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 Inauguramos nesta edição uma série de artigos 

sobre iluminação, cujo intuito é colaborar com o 

processo de informação e aprendizagem, a partir 

da abordagem de conceitos e técnicas relacionadas 

à iluminação, tanto para os consumidores quanto 

para profissionais da área. Este primeiro capítulo 

definirá algumas grandezas que são largamente 

utilizadas nesta área, assim como abordará a ciência 

que se ocupa em estudar e desenvolver métodos de 

medição da luz – a fotometria.

 Nos demais capítulos, serão abordados assuntos 

como: o que são e para que servem as curvas 

fotométricas, sistemas de iluminação residencial 

e pública, metodologias de projeto, dispositivos 

auxiliares, entre outros. 

O que é fotometria?
 “O principal objetivo da fotometria é medir 

a radiação visível, de tal forma que os resultados 

tenham uma correlação, a mais estreita possível, 

com a sensação visual produzida em um observador 

humano normal exposto a esta mesma radiação”, de 

acordo com a ANBT NBR 5461/2002.

 Esta frase é simples de ser entendida, porém sua 

aplicação é complicada. Medir a radiação visível, ou 

seja, a luz, não é difícil, já correlacioná-la a uma 

sensação visual é trabalho para um neurocientista! 

O processo de visão é composto por duas partes: 

aquisição da radiação luminosa pelo olho humano 

e processamento cerebral das informações. Podemos 

imaginar a complexidade deste processo, pois boa 

parte do que somos tem a ver com tudo que vimos 

durante nossas vidas.

 Nossos antepassados não sabiam o mesmo 
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que sabemos hoje sobre o cérebro humano, mas 

sabiam que reproduzir o processo de visão por 

meio de um instrumento não seria simples, tanto é 

que os instrumentos mais antigos para medição se 

utilizavam de observadores humanos, os quais eram 

convidados para comparar fontes de luz, o que se 

denominou fotometria visual. 

 Os métodos eram deficientes em precisão 

porque os resultados obtidos dependiam muito 

do observador. Para um mesmo observador, a 

repetitividade da medição era pobre devido a um 

grande número de variáveis, que não podia ser 

controlado ou explicado, que influenciava a medição. 

Estas técnicas predominaram até 1940. Em geral, um 

observador era solicitado para avaliar o brilho de 

dois objetos que eram mostrados simultaneamente 

ou alternadamente. Isso caracterizava os fotômetros 

visuais.

 Atualmente, estes métodos estão sendo pouco 

utilizados. Sua utilização se restringe, na maioria 

das vezes, a pesquisas e trabalhos experimentais. As 

medições convencionais atualmente são realizadas 

por meio de instrumentos. 

 Os instrumentos, por sua vez, são dotados de um 

fotoelemento que, exposto à radiação, produz um 

sinal elétrico que tem uma relação matemática (de 

preferência linear) com a grandeza que está sendo 

medida.

O olho humano
 A resposta visual humana está restrita a 

uma pequena faixa do espectro das radiações 

eletromagnéticas. Esta faixa do espectro está situada 

entre 380 nm e 830 nm, dependendo do observador. 

Novo!Novo!
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No olho humano pode-se destacar a retina como um elemento 

muito importante para o nosso estudo. A retina é a parte do 

olho onde se dá a formação da imagem. Existem dois tipos de 

receptores na retina, os cones e os bastonetes, que transformam 

a energia radiante em energia química, produzindo impulsos 

elétricos que são enviados ao cérebro pelo nervo óptico. Existe 

uma região importante na retina chamada Fóvea que contém 

quase exclusivamente cones (Figura 1).

Figura 1 – Vista em corte do olho humano.

NÚMERO

FORMATO

DISTRIBUIÇÃO

TEMPO DE ADAPTAÇÃO

SENSIBILIDADE

CONEXÃO AO NERVO 

ÓPTICO

CARACTERÍSTICAS DE 

VISÃO

BASTONETES

130 X 106

Cilíndricos, 0,07 mm de comprimento e 0,002 mm de 

diâmetro.

Localizados do lado de fora da fóvea. Proporção de bastonetes 

aumenta com o aumento de distância radial da fóvea.

