
 

 

Disciplina: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E QUALIDADE DA LUZ 

Prof. Responsável: Helena Lacé 
Ementa: 
Abordagem teórica de sistemas de iluminação com vista na qualidade da luz para a oferta de conforto lumínico dentro 
dos critérios que baseiam o conceito de eficiência energética para a sustentabilidade ambiental no campo da 
arquitetura. 
Objetivos: 
Abordar a relação entre qualidade da luz e eficiência energética na arquitetura, discutindo propriedades importantes 
para a oferta de conforto lumínico que precisam ser considerados na avaliação do custo energético do projeto de 
luminotécnica com o intuito de criar subsídios para a escolha adequada dos sistemas de iluminação a serem 
empregados 
Avaliação: 
Discussões intermediárias (seminário: N1 = N1A+N1B/2) e trabalho final (artigo) N2; MÉDIA = N1+N2/2 
Programa: 
Aula Tema 

1ª 

Apresentação: objetivos, metodologia, avaliação; apresentação dos alunos e seus temas de pesquisa; 
proposta para os trabalhos finais; cenário geral de estudos sobre Iluminação e qualidade da luz frente a 
demanda por desenvolvimento sustentável; a relação entre eficiência energética e sustentabilidade e sua 
relação com a iluminação no campo da arquitetura; tarefa aula 3: o estado da arte, busca na produção do 
PROARQ 

2ª 

Sistemas de iluminação: sistema de iluminação passivo e ativo; a integração dos sistemas na oferta de 
conforto lumínico dentro do conceito de desenvolvimento sustentável; eficiência energética na iluminação, 
referencias projectuais; 
o conceito de conforto lumínico: a percepção visual, o estímulo luminoso captado pelo olho (órgão 
receptor) e interpretado pelo cérebro; percepção objetiva e subjetiva; a luz da razão (atividades laborativas) e 
a luz da emoção (atividades não laborativas); 
As propriedades físicas da luz: luz como espectro visível da radiação eletromagnética; o estímulo luminoso 
gerado pela luz e as superfícies refletoras: fonte luminosa primária e secundária; a relação entre luz e cor; a 
incidência da luz nas superfícies: a incidência direta e indireta, suas vantagens e desvantagens; energia 
radiante e energia térmica; fonte luminosa e carga térmica; a potência da energia radiante e as propriedades 
óticas dos materiais; iluminação e ganho de calor; a interação entre conforto térmico lumínico e acústico; 
Fatores a serem observados para oferta de conforto lumínico em função das propriedades da luz: 
nível de iluminância adequado; ausência de ofuscamento; boa reprodução de cor, textura e forma; 
distribuição adequada; temperatura de cor adequada. 
Fatores a serem observados na oferta de conforto lumínico em função da sustentabilidade do 
ambiente construído: fluxo energético, densidade de potência, densidade de potência relativa, rendimento 
luminoso, custo energético 

3ª Seminário 1 (apresentação dos alunos): o estado da arte, busca na produção do PROARQ (NOTA1A). 

4ª 

Sistema passivo de iluminação: o sistema de iluminação natural; a captação de luz pela arquitetura 
vernacular e o resgate da luz natural na atualidade, aspectos negativos da luz natural: insolação e efeito 
estufa; aspectos positivos da luz natural: psicológico do usuário, salubridade do espaço, eficiência energética 
do ambiente construído; referências projectuais: arquitetos que trabalham com iluminação natural; 
discussão (tarefa aula 7).  

5ª 

O controle da luz solar: aberturas laterais e zenitais para entrada da luz natural; ferramentas básicas de 
estudo da luz natural: carta solar e os dados de insolação; visualização das manchas solares internas; 
verificação das sombras produzidas e recebidas; projeto dos fatores de sombra; superfícies opacas e 
superfícies translúcidas; 
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Exercício: Atenuação sonora por absorção.  

6ª 

A integração entre os sistemas passivos de iluminação e ventilação: a qualidade da luz e a qualidade do 
ar em ambientes internos; o cálculo da carga térmica do ambiente e as variáveis relativas ao ganho de calor 
a serem consideradas; a necessidade de dissipação de calor em clima quente; inércia térmica e ventilação 
natural em clima quente úmido e quente seco; o controle do efeito estufa; a rosa dos ventos e os dados da 
ventilação: velocidade, direcionamento e frequência; o movimento dos ventos: a ventilação por gradiente de 
pressão e a ventilação por gradiente de temperatura; a interação entre conforto térmico lumínico e acústico 
nas referencias projectuais; discussão. 

7ª Seminário 2 (apresentação dos alunos): referências projectuais do uso da iluminação natural em arquitetura 
(NOTA1B) 

8ª 

Sistema ativo de iluminação: definição de sistema ativo e sua evolução ao longo da história; adequação do 
sistema ativo: a aplicação do termo eficiente no projeto de luminotecnica; eficiência do sistema ativo e 
eficiência energética; o sistema de iluminação elétrica: conjunto formado por lâmpadas, luminárias, aparelhos 
auxiliares e comandos; 
A escolha das lâmpadas em função de suas características: IRC – índice de reprodução de cor, 
temperatura de cor, temperatura de luz: luz quente e luz fria, fluxo energético, densidade de potência, 
densidade de potência relativa, nível de iluminância, fluxo luminoso, rendimento luminoso, intensidade 
luminosa, luminância, vida útil e fator de depreciação; tipos de Lâmpadas: vantagens e desvantagens; 
A escolha das luminárias em função das suas características: distribuição do fluxo luminoso, rendimento 
luminoso, controle de ofuscamento direto, ambientação; classificação das luminárias em relação à 
distribuição e condução da luz; classificação das luminárias em relação a sua forma 

9ª Cálculo de iluminamento: luz geral e luz focalizada; a avaliação dos custos: de investimento, operacionais 
e energéticos. Diretrizes para o trabalho final 

10ª 

Projeto de iluminação e certificação: certificação brasileira; a etiqueta ENCE®; a ENCE total e parcial e 
seus e seus critérios de avaliação em termos de  iluminação;requisitos técnicos de qualidade para o nível 
de eficiência energética de edifícios comerciais, de serviços e públicos (RTQ – C) e de os edifícios 
residenciais (RTQ – R); discussão 

11ª Orientação do trabalho final. 
12ª Apresentação do trabalho final 
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