinados períodos fixos. Em ambientes com baixo pé-direito
e com luminárias de fácil acesso para a realização de troca de lâmpadas, deve-se estimar o
fator de queima a partir do número máximo de luminárias que determinado ambiente pode
apresentar, até que seja realizada a sua reposição.
O último fator de perdas de luminosidade a ser considerado é o de depreciação do
fluxo luminoso da lâmpada. Na verdade, o valor do fluxo luminoso apresentado no quadro
1 e pelos catálogos de lâmpadas é o fluxo luminoso emitido pelas mesmas no início de seu
funcionamento. Com o decorrer do tempo elas sofrem uma depreciação de seu fluxo
luminoso. Esse fator pode ser determinado através da figura 12, que relaciona a queda do
fluxo em função da porcentagem da vida útil que a lâmpada foi utilizada.
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Figura - Decréscimo do fluxo luminoso da lâmpada.
Fonte: Mamede Filho, J. 1997 [5].

De posse dos quatro fatores de perdas, é possível determinar o fator de
depreciação do serviço da iluminação. Para isso, basta multiplicá-los e o resultado será o
fator de depreciação, que deverá ser substituído na relação 5, juntamente com o fator de
utilização encontrado, da área do recinto e do nível de iluminação médio ideal ao
ambiente. O cálculo do número de luminárias é idêntico ao utilizado no método dos
lúmens.
4.4 Método Ponto por Ponto

Esse método serve para definir a iluminância em um determinado ponto de um
ambiente. Ele, normalmente, é utilizado para fazer a verificação da distribuição luminosa
do ambiente, visto que a iluminância, em qualquer ponto do plano de trabalho, não deve
ser inferior a 70% da iluminância média, segundo a NBR 5413. Além disso, ela é de
fundamental importância para o dimensionamento da iluminação suplementar para os
ambientes.
A determinação da iluminância vertical em determinado ponto do ambiente,
gerado por uma fonte de luz qualquer, pode ser calculada através da equação 16.

E=

I(θ) × cos 3 α × φ
d 2 × 1000

Equação
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Onde:
E = iluminância, em lux.
I = intensidade luminosa, em candelas/1000lúmens.
α = ângulo entre a vertical e a superfície receptora, em graus.
φ = fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas, em lúmens.

d = distância do centro da fonte de luz ao ponto a ser iluminado, em metros.
A intensidade luminosa em um dado ângulo é determinada através da curva de
distribuição da luminária e do fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas. O ângulo e a
distância entre a fonte de luz e o ponto a ser iluminado é obtido através de conceitos
geométricos.
Dessa forma, para a determinação da iluminância em um ponto, devido a várias
fontes de luz, deve-se realizar o cálculo da iluminância gerada por cada uma delas e
efetuar a sua soma algébrica.
A restrição à utilização desse tipo de cálculo ocorre em ambientes com muitas
luminárias devido ao grande trabalho apresentado para a determinação da iluminância em
certo ponto. Entretanto, no mercado existem softwares que realizam esses cálculos,
apresentando ao projetista toda a distribuição das iluminâncias pelo ambiente. Além da
realização da distribuição das luminárias, eles também realizam os cálculos da quantidade
de luminárias necessárias para o ambiente.
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5

SOFTWARES DE CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

No mercado existem vários softwares de cálculo luminotécnico. Eles normalmente
utilizam o método das cavidades zonais para a determinação do número de luminárias a
serem instaladas no ambiente. Além disso, comumente, os mesmos apresentam um
diagrama de distribuição de iluminâncias em diversos pontos distribuídos pelo ambiente.
Esses diagramas são feitos através do método ponto a ponto para várias posições do
ambiente. Normalmente, eles apresentam a curva de distribuição e o quadro do fator de
utilização para as luminárias disponíveis.
Nesse capítulo, serão abordados dois softwares de desenvolvimento de cálculo
luminotécnico: o SoftLux e o Lumisoft. Ambos são “freeware” e podem ser adquiridos
pelo site do fabricante ou através dos representantes de suas luminárias.
5.1 Softlux

O software Softlux a ser analisado foi feito pela empresa Itaim, que apresenta em
seu acervo apenas as luminárias produzidas por ela. Essa medida tem o objetivo de facilitar
o trabalho de projetistas que estejam utilizando as suas luminárias e restringir a utilização
do software para luminárias de outro fabricante.
O software possui uma interface gráfica de fácil utilização. Além disso, ele
apresenta uma grande quantidade de características sobre as suas luminárias, o que auxilia
o projetista na escolha da mais adequada para o ambiente onde se deseja fazer a realização
do projeto luminotécnico.
Dentre essas características podem-se destacar os itens: curva de distribuição
luminosa; dois tipos de quadros para a determinação do fator de utilização; curva de
luminância para a verificação da ocorrência ou não de ofuscamento; ambientes onde ela
deve ser aplicada; suas dimensões; e detalhes construtivos.
A utilização da curva de luminância, como ferramenta auxiliar na realização do
projeto luminotécnico, é de fundamental importância, visto que determinados ambientes
requerem um rigoroso controle de ofuscamento. Entretanto, alguns fabricantes de
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luminárias ainda não apresentam essas curvas em seus catálogos ou softwares de cálculo
luminotécnico.
Uma outra característica interessante, apresentada pelo Softlux, é a apresentação
de dois tipos de quadros para a determinação do fator de utilização. Esses dois quadros,
apesar de serem utilizadas para a determinação do fator de utilização, são feitas para a
aplicação de diferentes métodos. A primeira delas utiliza o método internacional CIE. Esse
método é utilizado nesse projeto de graduação no item 4.2, onde o índice de recinto deve
ser determinado através da equação 7 (p.43). O valor do fator de utilização, é determinado
relacionando as refletâncias de piso, parede e teto com o índice de recinto.
Apesar de se utilizar com mais freqüência o método internacional da CIE, o
método dos lúmens também pode determinar o fator de utilização através da relação da
cavidade do recinto (RCR). Para isso, deve-se relacionar a refletância das superfícies do
ambiente com a relação das cavidades do recinto através do quadro do fator de utilização
pelo método americano da IESNA. O cálculo da relação das cavidades do recinto deve ser
feito de acordo com a equação 10 (p.49).
O Lumisoft apresenta ainda uma ferramenta que pode ser muito útil para a
realização de readaptação da iluminação de ambientes. Essa ferramenta possibilita a
restrição do número de linhas e/ou colunas a serem utilizadas no projeto de iluminação.
Dessa forma, ao se realizar um projeto de readaptação da iluminação para um ambiente
que já existe, pode-se utilizar o mesmo posicionamento das luminárias existentes,
procurando utilizar novos tipos de luminárias capazes de gerar a distribuição e o fluxo
luminoso ideal ao ambiente.
A utilização do mesmo posicionamento da luminária em sistemas de retrofit de
iluminação reduz de forma considerável o custo do projeto, visto que, dessa forma, pode
ser desnecessária a utilização de novos cabos, eletrodutos e canaletas.
Apesar de se saber que o cálculo realizado pelo Softlux baseia-se no método das
cavidades zonais, foi desenvolvido um quadro comparativo entre o cálculo da quantidade
de luminárias feito através do software e o mesmo cálculo realizado através do método dos
lúmens, para a verificação da eficácia do programa. Essa comparação é apresentada no
quadro 16.
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Quadro - Comparação entre o método dos lúmens e o utilizado pelo Softlux.
Luminária Industrial 4010 da Itaim
Método dos Lúmens
Comprimento (A)

Softlux

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

Largura (B)

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

Plano de Trabalho

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

Pé-direito útil (Hlp)

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

Fator de depreciação (d)

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Refletância do teto

70

70

70

70

50

50

50

50

70

70

70

70

50

50

50

50

Refletância da parede

50

50

50

50

30

30

30

30

50

50

50

50

30

30

30

30

Refletância do chão

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Iluminância (E)
Fluxo da Luminária
(Фla)

500

500

500

500

500

500

500

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

-

-

-

-

-

-

-

-

Indice de recinto (K)

1,52

3,41

1,04

2,34

1,52

3,41

1,04

2,34

-

-

-

-

-

-

-

-

Fator de utilização (u)

0,57

0,74

0,48

0,67

0,48

0,65

0,38

0,58

-

-

-

-

-

-

-

-

N° de Luminárias (Nlu)

12,5

57,9

14,9

64

14,9

65,9

18,8

73,9

12

56

14

64

14

60

18

72

Pé-direito

500 500 500 500 500 500 500 500 500

Luminária industrial 4190 da Itaim
Método dos Lúmens
Comprimento (A)

Softlux

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

Largura (B)

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

Plano de Trabalho

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

Pé-direito útil (Hlp)

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

Fator de depreciação (d)

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Refletância do teto

70

70

70

70

50

50

50

50

70

70

70

70

50

50

50

50

Refletância da parede

50

50

50

50

30

30

30

30

50

50

50

50

30

30

30

30

Refletância do chão

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Iluminância (E)
Fluxo da Luminária
(Фla)

500

500

500

500

500

500

500

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

-

-

-

-

-

-

-

Indice de recinto (K)

1,52

3,41

1,04

2,34

1,52

3,41

1,04

2,34

-

-

-

-

-

-

-

-

Fator de utilização (u)

0,61

0,75

0,52

0,7

0,55

0,71

0,45

0,65

-

-

-

-

-

-

-

-

N° de Luminárias (Nlu)

11,7

57,1

13,7

61,2

13

60,4

15,9

65,9

12

56

14

60

14

60

16

64

Pé-direito

500 500 500 500 500 500 500 500 500
-

O quadro 16 apresenta a realização do cálculo do número de luminárias ideal para
uma combinação de ambientes com diferentes dimensões, pés direito e refletâncias. Esse
estudo é apresentado para dois tipos de luminárias fabricadas pela Itaim, existentes no
softlux, servindo como uma referência para a análise do software.
Baseando-se no quadro 16, pode-se perceber que a diferença entre a quantidade de
luminárias indicadas para a iluminação dos ambientes entre os dois métodos é pequena.
Dessa forma, em geral, a utilização do software para a realização do cálculo de iluminação
de ambientes para uma determinada luminária do fabricante pode ser feita através do
software.
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Apesar de possuir todas as características positivas supracitadas, o software
apresenta algumas características negativas como: não disponibilizar ao usuário a
possibilidade de escolha do tipo de lâmpadas; induzir o usuário na escolha de determinada
iluminância; e, em alguns casos, apresentar um determinado número de luminárias
ligeiramente inferior ao necessário.
No desenvolvimento do dimensionamento através do Softlux em nenhum
momento é requisitado o tipo de lâmpada a ser utilizado. Ele considera que a potência da
lâmpada é exatamente igual ao especificado para a luminária, não admitindo que no
mercado existam lâmpadas de mesmo modelo e potência que apresentam grandes
diferenças de emissão de luz. Pode-se citar, como exemplo, as lâmpadas fluorescentes de
110 Volts, do tipo HO normais e as do tipo trifósforo, que apresentam fluxos luminosos
respectivamente iguais a 16600 e 18700 lúmens. Dessa forma, ao se dimensionar a
iluminação de determinado ambiente, sugere-se que se utilizem lâmpadas do tipo
trifósforo, quando as mesmas forem do tipo fluorescentes.
Na primeira tela de dimensionamento do software, existe um quadro que solicita o
tipo de atividade destinada ao ambiente para o qual está desenvolvendo o projeto de
iluminação. Esse quadro apresenta uma lista de tipos de locais com a indicação da
iluminância considerada mais adequada para o ambiente. Apesar das iluminâncias serem
baseadas na NBR 5413, o programa não apresenta os três níveis sugeridos pela norma.
Dessa forma, o projetista é induzido a considerar a iluminância sugerida para a realização
da iluminação do ambiente. Conforme descrito no item 4.1, esse nível de iluminamento
deve ser determinado através da escolha entre os três níveis apresentados e essa escolha
deve ser feita com referência ao quadro 4 (p.39).
Em alguns projetos feitos através do software pôde-se verificar que, apesar de ser
solicitada uma determinada iluminância, a quantidade de luminárias sugerida pelo software
não era suficiente para a obtenção da iluminância média requerida, alcançando um nível
ligeiramente inferior. Como a literatura técnica normalmente sugere, a quantidade de
luminárias em um recinto normalmente deve ser arredondada para cima. Dessa forma, ao
se observar que o Softlux apresentou uma quantidade menor que a necessária, sugere-se ao
projetista refazer o cálculo da iluminância do ambiente, acrescentando mais uma fileira de
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luminárias. O novo dimensionamento deve ser feito através de determinação da quantidade
de luminárias e não pela iluminância média.
Como exemplo, será realizado o dimensionamento da iluminação de um ambiente
com as características apresentadas no quadro 17.
Quadro : Dimensões do recinto

Largura:
Comprimento:
Pé-direito:
Altura do campo de
trabalho:
Altura da luminária em
relação ao solo
Refletância do Teto:
Refletância da parede:
Refletância do chão:

6 metros
12 metros
3 metros
0,75 metros
2,25 metros
70%
50%
10%

O dimensionamento do projeto luminotécnico do ambiente será feito através do
Lumisoft utilizando a luminária modelo 2520 da Itaim. Para uma iluminância requisitada
de 500 lux, o programa sugere que sejam instaladas 12 luminárias (3 linhas x 4 colunas).
Entretanto, essa distribuição das luminárias gera uma iluminância média de apenas 461
lux, ou seja, uma quantidade inferior à solicitada. Logo, sugere-se que o calculo seja
refeito acrescentando mais uma fileira de luminária, ou seja, três luminárias luminárias.
Com esse acréscimo a iluminância do ambiente atinge a um valor de 576 lux.
5.2 Lumisoft

O lumisoft também é um software para a realização de cálculo de iluminação de
ambientes internos. Ele possui uma interface ainda mais amigável do que a do Softlux e se
baseia no método dos lúmens e no de ponto por ponto. Foi desenvolvido pela Lumicenter
para a realização do cálculo luminotécnico e também só pode ser utilizado para as
luminárias do próprio fabricante.
Esse software também apresenta, para cada uma de suas luminárias, a curva de
distribuição luminosa, o quadro para a determinação do fator de utilização, suas dimensões
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e detalhes construtivos. Entretanto, não apresenta a curva de luminâncias e nem os dois
tipos de quadro do fator de utilização.
A não apresentação da curva de luminância é uma grande perda em relação ao
Softlux, pois o controle de ofuscamento deve ser feito baseado nela. Além disso, esse
software apresenta apenas o quadro para a determinação do fator de utilização através do
método americano IESNA, o que não significa um problema, visto que através desse
quadro pode-se realizar o cálculo luminotécnico das duas formas, ou seja, pelo método dos
lúmens ou pelo das cavidades zonais.
Assim como o Softlux, o software desenvolvido pela Lumicenter, além de
apresentar a quantidade de luminárias e seu posicionamento, apresenta um diagrama
representativo da distribuição da iluminância por todo o plano de trabalho. Esse diagrama
é de grande utilidade, visto que passa ao projetista a informação sobre a distribuição da
iluminância pelo ambiente. A figura 13, obtida de um projeto luminotécnico realizado no
Lumisoft, apresenta o diagrama de iluminâncias, a iluminância média, a escala de nível de
iluminamento, a quantidade de luminárias utilizada e o posicionamento das mesmas.

Figura - Cálculo luminotécnico utilizando o Lumisoft.
Fonte: Lumisoft 2.0 [7].
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Conforme pode ser observado na figura 13, o projeto apresenta uma distribuição
luminosa homogênea pelo recinto. Já a figura 14 apresenta um projeto com uma péssima
distribuição luminosa, visto que possuem pequenos pontos com uma iluminância muito
alta, enquanto outros apresentam uma iluminância muito menor.

Figura - Cálculo luminotécnico inadequado utilizando o Lumisoft.
Fonte: Lumisoft 2.0 [7].

Projetos com uma distribuição luminosa ruim normalmente ocorrem devido à
escolha da luminária inadequada ao tipo de ambiente. Ao se escolher o tipo de luminária
deve-se considerar a iluminância solicitada e o pé-direito do ambiente.
No quadro 18 é apresentada uma comparação entre resultados obtidos pelo método
dos lúmens e o adotado no Lumisoft.
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Quadro - Comparação entre o método dos lúmens e o utilizado pelo Lumisoft 2.0.
Luminária Comercial LBR 232 da Lumicenter
Método dos Lúmens
Lumisoft
Comprimento (A)

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

Largura (B)

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

Plano de Trabalho

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

Pé-direito útil (Hlp)
Fator de depreciação
(d)

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Refletância do teto

70

70

70

70

50

50

50

50

70

70

70

70

50

50

50

50

Refletância da parede

50

50

50

50

30

30

30

30

50

50

50

50

30

30

30

30

Refletância do chão

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Iluminância (E)
Fluxo da Luminária
(Фla)
Indice de recinto
(RCR)

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

3,3

1,47

4,8

2,13

3,3

1,47

4,8

2,13

-

-

-

-

-

-

-

-

Fator de utilização (u)

0,61

0,78

0,53

0,72

0,54

0,72

0,45

0,65

-

-

-

-

-

-

-

-

N° de Luminárias(Nlu)

12,5

58,5

14,3

63,3

14,1

63,3

16,9

70,1

12,2

58,2

14,5

63,5

13,9

63,7

17

70,5

Pé-direito

Luminária indústrial LIT 2110 da Lumicenter
Método dos Lúmens
Lumisoft
Comprimento (A)

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

Largura (B)

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

10

30

Plano de Trabalho

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

Pé-direito útil (Hlp)
Fator de depreciação
(d)

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

2,2

2,2

3,2

3,2

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Refletância do teto

70

70

50

50

70

70

50

50

70

70

50

50

70

70

50

50

Refletância da parede

50

50

30

30

50

50

30

30

50

50

30

30

50

50

30

30

Refletância do chão

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Iluminância (E)
Fluxo da Luminária
(Фla)
Indice de recinto
(RCR)

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

3,3

1,47

4,8

2,13

3,3

1,47

4,8

2,13

-

-

-

-

-

-

-

-

Fator de utilização (u)

0,61

0,78

0,52

0,71

0,55

0,71

0,45

0,65

-

-

-

-

-

-

-

-

N° de Luminárias(Nlu)

3,53

16,5

4,14

18,2

3,91

18,2

4,78

19,9

3,61

17,5

4,28

19

4,04

18,6

4,9

20,6

Pé-direito

De acordo com o quadro 18, percebe-se uma diferença muito pequena entre os
dois métodos de cálculo. Dessa forma, pode-se concluir que o software pode e deve ser
utilizado para a realização de projetos luminotécnicos, mostrando-se uma ferramenta útil e
otimizada para a realização de projetos luminotécnicos.
O Lumisoft, além de possuir uma metodologia de cálculo mais adequada do que o
Softlux, apresenta para os diversos tipos de luminária a opção para a escolha do tipo de
lâmpada a ser utilizado. Pode-se citar, como exemplo, a luminária LBR 232 da
Lumincenter, utilizado no quadro 18. Ela apresenta a opção de escolha entre lâmpadas de
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32, 36 e 40 Watts, do tipo normal ou trifósforo. Essa possibilidade de escolha é de
fundamental importância, pois torna o projeto mais consistente e próximo da real
necessidade do ambiente. A diferença entre os fluxos luminosos emitidos no caso citado
pode ser de até 1800 lúmens por luminária.
É aconselhável que, na falta de informação do tipo de lâmpada a ser instalado, ou
até mesmo de informações da procedência do tipo de manutenção previsto para o local, o
projetista dimensione a iluminação do ambiente para a lâmpada de menor fluxo luminoso
que pode ser instalada naquele tipo de luminária. Esse procedimento evita que no futuro,
quando for realizada a troca de lâmpadas, seja obtida uma iluminância mais baixa que o
valor médio mínimo exigido por norma.
5.3 Conclusão

Ao analisar os softwares, conclui-se que ambos podem ser válidos para a
determinação do tipo e da quantidade de luminárias necessários para a obtenção de um
determinado nível de iluminamento em um ambiente interno.
O Lumisoft apresenta uma metodologia de cálculo melhor que a do Softlux e um
ambiente mais fácil de se utilizar.
O Softlux apresenta uma quantidade maior de informações sobre suas luminárias.
A informação mais interessante é a apresentação da curva de luminância que é utilizada
como método para a determinação da ocorrência ou não de ofuscamento para um
determinado projeto. Ao se dimensionar o posicionamento e a quantidade de luminárias
para determinado ambiente através do Softlux é aconselhável que sejam instaladas
lâmpadas do tipo trifósforo.
Dessa forma, os softwares serão utilizados no decorrer do projeto, auxiliando na
realização de projetos de iluminação de ambientes internos especiais.
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6

ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS ESPECIAIS

Neste capítulo, será abordada uma metodologia para análise da iluminação de
ambientes internos, e uma outra para a realização de um projeto luminotécnico para esses
tipos de ambiente.
Essas metodologias serão utilizadas no decorrer do capítulo para a realização da
análise de alguns ambientes internos especiais já existentes. Quando for constatada alguma
irregularidade em relação à iluminação desses ambientes, será proposto um novo projeto
para os mesmos.
6.1 Análise do estado do sistema de iluminação de ambientes internos

Ao se analisar a iluminação de determinado ambiente deve-se verificar se este
apresenta qualidade adequada às exigências da luminotécnica: correta distribuição,
conforto visual e boa eficiência energética.
Ao contrário do que se costuma pensar, a obtenção do conforto visual não é obtido
apenas através da obtenção do nível de iluminamento proposto por norma. Para a obtenção
do conforto visual é necessário, além da iluminância adequada, um controle dos reflexos,
dos brilhos e do ofuscamento.
O conforto visual é considerado por Lamberts [11] “como sendo um conjunto de
condições em um determinado ambiente, no qual o ser humano pode desenvolver suas
tarefas visuais com o máximo de acuidade e precisão visual, com menor esforço, com
menor risco de prejuízos à vista e com reduzidos riscos de acidentes, visto que uma
iluminação inadequada pode causar acidentes, erros de trabalho, fadiga, cefaléia e
irritabilidade ocular, os quais apresentarão como conseqüência a diminuição da atividade
produtiva”.
Além da obtenção do conforto visual, o sistema de iluminação deve possuir a
melhor eficiência energética possível sem, entretanto, influenciar negativamente o conforto
visual.
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Dessa forma, para verificar se o sistema de iluminação de um determinado
ambiente está compatível com os tipos de trabalho a ele destinados, com seus usuários e
suas características, de forma a gerar conforto visual e um bom rendimento luminoso, será
apresentado o seguinte procedimento:
¾ 1° - Levantamento das dimensões e das refletâncias do Ambiente

O primeiro passo para a análise de um projeto luminotécnico é o levantamento
das dimensões do recinto. As características a serem levantadas são: comprimento, largura,
pé-direito, altura da luminária em relação ao solo, plano de trabalho e posicionamento das
janelas. Esses dados são fundamentais para a verificação da situação do ambiente, visto
que todas elas influenciam na iluminância, no conforto visual e no rendimento do sistema.
Nesse tópico, deve ser medida também a refletância das superfícies do ambiente.
Para a determinação da refletância de uma superfície, deve ser utilizado o método do papel
branco. Esse método sugere que seja colocado um papel branco fosco com medidas de
30x30cm sobre a superfície e, com a célula do luxímetro voltada para o papel a uma
distância de 7,5cm do mesmo, seja realizada a medição da iluminância. Em seguida, devese repetir o mesmo procedimento, porém sem o papel branco. Após a realização dessas
medições já se pode efetuar o cálculo da refletância da superfície através da equação 17
[4].

ρ=

Esu
× 75
Epa

Equação

Onde:
ρ = refletância da superfície, em %.

Esu = nível de iluminamento medido sobre a superfície (a 7,5 cm de altura e com a
célula voltada para a superfície).
Epa = nível de iluminamento medido sobre o pedaço de papel (a 7,5 cm de altura e
com a célula voltada para a sua superfície coberta pelo papel).
O método do papel branco deve ser utilizado para determinar as refletâncias da
parede, do teto e do piso.
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¾ 2° - Levantamento das características luminotécnicas do sistema de

iluminação
Nesta etapa, deve-se fazer o levantamento do tipo de luminária, das lâmpadas, da
tensão de funcionamento, da quantidade de luminárias, da carga elétrica instalada, da
flexibilidade de acendimento das lâmpadas e do posicionamento das luminárias pelo
recinto. Esse levantamento será de fundamental importância no momento da realização da
análise do sistema de iluminação.
¾ 3° - Levantamento de relatos sobre a iluminação

Deve ser feito um levantamento com os usuários do ambiente, verificando se os
mesmos apresentam queixas em relação ao sistema de iluminação. Esse levantamento deve
verificar reclamações sobre os níveis de iluminação durante o período de funcionamento,
da ocorrência de ofuscamento, de reflexos, de brilhos, se existe a incidência de radiação
solar direta no ambiente, e de qualquer outro tipo de reclamação que o usuário julgue ser
pertinente.
Apesar do projetista conseguir verificar, de forma intuitiva e visual, os níveis de
ofuscamento, reflexos e brilhos gerados pela iluminação artificial durante a sua visita
noturna ao local, ele terá uma grande dificuldade para fazer essa mesma análise para o
período do dia. Essa dificuldade ocorre devido à variação da incidência dos raios solares
no ambiente no decorrer do dia. Dessa forma, seria necessária a sua permanência no
recinto durante um longo período, para a obtenção das informações, que podem ser
passadas pelos próprios usuários.
A iluminação dos ambientes durante o período do dia é feita através da
combinação entre a iluminação artificial e a natural. Essa combinação é de fundamental
importância para a obtenção de uma economia energética. Entretanto, não é aconselhável
que a radiação solar incida diretamente no ambiente, visto que ela, normalmente, causa
ofuscamento e aquecimento no recinto.

