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DISCIPLINA NOME 

AU146 Teoria e Projeto VI: Iluminação Natural e Artificial na Arquitetura 
 

Horas Semanais 
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
002 005 001 002 000  008 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
15  010 N 75% 5,00 
 

 
Ementa: 

O lugar da iluminação natural e artificial na arquitetura e no urbanismo contemporâneos. 

Aprender a ver (exercícios de sensibilização). Luz e visão. Conceitos físicos fundamentais. 

Iluminação Natural: sol e céu como fontes de luz; trajetórias solares, captação da luz e proteção 

contra a insolação em sistemas de iluminação lateral e zenital. Modelos físicos e computacionais. 

Processo de Projeto. Exigências legais e normativas. Iluminação Artificial: fontes de luz elétrica, 

luminárias, equipamentos auxiliares e dispositivos de controle. Modelos gráficos e 

computacionais. Exigências legais e normativas. Processo de Projeto. Projeto de edifício com 

ênfase nas soluções de iluminação natural e artificial. 
 

Objetivos: 

| Objetivo Geral. Propiciar formação básica, relativamente aos universos da iluminação natural e 
artificial aplicada à arquitetura. Aguçar consciência crítica a respeito da necessidade e importância de 
projetos de iluminação adequadamente solucionados.  
  
4.2 | OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  Compreender princípios básicos sobre os fenômenos físicos que 
envolvem a luz e sua percepção. Desenvolver e estimular a percepção do aluno para a iluminação 
natural e artificial aplicada à arquitetura. Apresentar conceitos relativos à iluminação natural, desde a 
disponibilidade de luz em função dos diferentes tipos de céu, às estratégias para sua captação e 
distribuição nos ambientes internos às edificações, inclusive em contextos de alto adensamento 
urbano. Conhecer as principais famílias de lâmpadas e luminárias, e suas principais características de 
funcionamento e desempenho. Compreender os fundamentos e exercitar métodos projetuais da 
iluminação de interiores, fachadas e de exteriores, inclusive métodos básicos de cálculo de 
iluminação. Apresentar software(s) específico(s) para projetos de iluminação do espaço arquitetônico. 
Destacar a importância de projetos adequados que levem em conta aspectos qualitativos da 
iluminação. Exercitar o desenvolvimento de projeto de edifício que contemple a iluminação natural e a 
artificial, de modo integrado. 

 
Programa: 
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ATIVIDADES:As atividades da disciplina contemplarão aulas expositivas, atividades de campo/classe, 
atividades com base em recursos computacionais, seminários, visitas  a edifícios do Campus da Unicamp em 
Barão Geraldo e desenvolvimento de projeto com a confecção de modelos físicos e tomadas de fotografias, 
para estudos específicos de iluminação 
Exerci ́cios do olhar; técnicas de educação e sensibilização do olhar para a percepção da distribuição da luz no 
espaço construído; Exercícios de medic ̧ão da iluminac ̧a ̃o em ambientes reais; Introduc ̧a ̃o ao uso de software(s) 
de uso livre especi ́fico para análises de iluminac ̧a ̃o; Confecc ̧a ̃o e manipulac ̧ão de modelos físicos em escala 
reduzida para observac ̧a ̃o visual e registros fotogra ́ficos da distribuic ̧ão da luz do dia. 
 Desenvolvimento de Projeto (ênfase na iluminação natural e artificial). Tema: Biblioteca. Trabalho em 

dupla, Cada dupla deverá:  

1) Escolher projetos de referência via bibliografia convencional e/ou via Internet. 

2) Fazer visitas de reconhecimento a três bibliotecas de porte e características distintas entre si. 

3) Fazer a análise do local de implantac ̧a ̃o do edifi ́cio e de sua vizinhanc ̧a. O local a ser oportunamente 
apresentado, está em região densamente verticalizada e em quadra/lote que justifique a construção de uma 
biblioteca enquanto exercício de projeto, com a maior aproximação possível de realidade possível. As duplas 
deverão consultar plano diretor, código de obras, normas e demais instrumentos reguladores pertinentes 
(bombeiros, órgãos de preservação de patrimônio histórico, etc.) 

4) Ferramentas de apoio: diagramas morfolo ́gicos, cartas solares e diagramas auxiliares (mascaramento do 
entorno), maquete e relógio de sol (explorar o mascaramento tanto sob condições de céu real como no 
Heliodon. 

5) Elaborar o programa de necessidades. 

6) Projetar com a luz – priorizar o uso adequado da luz do dia; valorizar os ambientes internos e externos com a 
luz (desafios tanto para sistemas de iluminação natural como para os de iluminação artificial).  