30 min a 40 min

Escotópica, < 0,034 cd/m2 alta sensibilidade à luminância, 

visão noturna. Baixa sensibilidade ao contraste.

Conectado em grupos, proporcionando baixa acuidade visual, 

mas alta sensibilidade.

Acromática, todos os objetos aparecem cinza. Mais 

sensibilidade ao azul do que ao vermelho. Visão é periférica 

acima de 190° com pobre percepção de profundidade. Pobre 

para detalhes finos.

CONES

7 X 106

Cônicos, 0,005 mm de diâmetro da base por 0,07 

mm de altura.

150.000/mm2 na fóvea, não do lado de fora.

< 2 min

Fotópica, > 3,4 cd/m2 baixa sensibilidade à luminância, 

visão diurna. Excelente sensibilidade ao contraste.

Individualmente conectado, proporcionando imagem 

fiel, mas baixa sensibilidade.

Cromática, com o pico de sensibilidade entre o 

amarelo e o verde. Visão é central e binocular 

acima de 120° dando boa noção de profundidade. 

Rica em detalhes.

Tabela 1 – Características dos receptores: cones e bastonetes
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Figura 2 – Curvas V(λ) e V’(λ). Referência: CIE 18.2

 Para que as medições fotométricas por instrumentos tivessem 

validade, havia a necessidade de que os instrumentos possuíssem 

uma resposta semelhante ao do olho humano. A partir dessa 

necessidade, a Comission Internationale de l’Èclairage (CIE) 

estabeleceu uma curva de resposta do observador padrão. 

Foram estabelecidas duas curvas: uma para visão fotópica (alta 

luminância), ou visão diurna, denominada V(λ), e uma para 

visão escotópica (baixa luminância), visão noturna, denominada 

V’(λ)(Figura 2). Devido à sua maior importância trataremos aqui 

da curva V(λ).

 A curva V(λ) para visão fotópica é baseada em medições de 

eficiência espectral luminosa que foram publicadas por vários 

pesquisadores, entre 1912 e 1923, e em revistas por K.S. Gibson 

e E.P.T. Tyndall. O trabalho de Gibson e Tyndall foi terminado 

em 1923 e publicado sob o título: “Visibility of Radiant Energy”. 

Durante o período de 1921 a 1923, 52 observadores fizeram 

comparações de luminância. Para cada observador era pedido 

para ajustar a densidade de potência de uma fonte de luz de 

um dado comprimento de onda até que a sua luminância se 

igualasse a de outra fonte de luz com comprimento de onda 

com 10 nm de diferença. As luminâncias eram comparadas 

em um fotômetro de campo circular, com uma luminância no 

semicírculo da direita e outra no semicírculo da esquerda. O 

processo era repetido entre um dos dois comprimentos originais 

e um terceiro, distante 10 nm dele, até que todo espectro fosse 

coberto. Nessas condições, foram usados pequenos campos 

de visão, subentendendo ângulos de abertura de 2° a 3°, com 

fixação central. As luminâncias no campo visual eram, muitas 

vezes, menores do que 10 cd/m2 e apenas altas o suficiente 

para a condição de visão fotópica, particularmente no final do 

espectro visível. Mais tarde a CIE (1924) adotou intervalos de 10 

nm para os valores de V(λ).
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 Pode-se observar que a curva foi levantada em condições 

definidas. Alterando-se estas condições, os resultados podem 

mudar. Por exemplo: é sabido que para ângulos maiores do que 

4° ou muito menores que 2° (sinais de luz distantes), mesmo sem 

variação significativa de cor, a precisão da curva já diminui. 

Grandezas
 Temos sete unidades básicas e dois ângulos definidos no Sistema 

Internacional de Unidades. Entre estas unidades está a candela. 

Por esta razão, a candela, unidade de intensidade luminosa, é 

considerada a unidade de base para a iluminação. 

 A candela é uma unidade derivada do fluxo luminoso, por isso, 

muitos especialistas concordam que o lúmen (unidade de fluxo 

luminoso) seria uma unidade de base mais adequada para iluminação, 

porém, por razões históricas, tem se mantido a candela como tal. Aqui 

faremos todas as definições tomando como base o fluxo luminoso.