72

¾ 4° - Determinação da iluminância ideal ao ambiente

Nesse tópico, deve-se realizar o levantamento das atividades destinadas ao
ambiente a ser iluminado, para se determinar a iluminância ideal ao ambiente. Esse
procedimento deve ser baseado na NBR 5413 - Iluminância de interiores - e seguir os
passos descritos no item 4.1.
¾ 5° – Verificação da iluminância do ambiente

A avaliação do nível de iluminamento em determinado ambiente deve ser
realizada de acordo com a NBR 5382 – Verificação da iluminância de ambientes interiores
[3]. Essa norma apresenta uma metodologia para a determinação da iluminância média de
ambientes interiores de área retangular.
O uso desse método nas áreas descritas pela norma resultará em valores de
iluminância média com o máximo de 10% de erro sobre os valores que seriam obtidos pela
divisão da área total em áreas de 50x50 centímetros, fazendo a medição em cada área e
realizando a média aritmética [3].
Baseando-se no tipo e posicionamento das luminárias é proposto que seja medida
a iluminância de alguns pontos do ambiente e, através desses, aplica-se uma metodologia
de cálculo para a determinação da iluminância média.
Ao se verificar a iluminância de determinado ambiente, deve-se realizar a consulta
à norma, para a determinação dos pontos e dos cálculos que deverão ser utilizados.
As medições dos níveis de iluminamento devem ser feitas através do luxímetro.
Entretanto, ao se manusear o aparelho, devem ser tomados alguns cuidados como: expor o
luxímetro à iluminância semelhante à do ambiente, para a estabilização do mesmo durante
um período de 5 a 10 minutos; realizar as medições sobre o plano de trabalho; e procurar
se manter a uma distância mínima de 2 metros do luxímetro, de forma que o fluxo
luminoso não seja influenciado pela presença do responsável pela medição.
Quando o ambiente apresenta iluminação suplementar para determinado plano de
trabalho, é interessante que seja verificada a iluminância média sobre essa superfície.
Quando o plano de trabalho a ser iluminado por iluminação suplementar não for de
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grandes dimensões, a medição de sua iluminância média deve ser feita dividindo o plano
de trabalho em malhas de distância máxima de 50x50cm e calculando a sua média
aritmética. Sugere-se que a iluminância nesses locais não seja superior a dez vezes a
iluminância média gerada pela iluminação geral. É importante ressaltar que a medição da
iluminância média da iluminação geral deve ser feita com iluminação suplementar
desligada.
¾ 6° - Análise qualitativa da iluminação

A análise mais utilizada, para se verificar se a iluminação está adequada, é através
da comparação entre a sua iluminância média e a iluminância requerida pelo ambiente.
Entretanto, dizer que a iluminância em um ambiente está de acordo com a norma não
significa que a iluminação do mesmo esteja em boas condições. Um projeto otimizado de
iluminação, além de gerar a quantidade ideal de iluminância sobre o plano de trabalho,
deve atender a vários outros requisitos.
Ao se realizar a análise qualitativa da iluminação do ambiente deve-se primeiro
verificar a compatibilidade do índice de reprodução de cores com os tipos de tarefas
destinadas ao ambiente. Alguns ambientes necessitam de IRCs altos, como por exemplo:
vitrines, indústrias têxteis, indústrias de tinta e indústrias gráficas [18]. Esses ambientes
restringem o uso de alguns tipos de lâmpadas no sistema de iluminação.
Além disso, deve-se analisar se a temperatura de cor da lâmpada utilizada está
compatível com as tarefas a serem realizadas naquele ambiente. As lâmpadas de alta
temperatura de cor são utilizadas em ambientes em que se deseja estimular algum tipo de
atividade, enquanto as de baixa temperatura passam ao usuário uma sensação de conforto.
A eficiência luminosa do sistema de iluminação do ambiente deve ser a melhor
possível, desde que o tipo de lâmpada respeite os níveis requeridos de IRC e temperatura
de cor.
Em ambientes com sistema de refrigeração, deve-se evitar o uso de lâmpadas do
tipo incandescente, pois as mesmas apresentam uma grande carga térmica e aumentam o
consumo de energia.
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Na análise qualitativa, é interessante que seja verificado, através de catálogos de
fabricantes e aplicações do cotidiano, se a luminária utilizada é indicada ao ambiente a ser
iluminado.
¾ 7° - Resultado final da análise

Após todo o levantamento sugerido, deve ser feita a análise final da iluminação,
apresentando os principais problemas encontrados.
Com relação ao segundo item, a principal preocupação que se deve ter é com a
flexibilidade de acendimento das lâmpadas. Em diversas edificações, em particular
edifícios de escritório, verifica-se muito desperdício de energia, quando a iluminação é
feita em apenas um circuito, pois obriga o acendimento de todas as luzes do ambiente
quando se quer iluminar apenas um ponto de trabalho [18].
O acendimento das lâmpadas em um ambiente pode e deve ocorrer em teclas ou
interruptores diversificados. A utilização dessa flexibilidade deve ser feita de forma que as
luminárias mais próximas das janelas possam ser desligadas quando houver luz natural
suficiente.
Uma outra forma de flexibilidade interessante a ser adotada é o acendimento
intercalado das luminárias em diferentes teclas. Essa divisão torna possível a obtenção de
uma iluminância média menor que a máxima exigida pelo recinto. Quando a sala for
utilizada para tarefas que requerem uma menor iluminância, pode-se obter uma economia
de energia, desligando parte de suas lâmpadas. Esse tipo de aplicação é muito utilizado em
auditórios e teatros.
A terceira forma é a divisão de uma sala em setores. Cada um deles terá todas as
suas lâmpadas controladas por uma das teclas do interruptor. Essa distribuição torna
possível que parte da sala seja utilizada para a execução de suas tarefas normais, enquanto
as outras estejam desligadas.
Além disso, atualmente, existem vários modelos de sensores de presença e
fotoelétricos, que ligam ou desligam as luzes do ambiente de acordo com seu tipo de
aplicação, obtendo, dessa forma, uma grande economia de energia.
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Deve-se observar também se as luminárias estão posicionadas de forma correta e
se elas estão a uma distância máxima de 1,5 vezes a medida do pé-direito aparente.
No terceiro item deste procedimento, serão apresentados os problemas que devem
ser descritos nessa análise, pois eles serão de fundamental importância para o
desenvolvimento do novo projeto ou para a execução dos ajustes necessários.
O nível de iluminmento ideal ao ambiente, obtido no quarto item, deve ser
comparado à iluminância média verificada no ambiente. Quando a iluminância do
ambiente está muito alta quando comparada à ideal, deve-se diminuí-la, pois níveis mais
altos que o indicado por norma, além de não apresentarem ganhos aos usuários, geram um
maior consumo de energia. Quando os níveis estão abaixo, existem várias medidas que
podem tornar o ambiente mais iluminado. Dentre elas podem-se citar: limpeza das
luminárias; troca das lâmpadas; limpeza das superfícies do ambiente; realização de uma
nova pintura do ambiente, com tintas de tonalidades mais claras; e, até mesmo, sugerir a
troca daquele tipo de lâmpada por uma de maior fluxo luminoso.
O último tópico é de fundamental importância, pois permite verificar se o sistema
lâmpada-luminária utilizado está adequado ao ambiente a ser iluminado. Logo, se a
luminária utilizada não for ideal, deve-se realizar um estudo para a verificação da
viabilidade da realização de sua troca.
6.2

Desenvolvimento de um projeto de iluminação otimizado para ambientes

internos

Para o desenvolvimento de um projeto de iluminação para um ambiente interno
especial, deve ser considerada uma série de medidas, de forma a se obter um projeto
otimizado e compatível com o ambiente. Logo, sugere-se que sejam seguidos os seguintes
passos:
¾ 1° - Levantamento das características do ambiente

O levantamento das características do ambiente deve obter as mesmas
características levantadas no primeiro passo, proposto no item 6.1. Entretanto, quando o
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projeto a ser desenvolvido for para um ambiente ainda não construído a obtenção dessas
características deve ser feita por meio da planta baixa, dos cortes e de informações
complementares, obtidas dos arquitetos e engenheiros responsáveis pela obra. O
levantamento das refletâncias de suas superfícies deve ser determinado de acordo com a
cor da pintura a ser realizada. Para se desenvolver uma iluminação mais homogênea e
com melhor rendimento é aconselhável que o ambiente possua superfícies claras.
Outras características importantes a serem consideradas são as dimensões e o
posicionamento de básculas e janelas, visto que elas podem influenciar na eficiência da
iluminação do ambiente durante o período do dia, pois em determinados momentos parte
da iluminação artificial pode ser suprida pela iluminação natural. Quando isso for possível,
deve haver uma flexibilização do acendimento das lâmpadas através de interruptores que
acionem as luminárias mais próximas da janela, de forma individual.
Deve-se tomar um cuidado especial com janelas de grandes dimensões quando
comparadas às dimensões do ambiente, visto que elas podem causar ofuscamento e uma
carga térmica de grande porte, caso não estejam devidamente protegidas [18].
A Comissão Européia (The Europeam Comission) recomenda que uma
porcentagem da parede seja envidraçada. Essa porcentagem é apresentada no quadro 19.
Quadro - Porcentagem de área envidraçada em relação à parede.
Largura da Parede externa (m)
Área de janela (%)
<8
20
8 a 11
25
11 a 14
30
>14
35
Fonte: Ghisi, E. 1997 [10].

Um sistema de iluminação natural eficiente deve possuir uma proteção adequada
contra a incidência de radiação solar de forma direta, pois 45% de seus raios são
compostos por radiação infravermelha e acarretam grande aquecimento do ambiente [18].
Essa carga térmica pode gerar aumento do consumo de energia em ambientes que possuam
sistema de refrigeração.
Dessa forma, é fundamental a utilização de elementos que realizem o controle da
luz solar direta, que servem para direcionar a luz, evitar a entrada direta de radiação solar e
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reduzir o ofuscamento, gerado pela visualização da abóbada celeste. Dentre esses
elementos, pode-se citar: brises, venezianas, persianas, toldos, marquises, platibandas e,
até mesmo, as vegetações do entorno [18].
Uma boa opção para o aproveitamento da iluminação natural é através da
utilização de janelas altas e contínuas horizontalmente, posicionada recuadas em relação
ao plano da fachada. Essa solução aumenta a iluminância média do ambiente sem acarretar
ofuscamentos e grandes aumentos na carga térmica.
É comum no dia-a-dia a existência de diferentes tarefas em um mesmo ambiente.
Quando isso ocorre é interessante que as tarefas que necessitem de maiores níveis de
iluminamento e um menor controle de ofuscamento fiquem posicionadas próximas às
janelas.
Uma outra forma válida da utilização natural é através do uso da iluminação
Zenital. Esse tipo de iluminação realiza o aproveitamento da radiação solar que incide
sobre o teto do ambiente. Esse tipo de iluminação apresenta uma iluminância elevada e de
grande uniformidade, sendo indicada para ambientes profundos e contínuos, sendo muito
utilizado em galpões industriais.
¾ 2° - Determinação da iluminância ideal ao funcionamento do ambiente

A determinação da iluminância ideal ao ambiente deve ser realizada de acordo
com o item 4.1.
¾ 3° - Escolha do sistema lâmpada-luminária

Para a realização da iluminação artificial dos ambientes existem diversos tipos de
lâmpadas e luminárias. Ao desenvolver o projeto luminotécnico deve-se adotar a mais
indicada ao recinto. Entretanto, cada tipo de ambiente possui uma determinada
característica que lhe é pertinente. Por exemplo, a iluminação de ambientes externos
prioriza a eficiência luminosa, não se importando com índices de reprodução de cores. Já
ambientes como salas de pintura devem possuir um alto índice de reprodução de cores.
Dessa forma, ao se realizar a escolha do tipo de iluminação a ser implementada, deve-se
verificar quais características são importantes para a iluminação daquele ambiente.
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Para a escolha do tipo de lâmpada, deve-se verificar as suas características e a que
tipo de ambiente elas são indicadas.
O quadro 20 demonstra as principais aplicações para as lâmpadas existentes no
mercado.
Quadro - Aplicações dos diversos tipos de lâmpada.
Tipo

Utilização

INCANDESCENTE
Convencional
Em locais onde se deseja luz dirigida, portátil e com flexibilidade de escolha
dos diversos tipos de abertura de facho luminoso. São utilizadas também em
iluminação geral de ambientes, principalmente em residências e lojas, ou
quando é necessária uma boa reprodução de cores como: vitrines, indústrias
têxteis, de tintas e gráficas. São utilizadas ainda na indústria como iluminação
suplementar, em estufas de secagem e em locais com problemas de vibração.