7) Verificar qualidades e defeitos das soluções propostas, relativamente à iluminação natural e artificial, através 

de modelagens físicas, com uso de fotografias HDR,  e computacionais.  
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Scarazzato. São Paulo: De Maio, 2010 

LAM, William M.C. Perception and Lighting as Formgivers for Architecture. New York: McGraw-Hill, 1977. Disponível em 
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LAM, William M.C. Sunlighting as ForMgivers for Architecture. New York: Van Nostrand, 1986. Disponível em 
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Referências Complementares:  
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BRANDSTON, Howard M. “Learning to See. A matter of Light”. New York: IES, 2008. 

EGAN, M.J.  “Concepts in Architectural Lighting”. New York: McGraw-Hill, 1983 

ERCO GmbH . “ERCO Guide 1 – Basics”. Disponível para download gratuito em 

http://www.erco.com/download/data/30_media/25_guide_pdf/120_en/en_ercoguide_1_basics.pdf (acesso em 10/03/2009) 

ERCO GmbH . “ERCO Guide 2- Designing with Light”. Disponível para download gratuito em 
http://www.erco.com/download/data/30_media/25pdf/120_en/en_ercoguide_2_designing_lighting.pdf (acesso em 10/03/2009) 

ERCO GmbH . “ERCO Guide 3- Indoor Lighting”. Disponível para download gratuito em 
http://www.erco.com/download/data/30_media/25pdf/120_en/en_ercoguide_3_designing_lighting.pdf (acesso em 10/03/2009) 
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http://www.erco.com/download/data/30_media/25pdf/120_en/en_ercoguide_4_designing_lighting.pdf (acesso em 10/03/2009) 
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http://www.erco.com/download/data/30_media/25pdf/120_en/en_ercoguide_7_designing_lighting.pdf (acesso em 10/03/2009) 

ERCO GmbH . “ERCO Guide 8- Glossary”. Disponível para download gratuito em 
http://www.erco.com/download/data/30_media/25pdf/120_en/en_ercoguide_8_designing_lighting.pdf (acesso em 10/03/2009) 

GANSLANDT, Rüdiger, HOFMANN, Harald. “Handbook of Lighting Design”. ERCO GmbH. Disponível para download gratuito em      
http://www.erco.com/download/data/30_media/20_handbook/en_erco_lichtplanung.pdf  (acesso em 10/03/2009) . 
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Avaliação individual, composta pelo desempenho nos exercícios e por avaliação escrita. 

Avaliação em dupla. Projeto de Bibliotecda 

AU 121. Avaliação individual (peso 6). A avaliação individual será composta pelo desempenho nos 
exercícios e por avaliação específica a ser realizada em 4 horas-aula, nas quais serão solicitadas 
propostas de solução para iluminação natural e artificial de um espaço arquitetônico qualquer 
Avaliação em dupla (peso 4) - projeto de biblioteca com espaço para exposições.  

 
 

Observações: 

Conceitos  
a) Iluminação na arquitetura: arte e ciência. Referências históricas e contemporâneas; b) Visa ̃o e 
Percepça ̃o Visual: O exercício do Olhar; c) Conceitos fundamentais: luz, visão, percepção; d) 
grandezas e unidades fotométricas; e) leis fundamentais da iluminação; f) reflexão, transmissão e 
absorção da luz; e) luz e cor; f) temperatura de cor e índice de reprodução de cor; recursos 
computacionais: Uso da fotografia na avaliação da iluminação de ambientes reais e maquetes; g) 
Iluminaça ̃o natural: tipos de céu e disponibilidade de luz natural; h) Diretrizes gerais para projeto; i) 
Controle da Insolaça ̃o e do ofuscamento; j) Tipos de iluminação natural; k) Iluminação artificial: fontes 
de luz, características, princípios de funcionamento e utilização; l) Luminárias, equipamentos 
auxiliares e dispositivos de controle; m) Iluminação de interiores, de fachadas e de exteriores, 
conceitos gerais e métodos de cálculo; n) etapas e diretrizes gerais para projeto; 
desenvolvimento das tecnologias de iluminação tem sido muito rápido, incorporando novas 
possibilidades estéticas, de qualidade e variedade de luz e de eficiência energética. Essas inovações 
são de grande valor para a arquitetura, inclusive para a busca de ambientes mais sustentáveis.A 
Formação de Repertório: disciplina se propõe a explorar aspectos estéticos e funcionais da 
iluminaça ̃o natural  e da iluminação artificial na prática do projeto de arquitetura, em conformidade 
com os mais recentes avanc ̧os no trato da matéria, nos seus aspectos conceituais e operacionais. 

 
 

ASSINATURAS: 
 
 
 
 
 

 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 
Verifique a autenticidade deste documento na página www.dac.unicamp.br/link 
Código Chave: xxxxxxxxx 

 