 Existem quatro unidades fundamentais na fotometria: fluxo 

luminoso, intensidade luminosa, iluminância e luminância.  Para 

defini-las vamos partir de uma grandeza radiométrica que é o fluxo 

radiante. A radiometria é uma ciência que estuda todo o espectro 

de radiações ópticas, incluindo infravermelho e ultravioleta.

Definições:

Fluxo radiante (Φ): Conjunto de toda radiação óptica emitida por 

uma fonte. Sua unidade é o watt (símbolo: W). 

Fluxo luminoso(Φv ): O fluxo luminoso é a porção do fluxo radiante 

emitido por uma fonte, na região do visível, segundo a curva de 

resposta do olho humano para visão fotópica V(λ), multiplicado por 

um fator de escala. Sua unidade é o lúmen (símbolo: lm). 

Φv = Km                , em que: 

Km = fator de escala

Φ(λ) = fluxo radiante ou potência radiante

 Podemos definir o lúmen em função da candela também:

O lúmen é o fluxo luminoso emitido dentro de uma unidade 

de ângulo sólido por uma fonte pontual e isotrópica que tem 

a intensidade luminosa de 1 candela.

Obs.: Fonte isotrópica = fonte que irradia energia igualmente em 

todas as direções.

Intensidade luminosa (I): A intensidade luminosa é a parcela do 

fluxo luminoso de uma fonte luminosa, contida em um ângulo 

sólido, em uma dada direção. Sua unidade é a candela (símbolo: 

cd). A definição da candela é a seguinte:

  

“A candela é a intensidade luminosa, em uma dada direção, de 

uma fonte que emite radiação monocromática de frequência 

de 540 x 1012 Hz e que tem uma intensidade radiante nesta 

direção de (1/683) watt por esterradiano.”

 Podemos dizer que I = Φv /ω [lm/sr], em que ω é o ângulo 

sólido na direção considerada.  
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Figura 3 – Definição de luminância.
Referência: IESNA Handbook, 2000.

Iluminância (E): A iluminância é a relação entre a quantidade de 

fluxo luminoso que incide sobre uma superfície e sua área. Sua 

unidade é o lux (símbolo: lx). Podemos dizer que:

E = Φv/S [lm/m2], em que:

Φv = fluxo luminoso que atinge a superfície

S = área da superfície 

Luminância(L): O conceito de luminância é o mais complexo. 

A luminância se refere a uma intensidade luminosa que atinge 

o observador e que pode ser proveniente de reflexão de uma 

superfície, ou de uma fonte de luz, ou ainda simplesmente de 

um feixe de luz no espaço. Ela é dada como a relação entre a 

intensidade na direção considerada e a área aparente da superfície 

real ou imaginária de onde provém o fluxo luminoso (Figura 3). Sua 

unidade é candela por metro quadrado [cd/m2].

Ou podemos dizer também que:

L = I/Aap [cd/m2], em que:

I = intensidade luminosa

Aap = área aparente da superfície na direção de visão do facho

 Agora que já conhecemos as unidades fundamentais, o próximo 

artigo tratará das curvas fotométricas: levantamento, aplicação e 

classificação de luminárias.

Podemos dizer que:

L = Φv/(ωAcosθ) [cd/m2], em que:

ω = ângulo sólido na direção de visão do facho

θ = ângulo entre a direção de visão e a normal

A = área da superfície ou fonte de onde provém o fluxo luminoso
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Ângulo sólido

 Dentro do Sistema Internacional de Unidades, além das sete grandezas básicas são definidos dois tipos de ângulos: o 

ângulo plano, em radianos, e o ângulo espacial, em esterradianos, denominado ângulo sólido. 

 O ângulo plano é definido como o ângulo central que subtende um arco de círculo de comprimento igual ao do 

respectivo raio (Figura 4a). O ângulo sólido é definido como o ângulo que tendo vértice no centro de uma esfera, subtende 

na superfície uma área igual ao quadrado do raio da esfera (Figura 4b).

Obs.: A área da superfície, no ângulo sólido, pode ter qualquer formato.

Figura 4 – O radiano (a) e o esterradiano (b).

 (a)  (b)
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Continua na próxima edição
Confira todos os artigos deste fascículo em www.osetoreletrico.com.br
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