Fonte de luz de baixa eficiência que, por sua versatilidade e boa reprodução
Observação de cores, ainda é amplamente utilizada. Nesse tipo de lâmpada apenas 10%
da energia consumida é transformada em luz.
Tipo
Halógena

Utilização

Faróis de automóveis, projetores fotográficos, luzes de orientação das pistas
de aeroporto,realce dos objetos em vitrines e galerias, iluminação esportiva e
em ambientes de carga e descarga de mercadorias. Quando o objeto a ser
destacado é sensível à incidência de radiação infravermelha, é aconselhável o
uso das lâmpadas halógenas dicróicas.

São fontes de luz de tamanho reduzido. Seu princípio de funcionamento
propicia a auto-limpeza da manopla, mantendo o mesmo fluxo durante toda a
Observação
vida útil. As lâmpadas halógenas dicróicas transmitem 60% a menos de
radiação infravermelha ao plano de trabalho que as halógenas convencionais.
DE DESCARGA
Fluorescente tubular
Indicada para a iluminação dos mais diversos tipos de ambientes internos.
Utilização Dentre esses, pode-se citar as instalações comerciais, escritórios, oficinas,
hospitais e escolas.
Observação Acendimento muito freqüente encurta a sua vida útil.
Tipo
Fluorescente compacta
Residências, hotéis, restaurantes, teatros, luminárias de mesa, balizamentos
Utilização
e principalmente para substituir as lâmpadas incandescentes.
Tipo

Podem reduzir em até 80% do consumo de energia comparando-se a
Observação lâmpada incandescente, mantendo o mesmo nível de iluminação, além de
apresentar uma vida útil muito maior.
Tipo
Vapor de Sódio baixa pressão
Em ambientes onde a qualidade de luz possa ser desprezada. Normalmente
Utilização
utilizada em túneis, rodovias e pátios de descarga.
Observação É o tipo de luz de maior eficiência entre fontes de luz policromáticas.
Tipo
Vapor de Sódio Alta pressão
Voltada para a iluminação de ambientes externos. Utilizada em poste de
Utilização iluminação pública, áreas externas e instalações industriais onde não seja
necessária uma fidelidade de cor.
Observação
-
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Tipo

Vapor de Mercúrio
Uso em recintos de grandes áreas, internas ou externas. Sua aplicação é
Utilização
comum em sistemas de iluminação pública.
Emitem luz de cor branca azulada e apresentam uma pequena depreciação
Observação
do fluxo luminoso durante sua vida útil.
Tipo
Vapor metálico

Utilização

Em locais onde o índice de reprodução de cores seja determinante, como, por
exemplo, em estúdios cinematográficos, em iluminação de vitrines e em
iluminação de eventos para a televisão. Sua utilização ocorre também em
galpões industriais, piscina coberta, supermercados e áreas esportivas.

Algumas dessas lâmpadas emitem uma grande quantidade de radiação
Observação ultravioleta e por isso devem ser instaladas em luminárias fechadas com
vidros que absorvam essa radiação.
Fonte: Eletropaulo,2006 [18].

Na procura da lâmpada ideal ao ambiente, primeiro deve ser verificado o índice de
reprodução de cores e a temperatura de cor solicitada pelo ambiente. Os requisitos de
reprodução e temperatura de cor estão diretamente relacionados ao tipo de atividade
realizada no recinto.
Além disso, elas devem possuir a maior eficiência luminosa possível, visto que em
um projeto luminotécnico procura-se, na medida do possível, utilizar lâmpadas de boa
eficiência luminosa.
Um outro fator que pode influenciar na eficiência do sistema é o tipo de reator a
ser utilizado. Sempre que possível, devem-se utilizar os reatores eletrônicos, pois eles
apresentam grandes vantagens em relação aos convencionais. Dentre essas vantagens
podem-se citar: aumento da vida útil das lâmpadas; não apresentar efeito estroboscópio;
não apresentar ruído; possuir alto fator de potência; possibilidade de dimerização (controle
de luminosidade). Além disso, consomem 70% menos de energia que os reatores
convencionais.
Ao realizar a escolha do tipo de lâmpada, deve-se considerar também a relação
entre a sua vida útil, o período previsto para a manutenção e a facilidade para a realização
de manutenção. Em ambientes de alto pé-direito, de difícil acesso a luminárias e com
manutenção debilitada, devem ser utilizadas lâmpadas de alta vida útil.
O fluxo luminoso emitido pela lâmpada deve estar em conformidade com as
dimensões, com a forma do ambiente em que elas serão instaladas e com o nível de
iluminamento previsto para o local. Em ambientes com baixo pé-direito e previsão para
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uma baixa iluminância, por exemplo, não deve ser utilizada lâmpada de vapor de sódio de
baixa pressão, pois não se conseguiria uma distribuição luminosa homogênea, visto que,
normalmente, elas possuem fluxo luminoso muito grande.
Além disso é necessário que, ao se realizar a escolha do tipo de lâmpada, seja
analisado o custo de implantação e operação, os benefícios que ela apresenta e quais
características deverão ser priorizadas para o ambiente a ser iluminado.
Com base em todas essas características deve ser feita a escolha de um ou mais
tipos de lâmpadas indicados ao ambiente.
A escolha da luminária também deve ser feita com base em alguns fatores, tais
como: nível de controle de ofuscamento; sua eficiência; direcionamento do fluxo;
possibilidade de adaptação no local; facilidade de substituição das lâmpadas; facilidade de
manutenção; qualidade do material de fabricação; efeito estético e custo de implantação e
manutenção.
Os catálogos de luminária apresentam os tipos de ambientes mais adequados à sua
utilização. Essas informações auxiliam na escolha da luminária mais indicada ao ambiente.
O primeiro fator a ser considerado é a possibilidade de adaptação ao local. Em um
ambiente com rebaixamento de gesso, onde se deseja usar a luminária embutida, não se
deve utilizar uma luminária de sobrepor.
A luminária a ser escolhida deve possuir a melhor eficiência possível, desde que
essa característica não resulte em uma distribuição luminosa incompatível com o ambiente.
A análise da eficiência pode ser feita em função da eficiência da luminária, do
fator de utilização apresentado pela luminária para o ambiente a ser iluminado, ou através
de sua curva de distribuição luminosa.
A eficiência de uma luminária depende das suas dimensões, do material e da
pintura com que o seu refletor é confeccionado, da utilização ou não de aletas, do material
e do tipo de pintura utilizada em suas aletas, do modelo das aletas, das suas dimensões, da
existência ou não de difusor e das suas características.
Na dissertação de mestrado de Ghisi, 1997, foi realizado um estudo com os
diversos tipos de luminárias e concluiu-se que, em geral, as luminárias com refletores
confeccionados em alumínio e sem aletas apresentam a melhor eficiência. A utilização de
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luminárias com características diferentes das apresentadas, normalmente acarretam um
acréscimo na carga instalada no ambiente. O quadro 21 apresenta a média de aumento na
carga instalada.
Quadro - Relação entre o acréscimo na potência instalada e o tipo de luminária utilizada.
Tipos de Luminária
Refletor de Alumínio sem aletas
Refletor de alumínio e aletas brancas
Refletor e aletas brancos
Refletor e aletas de alumínio
Refletor branco sem aletas
Refletor branco com difusor

Aumento na Carga Instalada (%)
0,0
4,2
24,1
24,2
30,0
53,3
Fonte: Ghisi, 1997 [10].

Apesar da luminária confeccionada em refletores de alumínio e sem aletas
apresentar a melhor eficiência luminosa, nem sempre ela é a mais indicada para a
iluminação de determinados ambientes, pois pode não apresentar um direcionamento do
fluxo luminoso compatível com o ambiente a ser iluminado.
O direcionamento do fluxo luminoso pode ser observado através da sua curva de
distribuição luminosa. O item 3.4.2 (p.33) relaciona as curvas de distribuição luminosa das
luminárias mais indicadas à iluminação geral de ambientes com os ambientes onde elas
devem ser utilizadas.
Essas curvas de distribuição luminosa estão diretamente relacionadas com a
possibilidade da ocorrência de reflexos, brilhos e ofuscamentos. Para o controle de
ofuscamento muitas vezes é necessária a utilização de aletas ou difusores. A observância
da ocorrência de ofuscamento em determinado recinto pode ser feita através da curva de
luminância da luminária, da iluminância requerida e do nível de controle de ofuscamento
requerido.
Um outro fator que deve ser considerado na escolha da luminária é a facilidade
que elas apresentam para a substituição de lâmpadas e para a realização de manutenção.
Deve-se observar ainda o seu efeito estético sobre o ambiente e o custo de implantação e
manutenção.
Baseado em todas as características apresentadas neste terceiro passo é
aconselhável que seja escolhido mais de um tipo de lâmpada quando houver dúvida de
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qual é a mais indicada ao ambiente. Além disso, devem-se escolher, pelo menos, dois tipos
de luminárias, de forma que, após a análise do controle de ofuscamento e dos cálculos da
quantidade de luminárias, possa ser realizada a escolha adequada.
¾ 4° - Controle de ofuscamento

Alguns catálogos apresentam a curva de luminância para as suas luminárias. Essas
curvas devem ser utilizadas como ferramenta para a verificação da ocorrência ou não de
ofuscamento.
Essas curvas fazem uma relação entre o nível de controle de ofuscamento
requerido pelo ambiente, a iluminância utilizada para o local e a existência ou não de
ofuscamento. A figura 14 apresenta a curva de luminância da luminária 2052 da Itaim.

Figura - Curva de luminância da luminária 2052 da Itaim
Fonte: Itaim.2006 [17].

Primeiro, deve-se selecionar a que classe de ofuscamento o ambiente se enquadra.
A classe A é utilizada para ambientes que requerem uma qualidade muito elevada de
controle de ofuscamento; a classe C para uma qualidade média de ofuscamento e assim
sucessivamente [17].
O segundo passo é relacionar a iluminância a ser utilizada no ambiente com a
classe de ofuscamento, para se descobrir qual das curvas de limitação ela se enquadra. Se
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as curvas de luminância mantiverem-se totalmente à esquerda das curvas de limitação,
significa que a luminária pode ser utilizada, pois não haverá a ocorrência de ofuscamento.
Pode-se citar como exemplo o projeto de iluminação de determinado ambiente que
requer um controle muito elevado do ofuscamento e uma iluminância de 1000 lux através
da luminária 2052 da Lumicenter. Como ela requer controle muito elevado do
ofuscamento ela se enquadra na Classe A. Relacionando a classe A com a iluminância de
1000 lux descobre-se que o ambiente se enquadra na curva de limitação “b”. Olhando para
a curva “b” percebe-se que a mesma não se situa totalmente a direita das curvas de
luminância e conseqüentemente o uso desse tipo de luminária no ambiente acarretaria
ofuscamento.
¾ 5° - Realização do cálculo do número de luminárias

O procedimento para a realização de cálculos do número de luminárias deve ser
feito de acordo com os procedimentos apresentados no capítulo 4. O método das cavidades
zonais só deve ser aplicado em ambientes com uma grande cavidade do teto, manutenção
precária e grandes níveis de sujeira. O método dos lúmens deve ser utilizado para a
maioria dos projetos de iluminação de ambientes internos, visto que eles apresentam
resultados compatíveis com a demanda dos ambientes, fácil aplicação e simples
estruturação.
Conforme estudos apresentados no capítulo 5, os softwares Softlux e Lumisoft
devem ser utilizados como ferramenta auxiliar para a determinação do número de
luminárias, sua distribuição e a visualização da distribuição da iluminância pelo ambiente,
quando as luminárias escolhidas para a iluminação forem compatíveis com as existentes no
software.
É aconselhável que esse tipo de cálculo seja realizado para mais de um tipo de
luminária, para que seja possível a escolha do mais indicado ao ambiente, após a
determinação do posicionamento e da quantidade de luminárias.
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¾ 6° - Análise final

Ao fim de todo esse desenvolvimento deve-se realizar a análise final do sistema de
iluminação. Deve ser analisado o custo para a implantação do sistema de iluminação e os
benefícios que serão obtidos por ela. Em alguns casos é interessante a apresentação de uma
análise entre o custo de implantação e de manutenção entre dois ou mais tipos de lâmpadas
e/ou luminárias, para a realização da escolha da mais viável.
O próximo passo é fazer a realização do layout do ambiente com as suas
dimensões, o posicionamento das lâmpadas e a determinação do circuito em que cada
lâmpada deve estar. Essa distribuição das lâmpadas em diferentes interruptores ou teclas
deve ser feita de forma que as luminárias mais próximas da janela possam ser desligadas
quando houver luz natural suficiente. Quando o ambiente não apresentar a possibilidade da
utilização da iluminação natural, essa distribuição pode ser feita de dois modos: em
acendimento de luminárias intercaladas, tornando possível a obtenção de uma iluminância
distribuída pelo ambiente, porém de menor valor; ou da divisão da sala em setores, de
forma que parte dela possa ser utilizada normalmente, enquanto uma outra esteja
desligada.
Além disso, devem ser descritas a potência instalada e a relação entre a potência
instalada e a área do recinto. Essa relação pode ser utilizada para a verificação da
eficiência luminosa do projeto adotado para o ambiente.
Em ambientes onde existam tarefas com diferentes necessidades de iluminância ou
que necessitam de alta iluminância em um determinado ponto é aconselhável o uso da
iluminação suplementar.
O seu dimensionamento deve ser feito de forma que a iluminação sobre o plano de
trabalho a ser iluminado pela iluminação suplementar não seja 10 vezes maior que em um
outro ponto do recinto. Ao se dimensionar a luminária a ser utilizada, sugere-se que seja
verificada a iluminância em alguns pontos do plano de trabalho, que estejam utilizando a
iluminação suplementar. Essa verificação deve ser realizada de acordo com o método
ponto por ponto. A escolha dos tipos de lâmpada e luminária deve considerar os mesmos
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critérios utilizados para a escolha das lâmpadas e luminárias utilizadas na iluminação
geral.
6.3 Análise do sistema de iluminação da Sala de Projetos Elétricos do CEFETES

Ao desenvolver a metodologia para a análise de projetos de iluminação de
ambientes internos especiais surgiu a necessidade de aplicá-la. Dessa forma, foi escolhida
a sala de desenho de projetos elétricos do CEFETES.
As tarefas destinadas a esse tipo de ambiente apresentam requisitos especiais, visto
que utilizam uma grande quantidade de pequenos símbolos e muitas informações para
serem analisadas.
Na sala de desenhos elétricos do CEFETES ainda são realizados desenhos do tipo
manual, não sendo utilizada, ainda, a tecnologia de computadores. Por isso, requerem um
alto nível de iluminamento para a realização de suas tarefas. Entretanto, existe a previsão
para a implantação de computadores com o programa AutoCad para que os desenhos de
projetos elétricos possam ser feitos por método digital. A figura 16 apresenta uma foto do
local.

Figura - Sala de projetos elétricos do CEFETES

86
Na visita realizada ao local, no dia 08 de outubro de 2006, foram levantadas as
dimensões do ambiente. Os dados obtidos podem ser verificados no quadro 22.
Quadro - Dimensões do recinto

Largura:
Comprimento:
Pé-direito:
Altura do campo de
trabalho:
Altura da luminária em
relação ao solo
Refletância do Teto:
Refletância da parede:
Refletância do chão:

5,93 metros
11,98 metros
2,71 metros
0,75 metros
2,71 metros
70%
62%
14%

Para a obtenção dos níveis de iluminamento necessários para a determinação da
refletância das superfícies do ambiente, através do método do papel branco, foi utilizado o
luxímetro digital modelo LD 590 da ICEL. Esse luxímetro é apresentado na figura 17.

Figura - Luxímetro digital modelo LD 590 da ICEL

O ambiente não possui janelas, pois três de seus lados são voltados para uma outra
sala e sua quarta dimensão voltada para o corredor. As únicas formas de acesso de
iluminação externa ao ambiente é através da porta, que é feita de vidro, e de uma báscula,
de aproximadamente 3 metros de largura. Entretanto, esses níveis não influenciam, de
maneira significativa, na iluminância do ambiente, porque a iluminação no corredor é
baixa.
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Para a determinação dos níveis de refletância da parede e do chão do ambiente
foram utilizadas as informações colhidas de acordo com o primeiro procedimento do item
6.1. Entretanto, a medição da refletância do teto não foi feita de acordo com esse
procedimento devido à dificuldade de acesso ao teto do ambiente e para a fixação da folha
branca de papel no teto. Logo, sua refletância foi estimada de acordo com a tonalidade da
pintura.
O segundo passo foi o levantamento de: tipos de lâmpadas e luminárias, tensão de
funcionamento, carga total instalada, quantidade de luminárias e seu posicionamento.
Alguns desses dados podem ser verificados no quadro 23.
Quadro - Levantamento das características luminotécnicas da sala de desenhos

Tipo de lâmpada
Tipo de luminária
Quantidade de Luminárias
Tensão de funcionamento
Carga elétrica instalada

Fluorescente Tubular HO de 110W de 2 metros de comprimento.
Luminária para uma lâmpada fluorescente de 110W com refletor e
aletas brancas.
12
127 Volts
1704 Watts

A figura 18 demonstra um layout com as dimensões e o posicionamento das
luminárias da sala de desenhos elétricos do CEFETES.
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Figura - Layout com as dimensões e posicionamento das luminárias da sala de projetos elétricos do CEFETES

A iluminação desse tipo de ambiente é dividida em dois interruptores, um para as
seis lâmpadas superiores do layout apresentado e o outro para as seis de baixo.
O terceiro passo foi a verificação de relatos de funcionários sobre a iluminação do
ambiente. O único levantamento crítico foi em relação aos tipos de lâmpadas que estavam
sendo utilizados. No local, existem dois tipos de lâmpadas fluorescentes do tipo HO de
110 Watts, sendo que elas apresentam diferentes temperaturas de cor. A opção preferida
pelos usuários foi a lâmpada de maior temperatura de cor. Além disso, foi verificada uma
diferença no fluxo luminoso emitido entre as duas, sendo que a de maior temperatura de
cor apresentava maior fluxo luminoso.

89
A lâmpada mais perto da porta estava queimada, provocando uma queda
significativa da iluminância nessa região e, conseqüentemente, no nível de iluminação da
sala.
O ambiente não apresentou problemas relacionados ao ofuscamento, visto que as
luminárias possuíam aletas e o ambiente não era atingido pela iluminação natural em
nenhum momento do dia.
Para a determinação da iluminância ideal ao funcionamento do ambiente foi feita a
verificação da velocidade e da precisão das tarefas, da idade média dos usuários e da
refletância do fundo da tarefa, determinando o peso de cada uma delas. A idade média dos
usuários é inferior a 40 anos, pois o ambiente é utilizado por alunos do CEFETES,
recebendo, dessa forma, peso -1. A velocidade e precisão da tarefa foi considerada
importante, visto que o ambiente é utilizado para a confecção de projetos elétricos,
recebendo o peso de 0 . A refletância do fundo da tarefa foi feita de acordo com o primeiro
procedimento do item 6.1 e o valor encontrado está entre 30 e 70%. Logo o seu peso é 0.
Realizando a soma algébrica dos pesos, foi obtido o valor de -1.
Dessa forma, entre os três tipos de iluminância determinados para esse ambiente,
deve ser considerado a mediana. Ao analisar a norma NBR 5413 – Iluminância de
Interiores - verificou-se que a sala de desenhos elétricos do CEFETES se enquadrava no
grupo destinado a escritórios de desenho, engenharia mecânica e arquitetura. As
iluminâncias destinadas a esse grupo são de 750 – 1000 – 1500 lux. Dessa forma, a
iluminância ideal ao funcionamento desse ambiente é de 1000 lux.
A verificação da iluminação do ambiente foi feita de acordo com a NBR 5382 –
verificação da iluminância de ambientes internos. Esse ambiente se enquadra no grupo de
ambiente de trabalho de forma retangular, com fontes de luz em padrão regular,
simetricamente espaçadas e em duas ou mais fileiras. Para a determinação da iluminância
desse ambiente, a norma sugere que seja medido o nível de iluminamento em cada um dos
pontos apresentados na figura 19.
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Figura - Pontos necessários para a determinação da iluminância da sala de projetos elétricos do CEFETES

Durante a visita técnica ao local, foi medida a iluminância em cada um desses
pontos e os valores encontrados são apresentados na figura 20.
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Figura - Valor da iluminância medida nos pontos sugeridos por norma.

Para o cálculo da iluminância, deve-se utilizar a equação 18.

Im =

R.( N − 1).(M − 1) + Q.( N − 1) + T.(M − 1) + P
N.M

Onde:
Im = iluminância média no ambiente;
R = média aritmética da iluminância obtida dos pontos R1 a R8;
Q = média aritmética da iluminância obtida dos pontos Q1 a Q4;
T = média aritmética da iluminância obtida dos pontos T1 a T4;
P = média aritmética da iluminância obtida dos pontos P1 e P2;

equação
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N = número de luminárias por fila;
M= número de filas.
Aplicando os valores de iluminância medidos no ambiente, o seu número de
luminárias por fila e o número de filas na equação 18, encontra-se a iluminância média do
ambiente, que é de 329 lux.
Realizando uma análise qualitativa dos tipos de lâmpadas utilizadas, pôde-se
concluir que elas estão de acordo com as necessidades do ambiente, visto que possuem um
índice de reprodução compatível com o ambiente e uma boa eficiência luminosa.
Entretanto, as lâmpadas devem ser de temperaturas de cor média a alta. Na prática, a
lâmpada fluorescente realmente é a mais indicada para a iluminação desse tipo de
ambiente.
Apesar das luminárias utilizadas apresentarem um ótimo controle de ofuscamento
e brilho, elas são constituídas de refletor e aletas brancas. Normalmente esse tipo de
luminária apresenta uma baixa eficiência. O seu posicionamento e a distância entre as
luminárias estão de acordo com as necessidades do ambiente.
A iluminância medida estava bem abaixo dos níveis requeridos, visto que esta era
de 329 lux, enquanto esse ambiente deveria apresentar iluminância de 1000 lux.
Dessa forma, conclui-se que a iluminação não está adequada, pois possui
problemas relacionados aos níveis de iluminamento, lâmpadas queimadas e uma luminária
que apresenta uma baixa eficiência luminosa. Devido à grande diferença entre a
iluminância medida no local e a requisitada, conclui-se que não é possível tornar o sistema
adequado ao ambiente sem trocar as suas luminárias.
6.4 Desenvolvimento do projeto de iluminação para a Sala de Projetos Elétricos do
CEFETES

Nessa etapa não será necessário seguir todos os passos descrito na metodologia
para a realização de um projeto luminotécnico, pois no item 6.4 já foram levantadas as
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dimensões da sala, o nível de refletância das suas superfícies e a iluminância requerida
pelo ambiente.
Apesar do ambiente possuir uma báscula de aproximadamente 3 metros de
comprimento, o nível de iluminamento proveniente de meios externos, que chega à sala de
projetos é muito pequeno, pois ela dá acesso a um corredor com baixa iluminância e não
recebe influência direta da iluminação natural.
O tipo de lâmpada mais indicado ao ambiente é a fluorescente tubular, pois ela
apresenta diversidade de escolha da sua temperatura de cor, uma boa reprodução de cor,
alta vida útil e boa eficiência luminosa.
O acesso para a realização da manutenção é facilitado devido ao baixo pé-direito
do ambiente, não necessitando de lâmpadas com vida útil excessivamente longa.
Apesar do baixo pé-direito apresentado pelo ambiente, a iluminância requerida é
relativamente alta e, por isso, as lâmpadas a serem instaladas não devem apresentar um
fluxo luminoso muito baixo. Também não é aconselhável níveis muito altos, pois, dessa
forma, não seria possível uma distribuição luminosa homogênea no ambiente.
Embora esse recinto seja considerado especial, ele não necessita de um índice de
reprodução de cores de 100 %. As lâmpadas que poderiam apresentar, a princípio,
características compatíveis com o ambiente são as fluorescentes compactas e as de vapor
metálico, por possuírem eficiências luminosas e temperaturas de cor compatíveis com o
ambiente.
As lâmpadas de vapor metálico não foram consideradas indicadas ao ambiente,
pois elas possuem alto custo de implantação e são, geralmente, indicadas para ambientes
de alto pé-direito e que necessitam de fontes luminosas com alto fluxo luminoso.
As Lâmpadas fluorescentes compactas não foram indicadas como solução à
iluminação do ambiente em estudo por apresentarem potências mais baixas e,
conseqüentemente, menores fluxos luminosos quando comparadas às tubulares. Dessa
forma, seria necessária uma quantidade muito grande de lâmpadas.
Sugere-se que nesse tipo de ambiente sejam instaladas lâmpadas fluorescentes de
36 Watts do tipo trifósforo ou lâmpadas do tipo HO de 110W do modelo trifósforo.
Entretanto, os cálculos de dimensionamento da quantidade de luminárias serão realizados
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para lâmpadas do tipo comum, pois, geralmente, ao ser realizada a troca das lâmpadas, os
usuários procuram realizar a instalação das que apresentam menor custo.
O reator a ser utilizado é do tipo eletrônico de alto fator de potência, devido às
suas vantagens, quando comparado ao convencional.
Devido à pretensão de realizar a instalação de computadores na sala de desenhos
elétricos do CEFETES, é aconselhável um tipo de luminária que apresente bom controle
de ofuscamento.
Dessa forma, foram selecionados 4 tipos de luminárias, considerados indicados ao
ambiente a ser iluminado. Dois deles utilizam 2 lâmpadas fluorescentes de 36 Watts, e os
outros utilizam 2 lâmpadas fluorescentes do tipo HO de 110W.
As luminárias escolhidas foram: LAPW 232R e LAB 2110G da Lumicenter e a
3870 e 4190 da Itaim. Elas foram escolhidas devido à sua alta eficiência de luminária e ao
formato de suas curvas de distribuição luminosa. Conforme já mencionado, a curva
indicada para ambientes de alta iluminância e necessidade de controle de ofuscamento é a
curva de número 4, figura 7, apresentada no item 3.4.2 (p.36) desse estudo.
As luminárias LAPW 232R e a 3870 são fabricadas para a utilização de lâmpadas
fluorescentes de 32 a 40 Watts e possuem refletor parabólico em alumínio e aletas de
alumínio de alta refletância. Esses tipos de luminárias são indicados para ambientes que
necessitam de alto controle de ofuscamento.
A luminária 4190 da Itaim possui refletor com acabamento especular de alto
brilho. No entanto, esse tipo de luminária não possui aletas apresentando, assim, um pior
controle de ofuscamento.
A última luminária selecionada foi a de modelo LAB 2110G da Lumicenter. O seu
corpo refletor e suas aletas, do tipo plana, são feitos de chapa de aço, galvanizada e
pintada.
O próximo passo é verificar se esses tipos de luminária causariam ofuscamentos se
fossem instalados na sala de desenhos elétricos do CEFETES. O método a ser utilizado
para isso é através da curva de luminância das luminárias. Esse tipo de ambiente será
enquadrado no grupo de Classe B. Essa classe é adotada para ambientes onde haja
necessidade de um controle de ofuscamento considerado alto. Relacionando a iluminância
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no ambiente, que é de 1000 lux, com a classe da luminária, verifica-se que a curva de
limitação de ofuscamento é a “c”.
Ao verificar a curva de luminância da luminária 3870 da itaim, na figura 21, podese observar que as curvas de luminância do ambiente apresentam-se sempre à esquerda da
curva “c”. Dessa forma, pode-se concluir que a luminária 3870 atende aos requisitos de
ofuscamento solicitados pelo ambiente.

Figura - Curva de luminância da luminária 3870 da Itaim.
Fonte: Itaim.2006 [17].

Apesar da Lumicenter não disponibilizar a curva de luminância para as suas
luminárias, pode se concluir que elas não apresentariam ofuscamento, pois ela possui a
curva de distribuição luminosa e características semelhantes à luminária 3870 da Itaim.
Para verificar se a luminária 4190 da itaim pode causar ofuscamento, deve-se
observar a sua curva de luminância, que é apresentada na figura 22.
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Figura - Curva de luminância da luminária 4190 da Itaim
Fonte: Itaim.2006 [17].

As curvas de luminância da luminária estão, em sua maior parte, à direita da curva
“c”. Logo, a utilização desse tipo de luminária não é adequado ao ambiente devido ao seu
baixo controle de ofuscamento.
O catálogo da Lumicenter não apresenta a curva de luminância das suas
luminárias. No entanto, pode-se verificar que a luminária LAB2110G possui um controle
de ofuscamento ainda maior que a apresentada pela luminária 3870 da Itaim, pois, além de
possuir aletas, ela direciona praticamente todo o fluxo luminoso, entre o ângulo de 0 e 45°.
Essa curva de distribuição luminosa pode ser observada na figura 23.

Figura - Curva de distribuição luminosa da luminária LAB 2110G.
Fonte: Lumisoft 2.0 [7].
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O ofuscamento ocorre quando a luz atinge o campo visual com um ângulo superior
a 45° tomado a partir da vertical do centro ótico da luminária, conforme pode-se verificar
na figura 24.

Figura - Região critica de ofuscamento
Fonte: Eletropaulo. 2006 [18].

Logo, conclui-se que a luminária LAB2110G pode ser utilizada na iluminação da
sala de desenhos elétricos do CEFETES.
O próximo passo é a determinação da quantidade de luminárias necessária para a
realização da iluminação do ambiente. Esse cálculo pode ser feito através do procedimento
apresentado no item 4.2 ou através dos softwares abordados no capítulo 5. Como as
luminárias escolhidas existem nos softwares de cálculo luminotécnico, a determinação de
suas quantidades e do layout a ser implementado será feita através desses softwares.
A única consideração a ser feita é sobre a escolha do fator de depreciação para o
ambiente. Nesse projeto de graduação será utilizado o método determinado pela Philips e
pela Itaim, que utilizam o valor de 0,8 para ambientes limpos, 0,7 para ambientes médios e
o valor de 0,6 para ambientes sujos. Como a sala visitada apresentava condições medianas
de limpeza, o valor adotado para o fator de utilização foi de 0,7.
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O cálculo do número de luminárias do modelo 3870 necessário à iluminação do
ambiente foi feito através do programa de cálculo luminotécnico Lumisoft de forma a
agilizar o processo. O layout obtido é apresentado na figura 25.

Figura - Layout com o posicionamento das luminárias 3870 realizado através do Softlux.
Fonte: Softlux [18].

Para a realização da iluminação adequada da sala em estudo com as luminárias
3870, deve-se utilizar 36 luminárias, sendo 4 linhas de luminárias com 9 lâmpadas em
cada uma.
O cálculo da quantidade de luminárias do modelo LAPW 232R, necessária para a
iluminação do ambiente, foi realizado através do Lumisoft e o layout obtido é apresentado
na figura 26.
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Figura - Layout com o posicionamento das luminárias LAPW 232R realizado através do Lumisoft.
Fonte: Lumisoft 2.0 [7].

Para a realização da iluminação adequada da sala em estudo com as luminárias
LAPW 232R, devem-se utilizar 32 luminárias, sendo 4 linhas de luminárias com oito
lâmpadas em cada uma.
O último cálculo a ser realizado é o da quantidade de luminárias do modelo LAB
2110G que será necessária para a iluminação dessa sala. Esse cálculo também foi realizado
através do Lumisoft e o layout obtido pode ser observado na figura 27.
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Figura - Layout com o posicionamento das luminárias LAB 2110G realizado através do Lumisoft
Fonte: Lumisoft 2.0 [7].

Para a iluminação adequada da sala em estudo com as luminárias LAB 2110G
devem-se utilizar 10 luminárias, sendo 2 linhas de luminárias com cinco luminárias em
cada uma.
Fazendo uma comparação entre as luminárias 3870 e a LABW 232R, pôde-se
observar que a luminária da Lumicenter apresenta uma melhor eficiência luminosa, visto
que ela precisou de apenas 32 luminárias para atingir um nível de iluminamento médio
mais alto que o obtido com as 36 luminárias do modelo 3870. Observando a distribuição
da iluminância no ambiente, para ambas as luminárias, pôde-se notar que a de modelo
LABW 232R também apresentou uma distribuição luminosa ligeiramente melhor que a
apresentada pela luminária 3870.
Dessa forma, pode-se concluir que entre as duas luminárias comparadas, a mais
indicada para o ambiente é a LABW 232R.
A comparação entre as luminárias LABW 232R e a LAB 2110G deve ser feita
através de uma comparação baseada em consumo de energia, distribuição luminosa, custo
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de implantação e manutenção, distribuição luminosa e possibilidade de flexibilização de
acendimento.
No quadro 24 são apresentados alguns dados essenciais para a realização dessa
análise.
Quadro - Custos de implantação e manutenção das luminárias LABW 232R e LAB 2110G.

Luminária
completa
Canaleta
Fio 2,5mm²

Energia
Troca de
Lâmpadas

LABW 232R
Custo de implantação
Quant.
Valor
Total

LAB 2110G
Custo de implantação
Quant.
Valor
Total

32
R$ 129,00
R$ 4.128,00
52
R$ 7,80
R$ 405,60
184
R$ 0,85
R$ 156,40
Custo de implantação
R$ 4.690,00
Consumo de manutenção / Ano
Quant.
Valor
Total
6218
R$ 0,44
2735,92

10
R$ 196,00
R$ 1.960,00
31
R$ 7,80
R$ 241,80
121
R$ 0,85
R$ 102,85
Custo de implantação
R$ 2.304,65
Consumo de manutenção / Ano
Quant.
Valor
Total
5618
R$ 0,44
R$ 2.471,92

19
R$ 3,70
Custo manutenção
anual

70,3
2806,22

6
R$ 14,60
Custo manutenção
anual

R$ 87,60
R$ 2.559,52

Conforme observado no quadro 24, a iluminação do ambiente através do projeto
proposto para a luminária LAB 2110G é mais viável economicamente que o apresentado
pela luminária LABW 232R, pois possui menor custo de implantação e manutenção. O
custo de implantação do projeto proposto para as luminárias que utilizam as lâmpadas de
110 Watts é menor que a metade do apresentado para a implantação das luminárias de 36
Watts.
A distribuição luminosa no ambiente, obtida com a implantação dos projetos, pode
ser observada através das figuras 26 e 27. Percebe-se que ambos apresentam uma
distribuição luminosa homogênea.
No entanto, deve-se lembrar que, durante o levantamento no ambiente, foi relatado
que existe a pretensão de se instalar computadores, para que seja possível também a
realização de projetos através de programas em Cad. Logo, quando a sala estiver utilizando
apenas os computadores, a iluminância solicitada pelo ambiente se reduz para
aproximadamente 500 lux.
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Para que o ambiente possa obter níveis de 1000 lux ou 500 lux é necessário que o
acendimento das luminárias possa ser feito de forma alternada, ou seja, acendendo
alternadamente as filas de luminárias. Essa alternância deve ser feita através da utilização
de dois interruptores ou de um interruptor com duas teclas.
No momento em que a sala estiver sendo usada para a confecção de projetos
através do computador, deve-se acionar apenas um dos interruptores e, quando for
utilizado para a realização de projetos no método manual, devem ser acionados os dois
interruptores.
O único problema que essa forma de acendimento das lâmpadas pode gerar é uma
distribuição luminosa inadequada ao ambiente, quando o mesmo estiver utilizando apenas
a metade de suas lâmpadas acesas.
Essa distribuição não homogênea de sua iluminância geralmente ocorre quando a
distância entre duas luminárias em funcionamento é maior que 1,5 vezes o pé-direito útil.
No projeto proposto para a luminária LABW 232R a distância entre as filas de luminárias
acesas, quando um dos interruptores se apresenta desligado, é de 3 metros, enquanto que
esse valor para as luminárias do modelo LAB 2110G é de 4,79 metros.
Com isso, pode-se concluir que a luminária LAB 2110G não pode ser utilizada
para a iluminação da sala de desenhos, caso se utilize o acionamento alternado das
luminárias. Já as luminárias LABW 232R, para essa mesma configuração de acionamento,
ficaram a distâncias muito próximas das máximas sugeridas, podendo ser implantadas.
O acionamento das luminárias com duas lâmpadas normalmente é feito através de
apenas um reator, o que gera um menor custo de implantação. No caso apresentado, devido
à grande diferença do custo de implantação entre os dois tipos de luminária, tem-se a
opção de se utilizar em cada luminária de duas lâmpadas de 110 Watts dois reatores, sendo
um para cada lâmpada. Essa utilização tornaria possível o acionamento, em determinado
momento, de apenas uma das lâmpadas da luminária.
Esse procedimento possibilitaria o uso das luminárias de modelo LAB 2110G no
ambiente, visto que a divisão dos circuitos para acionamento das lâmpadas poderia acender
uma lâmpada de cada luminária ou todas as lâmpadas de cada luminária, atingindo níveis
de 500 ou 1000 lux. Essa forma de acionamento geraria uma pequena diferença na
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distribuição do fluxo luminoso emitido na direção transversal a luminária. Na figura 28 é
apresentada a referência de direção transversal e longitudinal à luminária.

Figura : Referência de distribuição luminosa da luminária

Entretanto essas diferenças não causariam problemas relacionados à distribuição
luminosa no ambiente. A utilização desse tipo de acionamento também não geraria
problemas na distribuição luminosa devido à distância entre as luminárias, visto que ela
seria de apenas 2,39 metros, em qualquer momento.
Considerando essa solução, deve-se, novamente, realizar uma análise de custo
benefício entre as luminárias, pois vai ser alterada a carga instalada e o custo de
implantação. Essa análise é apresentada no quadro 25.
Quadro - Custos de implantação e manutenção das luminárias LABW 232R e LAB 2110G.
LABW 232R
Custo de implantação
Quant.
Valor
Total
Luminária
completa
Canaleta
Fio 2,5mm²

Energia
Troca de
Lâmpadas

32

R$

129,00

R$ 4.128,00

LAB 2110G
Custo de implantação
Quant.
Valor
Total
10

R$

233,29

R$ 2.332,90

52
R$
7,80
R$ 405,60
31
R$
7,80
R$ 241,80
214
R$
0,85
R$ 181,90
136
R$
0,85
R$ 115,60
Custo de implantação
R$ 4.715,50
Custo de implantação
R$ 2.690,30
Consumo de manutenção / Ano
Consumo de manutenção / Ano
Quant.
Valor
Total
Quant.
Valor
Total
6218
R$
0,44
2735,92
5998
R$
0,44
R$ 2.639,12
19

R$

3,70

Custo manutenção
anual

70,3
2806,22

6

R$

14,60

Custo manutenção
anual

R$

87,60

R$ 2.726,72
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Apesar da nova distribuição dos circuitos, a luminária LAB 2110G ainda apresenta
um custo de implantação muito menor que a LABW 232R. Em relação ao custo de
manutenção, elas apresentariam uma diferença muito pequena.
Dessa forma, pode-se concluir que a melhor solução para a realização da
iluminação do ambiente é através do projeto proposto para a luminária modelo LAB
2110G, com a utilização de dois reatores para cada luminária e com um interruptor de duas
teclas. Uma das lâmpadas da luminária seria acionada através de uma tecla, enquanto a
outra seria acionada pela segunda tecla.
Essa opção foi escolhida principalmente devido ao seu menor custo de
implantação e por causa da boa distribuição luminosa apresentada, quando uma das teclas
de seu interruptor estiver desativada.
6.5 Análise do sistema de iluminação da Sala de Pintura do Centro de Artes da
UFES

Um outro ambiente onde foi utilizada a metodologia para a análise da iluminação
foi a sala de pintura do Centro de Artes da UFES. Esse ambiente também é considerado
um ambiente especial, visto que a realização de pintura de um determinado quadro requer
precisão, ausência de reflexos e uma reprodução de cores bem próxima do real.
A visita técnica para a execução dos levantamentos necessários para a verificação
da iluminação da sala de pintura foi realizada no dia 15 de outubro de 2006. A foto do
local é apresentada nas figuras 29 e 30.
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Figura - Sala de pintura do Centro de Artes da UFES (foto1).

Figura - Sala de pintura do Centro de Artes da UFES (foto2).

O primeiro passo para a análise do ambiente foi a realização do levantamento das
suas dimensões. Os dados obtidos podem ser verificados no quadro 26.
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Quadro - Dimensões do recinto

Largura:
Comprimento:
Pé-direito:
Altura do campo de
trabalho:
Altura da luminária em
relação ao solo
Refletância do Teto:
Refletância da parede:
Refletância do chão:

8,78 metros
11,76 metros
2,95 metros
0,8 metros
2,95 metros
70%
63%
16%

A determinação da refletância das superfícies do ambiente foi feita da mesma
forma que a realizada no item 6.3 (p.86).
As paredes lateral esquerda e a do fundo possuem janelas e básculas em todo o seu
comprimento. Logo, no período do dia a iluminação desse ambiente é bastante
influenciada pela radiação solar.
O segundo passo foi o levantamento de: tipos de lâmpada e luminária, tensão de
funcionamento, carga total instalada, quantidade de luminárias e seu posicionamento.
Alguns desses dados podem ser verificados no quadro 27.
Quadro - Levantamento das características luminotécnicas da sala de pintura

Tipo de lâmpada
Tipo de luminária
Quantidade de Luminárias
Tensão de funcionamento
Carga elétrica instalada

Fluorescente Tubular de 32 a 40W.
Luminária para duas lâmpada fluorescente de 32 a 40W feitas de
chapa de aço e pintada.
12
127 Volts
1104 Watts

A figura 31 demonstra um layout com as dimensões e o posicionamento das
luminárias da sala de pintura do Centro de Artes da UFES.
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Figura - Layout com as dimensões e posicionamento das luminárias da sala de pintura do Centro de Artes da UFES.

Foi observada a ausência de interruptor. O controle das luminárias é feito a partir
do próprio disjuntor. Logo, ao se verificar a possibilidade de acender parte da iluminação,
o usuário é obrigado a acender todas as luminárias existentes no ambiente.
O terceiro passo foi o levantamento de relatos de seus usuários, sobre a iluminação
do ambiente. Um dos problemas apresentados foi a grande quantidade de lâmpadas
queimadas que havia no local. Das 24 lâmpadas instaladas, 5 estavam queimadas. Além
das lâmpadas queimadas, pôde-se notar uma grande diversidade de tipos de lâmpadas e,
consequentemente, uma variação da iluminância pelo ambiente. Pôde-se perceber também
que o ambiente apresentava grande acúmulo de poeira.
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Os usuários relataram que no período do dia a iluminação do ambiente é bem mais
alta que a apresentada no período da noite. Entretanto, foi relatado também que no período
da tarde a iluminação solar atinge o ambiente de forma direta, causando ofuscamentos aos
usuários que estão mais próximos da janela.
Como forma de redução da entrada dessa radiação solar no ambiente, em muitas
das janelas foram realizadas pinturas ou instaladas folhas de isopor.
Para a determinação da iluminância ideal ao funcionamento do ambiente, foi feita
a verificação da velocidade e precisão das tarefas, idade média dos usuários e a refletância
do fundo da tarefa, determinando o peso de cada uma deles. A idade média dos usuários é
inferior a 40 anos, pois o ambiente é utilizado por alunos da UFES, recebendo, dessa
forma, peso -1. A velocidade e a precisão da tarefa foram consideradas importantes, visto
que o ambiente é utilizado para a confecção de pinturas, e qualquer deslize do usuário
pode prejudicar toda a obra, recebendo o peso de 0 . A refletância do fundo da tarefa foi
feita de acordo com o primeiro procedimento do item 6.1 (p.70) e o valor encontrado está
entre 30 e 70%. Logo o seu peso é 0. Realizando a soma algébrica dos pesos, foi obtido o
valor de -1.
Dessa forma, entre os três tipos de iluminância determinados para esse tipo de
ambiente, deve ser considerado o mediano. Ao analisar a norma NBR 5413 – Iluminância
de Interiores - verificou-se que a sala de pintura do Centro de Artes da UFES se enquadra
no grupo escolar, especificamente em atividades de trabalhos manuais. As iluminâncias
destinadas a esse grupo são de 200 - 300 – 500 lux. Dessa forma, a iluminância ideal ao
funcionamento desse ambiente é de 300 lux.
A verificação da iluminação do ambiente foi feita de acordo com a NBR 5382 –
verificação da iluminância de ambientes internos. Esse ambiente se enquadra no grupo de
ambiente de trabalho de forma retangular, com fontes de luz com padrão regular,
simetricamente espaçadas em duas ou mais fileiras. Para a determinação da iluminância
desse ambiente, a norma sugere que seja medido a iluminância em cada um dos pontos
apresentados na figura 32.
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Figura - Pontos necessários para a determinação da iluminância da sala de pintura do Centro de Artes da UFES

Durante a visita técnica foi medida a iluminância em cada um desses pontos e os
valores encontrados são apresentados na figura 33.

110

Figura - Valor da iluminância medida nos pontos sugeridos por norma.

Para a determinação da iluminância do ambiente foi utilizada a equação 18 (p.91),
visto que a sala de pintura da UFES se enquadra no mesmo grupo que a sala de desenhos
elétricos do CEFETES. Aplicando os valores da iluminância, medidos na equação, foi
obtida a iluminância média do ambiente, que é de 114 lux.
Devido à utilização de tintas na sala em estudo, há a necessidade de se conseguir
uma boa reprodução de suas cores, visto que, ao se produzir determinada obra de arte, o
autor deve ter a real visualização de suas tonalidades.
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Além disso, é necessário um determinado nível de conforto ao usuário, para que se
atinja um bom trabalho artístico. Por isso, a lâmpada utilizada deve ter um alto índice de
reprodução de cores e uma temperatura de cor variando entre média e baixa.
As lâmpadas que se enquadram nesse tipo de classificação são as incandescente, as
de vapor metálico e alguns tipos de lâmpadas fluorescentes especiais. Entretanto, pôde-se
observar uma variação muito grande de lâmpadas fluorescentes e, até mesmo,
fluorescentes comuns. Esses tipos de lâmpadas apresentam IRCs na faixa de 70 a 80%, que
não são compatíveis com o tipo de ambiente que se deseja iluminar.
A luminária utilizada nesse ambiente é uma das mais utilizadas no Brasil. Ela não
possui refletor e, conseqüentemente, apresenta baixa eficiência luminosa.
Realizando uma análise final da iluminação do ambiente, pode-se dizer que a
utilização de disjuntor para acender as lâmpadas não é indicada a nenhum tipo de
ambiente, visto que eles devem ser utilizados para a proteção termo-magnética do circuito.
Sua utilização, como interruptor para ligar e desligar o sistema de iluminação, gera sua
degradação, podendo, com o decorrer do tempo, deixar de exercer a função de proteção.
Além disso, a sua utilização para o acionamento das lâmpadas não permite a utilização de
um acendimento flexível no ambiente.
Um outro problema é a incidência direta de raios solares no ambiente, causando,
em alguns momentos do dia, ofuscamentos. A falta de manutenção das luminárias e a
utilização de vários tipos de lâmpadas também foram problemas constatados.
Além de todos os problemas mencionados, pôde-se constatar que a iluminância
média do ambiente estava abaixo dos valores requisitados por norma. Apesar do tipo da
luminária utilizada possuir uma baixa eficiência luminosa não se pode afirmar de imediato
que ela não deve ser utilizada, visto que a iluminância requerida pelo ambiente é baixa.
Com base em todas as considerações apresentadas, pode-se concluir que a atual
iluminação da sala de pintura do Centro de Artes não está adequada às tarefas a ela
destinadas.
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6.6 Desenvolvimento do projeto de iluminação para a sala de pintura do Centro de
Artes da UFES

Nesta etapa não será necessário seguir todos os passos descrito na metodologia
para a realização de um projeto luminotécnico, pois no item 6.5 (p.105) já foram
levantados as dimensões da sala, o nível de refletância das suas superfícies e o nível de
iluminamento requerido pelo ambiente.
Uma das características apresentadas pelo ambiente é a grande quantidade de
básculas e janelas. No período do dia, a iluminação dentro do ambiente é fortemente
influenciada pela radiação solar incidente. Apesar dessa expressiva utilização da
iluminação natural, foi constatado que, no período da tarde, a incidência dos raios solares
ocorre de forma direta, causando, muitas vezes, ofuscamento aos usuários. Foi observado
que, em alguns pontos das janelas, os próprio usuários tentaram fazer um controle dos
raios de luz, realizando pinturas ou colocando pedaços de isopor. Entretanto, essa não é a
alternativa mais viável para solucionar o problema.
Para a realização do controle desse tipo de ofuscamento existem várias
alternativas, como venezianas, persianas, toldos, marquises e brises (placas distribuídas
horizontalmente ou verticalmente de forma a influenciar a incidência de raios solares no
ambiente). Para o ambiente, sugere-se a utilização de brises, visto que esse tipo de
aplicação apresenta um controle direto da iluminação sem representar uma queda
significativa do aproveitamento da iluminação natural.
O próximo passo é a determinação do tipo de lâmpada mais indicado a esse
ambiente. Por ser um ambiente destinado à realização de pintura e de obras plásticas é
necessário que a reprodução de cores nesse ambiente seja de alta fidelidade. As lâmpadas
que possuem melhor reprodução de cores são as incandescentes, as de vapor de sódio e as
lâmpadas fluorescentes. Entretanto, a reprodução das lâmpadas fluorescentes pode variar
de forma considerável entre os seus diferentes tipos.
As lâmpadas fluorescentes normais apresentam IRC entre 70 e 80%; as
fluorescentes trifósforo apresentam IRC entre 80 a 90% e, atualmente, já existem lâmpadas
fluorescentes especiais com IRC maiores que 90%.
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As lâmpadas incandescentes não são indicadas à iluminação geral de ambientes de
grande porte, devido a sua baixa eficiência luminosa, a não ser que o ambiente necessite,
rigorosamente, de um IRC de 100%. As lâmpadas de vapor metálico possuem uma ótima
reprodução de cores. No entanto, elas possuem alto custo e são indicadas para ambientes
de alto pé-direito ou para a iluminação suplementar. Dessa

forma,

a

lâmpada

mais

indicada é a fluorescente especial, pois possui um IRC maior que 90%, diversidade de
escolha de sua temperatura de cor, boa eficiência luminosa e uma longa vida útil. Logo,
será utilizada para o projeto luminotécnico desse ambiente a lâmpada fluorescente de 36
Watts da Osram, de modelo L 36/940. Esse tipo de lâmpada possui IRC maior que 90% e
uma temperatura de cor de 4000K. Apesar das vantagens relacionadas ao ganho no IRC,
esse tipo de luminária apresenta um fluxo luminoso de apenas 2250 lúmens, que é menor
que os apresentados pelas lâmpadas comuns ou trifósforo comuns.
Pôde-se verificar que o ambiente apresentava-se bastante sujo e com sua
manutenção debilitada. Ao implantar o novo projeto, sugere-se um sistema mais rígido de
manutenção. A troca de lâmpadas fluorescentes é uma tarefa fácil e pode ser realizada por
qualquer usuário do recinto.
Como o ambiente requer um nível de iluminamento baixo e apresenta um baixo
pé-direito não será necessária uma lâmpada fluorescente de alto fluxo luminoso, visto que
isso levaria a uma distribuição luminosa não homogênea pelo ambiente. Dessa forma,
sugere-se utilizar as de potência variando entre 32 e 40 watts.
Segundo o item 3.4.2 (p.33) a luminária indicada para esse tipo de ambiente é a
que possui lâmpada com curvas de distribuição luminosa semelhante à curva 5, da figura 7
(p.36).
Para o projeto a ser executado, foram escolhidas três diferentes de luminárias. A
primeira foi a luminária 4010 da Itaim. Essa luminária é muito semelhante às existentes no
local e a sua escolha foi feita para verificação da compatibilidade com o ambiente, visto
que o aproveitamento das existentes no local poderia gerar uma grande economia
relacionada à implantação do novo projeto de iluminação no local.
A segunda luminária escolhida para a análise de compatibilidade e
desenvolvimento do projeto luminotécnico para o ambiente foi a luminária 3740 da Itaim.
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Esse tipo de luminária possui a curva de distribuição semelhante à indicada para esse tipo
de ambiente. A luminária possui refletor e aletas convexas em chapa de aço e pintura na
cor branca e uma boa eficiência luminosa, sendo indicada para tarefas com requisitos
normais de visão.
A última luminária escolhida foi a 3501 da Itaim. Ela possui corpo em chapa de
aço tratada; refletor e aletas parabólicas com acabamento de alto brilho. Esse tipo de
luminária já possui um nível maior de controle de ofuscamento quando comparada às
escolhidas e, conseqüentemente, um menor rendimento luminoso que a anterior.
O próximo passo é verificar se as luminárias escolhidas causarão ou não
ofuscamentos, quando instaladas na sala de pintura.
Primeiramente deve-se determinar a que classe o ambiente se enquadra. Por ser
uma sala que trabalha diretamente com trabalhos de pintura, pode-se considerar como
ambiente integrante da classe B, ou seja, ambiente onde a limitação de ofuscamento é
importante. Com a iluminância requerida de 300 lux e a classe, pode-se determinar a curva
de limitação de ofuscamento para o ambiente. Essa determinação deve ser feita através de
informações contidas na figura 21 (p.95). A curva de limitação de ofuscamento
característica do ambiente analisado é a “e”.
A figura 34 representa a curva de luminância da luminária 4010.

Figura - Curva de luminância da luminária 4010 da itaim.
Fonte: Itaim.2006 [17].

115
A curva de luminância da luminária 4010 está praticamente toda à direita da curva
“e”. Dessa forma, a luminária não é adequada à iluminação do ambiente, pois causaria
ofuscamento.
A figura 35 representa a curva de luminância da luminária 3740.

Figura - Curva de luminância da luminária 3740 da itaim.
Fonte: Itaim.2006 [17].

Nessa figura, pode-se perceber que as curvas de luminância se encontram
totalmente à esquerda da curva “e”. Logo, esse tipo de luminária não acarretará problemas
de ofuscamento.
A última luminária a ser analisada é a de modelo 3501. A sua curva de luminância
é apresentada na figura 36.
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Figura - Curva de luminância da luminária 3501 da taim.
Fonte: Catálogo de luminárias Itaim [17].

Esse tipo de luminária também não acarretará ofuscamento, visto que as curvas de
iluminância encontram-se totalmente à esquerda da curva “e”. Comparando as curvas de
iluminâncias das luminárias 3740 e 3510 pode-se perceber que a 3501 possui um melhor
controle de ofuscamento.
O próximo passo é a realização do cálculo do número de luminárias necessário
para a realização da iluminação do ambiente. O software Softlux não deverá ser utilizado
para a realização desse tipo de cálculo, visto que a lâmpada a ser utilizada apresenta um
menor fluxo luminoso que o considerado pelo programa, o que o inviabiliza.
Como a luminária 4010 apresenta ofuscamento aos usuários, a realização do
cálculo luminotécnico para a determinação da quantidade de luminárias não será
necessária.
A realização do cálculo luminotécnico para a luminária 3740 já possui alguns de
seus parâmetros definidos, como: o fator de depreciação, que é de 0,6, pois o ambiente
apresenta-se sujo e com baixa manutenção; o fluxo emitido pelas luminárias, que é de
4500 lúmens, visto que elas utilizarão duas lâmpadas fluorescentes especiais; e a área do
ambiente, que é de 103,25 m².
Para a determinação do fator de utilização deve-se primeiro calcular o índice de
recinto. Esse índice é determinado através da equação 7 (p.43). Aplicando o valor da
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largura, do comprimento e do pé-direito útil na equação descobre-se que o índice de
recinto para o ambiente analisado é de 2,34.
Para a luminária 3740, a determinação do fator de utilização deve ser feita de
acordo com o quadro 28.
Quadro - Fator de utilização da luminária 3740 da Itaim

Fonte: Itaim.2006 [17].

Com base nas refletâncias das superfícies do ambiente e nos índices de recinto,
deve-se determinar o fator de utilização para a luminária. Devido ao fato de a refletância
apresentada nas medições ser mais alta que a máxima existente no quadro apresentado para
o fator de utilização, ela será considerada de 50%. A refletância do piso é de 16% e o valor
base para o quadro apresentado é de 10%. Como a refletância do piso praticamente não
altera a iluminância no ambiente, não serão utilizados fatores de correção para o fator de
utilização.
Observando o quadro 28 pode-se notar que o valor do fator de utilização está
entre 0,68 e 0,72, visto que o índice de recinto é de 2,34. Fazendo a interpolação,
descobre-se o valor do fator de utilização, que é de 0,70.
Através da equação 6 (p.41), calcula-se o fluxo luminoso total requisitado pelo
ambiente, em lúmens. O valor desse fluxo é de 73.752 lúmens.
A determinação da quantidade de luminárias necessárias para realizar a iluminação
do ambiente foi feita de acordo com a equação 9 (p.46) e o valor encontrado foi de 14,75.
Para a luminária 3501, a determinação do fator de utilização deve ser feita de
acordo com o quadro 29.
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Quadro - Fator de utilização da luminária 3501 da Itaim

Fonte: Itaim.2006 [17].

Pode-se notar que o valor do fator de utilização está entre 0,50 e 0,52, visto que o
índice de recinto é de 2,34. Fazendo a interpolação descobre-se o valor do fator de
utilização, que é de 0,51.
Através da equação 6 (p.41), calcula-se o fluxo luminoso total requisitado pelo
ambiente, em lúmens. O valor desse fluxo é de 101.228 lúmens.
A determinação da quantidade de luminárias necessária para realizar a iluminação
do ambiente foi feita de acordo com a equação 9 (p.46) e o valor encontrado foi de 20,24.
O layout sugerido para a luminária modelo 3740 é apresentado na figura 37.
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Figura - Layout sugerido para a iluminação da ambiente através da luminária 3740.

Foram utilizadas 16 lâmpadas e não 15, pois, dessa forma, se obtém uma melhor
distribuição luminosa. Se fossem utilizadas 15 lâmpadas, a distribuição seria feita em 5
linhas de 3 luminárias cada. De acordo com esse layout, a distância longitudinal entre as
luminárias seria de 2,92 metros. Visto que as luminárias emitem um menor fluxo luminoso
na direção longitudinal não seria adequado manter essas distâncias, visto que, com o
aumento de apenas 1 luminária, seria possível diminuir essa distância a 2,19 metros.
O layout sugerido para a luminária modelo 3501 é apresentado na figura 38.
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Figura - Layout sugerido para a iluminação da ambiente através da luminária 3501.

As duas luminárias analisadas apresentam um preço semelhante. Dessa forma, já
é possível perceber que a utilização da luminária 3501 geraria um maior custo de
implantação. Ela teria, ainda, um maior custo de manutenção, visto que iria consumir mais
energia, queimaria mais reatores e lâmpadas. Essa estimativa é apresentada no quadro 30.
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Quadro - Custos de implantação e manutenção das luminárias 3740 e 3501.
3740
Custo de implantação
Quant.
Valor
Total
Luminária
completa
Canaleta
Fio 2,5mm²

Energia
Troca de
Lâmpadas

16

R$

129,00

R$ 2.064,00

3501
Custo de implantação
Quant.
Valor
Total
24

R$

129,00

R$ 3.096,00

77
R$
7,80
R$ 600,60
90
R$
7,80
R$ 702,00
405
R$
0,85
R$ 344,25
458
R$
0,85
R$ 389,30
Custo de implantação
R$ 3.008,85 Custo de implantação
R$ 4.187,30
Consumo de manutenção / Ano
Consumo de manutenção / Ano
Quant.
Valor
Total
Quant.
Valor
Total
3108
R$
0,44
1367,52
4663
R$
0,44
R$ 2.051,72
10

R$

3,70

Custo manutenção
anual

37
1404,52

14

R$

14,60

Custo manutenção
anual

R$

204,40

R$ 2.256,12

A implementação de ambos os projetos luminotécnicos apresentaria uma ótima
distribuição luminosa e uma iluminância compatível com o ambiente. Devido à maior
eficiência da luminária 3740, foi necessária uma menor quantidade de luminárias para a
iluminação do ambiente. Conseqüentemente, esse projeto apresentou um menor custo de
implantação e manutenção sendo, por isso, considerado o mais viável.
O acendimento das luminárias escolhidas para o ambiente pode ser analisado na
figura 38. As lâmpadas do ambiente serão acionadas através de dois interruptores de duas
teclas cada, formando um total de 4 teclas de acendimento. O acendimento de cada uma
das 4 colunas será realizado por uma tecla. As luminárias representadas pela mesma letra
serão acesas pela mesma tecla. Esse modo de acendimento foi proposto para que, no
momento do dia em que a iluminância nas regiões mais próximas das janelas da parede
esquerda for suficiente para a realização das tarefas, possa ser desligada a fila representada
pela letra A, não afetando a iluminância em outras partes do ambiente.
Poderia ter adotado ainda uma quinta tecla para o acionamento das luminárias
mais próximas da parede de cima, tornando a iluminação do ambiente ainda mais flexível
que a apresentada. Entretanto esse tipo de distribuição não é muito utilizado no dia-dia.
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7

CONCLUSÃO

Para que a iluminação de ambientes internos seja feita de forma correta e
otimizada, é necessária a verificação de uma grande quantidade de informações e a
realização de alguns procedimentos e análises.
Entretato, nem sempre se conhece ou se dá importância necessária a esse tipo de
projeto. Um sistema de iluminação inadequado pode causar acidentes, erros de trabalho,
fadiga, cefaléia e irritabilidade, os quais apresentarão como conseqüência diminuição da
atividade produtiva.
A conseqüência desse descaso é a implementação de projetos com péssima
distribuição luminosa, baixos níveis de iluminância, sistemas de baixa eficiência luminosa
ou com problemas de ofuscamento (providos de iluminação natural ou artificial).
Através da aplicação da metodologia apresentada para a verificação do sistema de
iluminação nas salas de projetos elétricos do CEFETES e na sala de pintura do Centro de
Artes da UFES, foram observar muitos desses problemas. O primeiro deles foi relacionado
à baixa iluminância. Os dois ambientes analisados apresentavam níveis menores que 40%
do que eles realmente necessitavam. Um outro problema verificado foi a falta de
manutenção. Ambos os recintos analisados apresentavam lâmpadas queimadas e de
diferentes modelos.
A sala de desenhos do Centro de Artes da UFES também apresentou problemas
relacionados a ofuscamentos gerados pela utilização simultânea da iluminação natural.
Além disso, apresentou luminárias impróprias para o ambiente e a utilização de um
disjuntor para o acionamento de todas as lâmpadas.
A sala de projetos elétricos do CEFETES apresentou, por sua vez, problemas
relacionados à utilização de luminárias de baixa eficiência.
Com base nessas análises e observando os diversos sistemas de iluminação do diaa-dia, pode-se supor que, no Brasil, existe um grande descaso relacionado aos sistemas de
iluminação. Suspeita-se que os sistemas de iluminação no país, em geral, apresentam
manutenção precária, utilização de luminárias impróprias, iluminância inadequada, baixa
eficiência, entre outros problemas.
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Esse descaso parte, até mesmo, dos próprios fabricantes de luminárias, que
dificilmente passam aos projetistas as informações necessárias para a realização de
projetos de iluminação consistentes e ideais ao ambiente. A própria Philips, uma das
maiores empresas de iluminação do mundo, não disponibiliza o catálogos de luminárias
em sua pagina da internet do Brasil.
Por isso esse projeto de graduação apresentou a metodologia para o
desenvolvimento de projetos de iluminação otimizados para ambientes internos. Essa
metodologia é particularmente aplicada a ambientes especiais.
A metodologia desenvolvida apresenta todos os passos necessários ao
desenvolvimento de um projeto luminotécnico, levando em consideração todas as
características necessárias para isso. Dessa forma, para a realização de um projeto de
iluminação de ambientes internos, sugere-se a utilizado desse tipo de metodologia.
Além da execução do projeto, é necessária a adoção de uma política de
manutenção periódica, para que a iluminação do ambiente permaneça ideal ao longo do
tempo.
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