
Iluminação artificial: 

Tipos de lâmpada

Sistemas de iluminação

Exemplos

Exemplos de iluminância:

Luz solar em dia claro (exterior)............................ 100.000lux

Sala com janelas amplas, à luz do dia........................ 1.000lux

Sala bem iluminada por lâmpadas......................... 300-500lux

Boas condições de visibilidade..................................... 100lux

Logradouro público bem iluminado........................... 10-20lux

Luar de lua cheia, céu limpo.......................................... 0,5 lux



As lâmpadas elétricas podem classificar-se em 
lâmpadas de incandescência e lâmpadas de 
descarga.

LâmpadasLâmpadas



Conceitos

Temperatura de cor correlata (TCC)  



Temperatura de cor

As fontes de luz podem emitir luz de 
aparência de cor entre “quente” e “fria”. As 
cores “quentes” possuem uma aparência 
avermelhada ou amarelada e as cores 
“frias” são azuladas. A temperatura de cor 
correlata é expressa em kelvin (K).



Exemplo 1: restaurantes

Exemplo 2: lojas

Exemplo 3: residências

Conforto e produtividade



Exemplo 1: restaurantes

Conforto e produtividade



Exemplo 1: restaurantes

Conforto e produtividade



Tonalidade de cor fria ou neutra: 
temperatura de cor mínima de 4000°K.

Tonalidade de cor  quente: temperatura 
de cor máxima de 3000°K.



Materiais Metálicos

Loja 
artigos de 
luxo:
Exposição 
minimalista
.
Iluminação 
embutida



Exemplo 3: residências

Arq. Eduardo Almeida

Ilumin. Gilberto Franco

Conforto e produtividade



Exemplo 3: residências

Conforto e produtividade



Conceitos

Índice de reprodução de cores (IRC)
O IRC mede quanto a luz artificial se aproxima da natural. Quanto 
maior o IRC, melhor, sendo este um fator preponderante para 
comparação de fontes de luz com a mesma TCC, ou para a escolha 
da lâmpada.

IRC = 70 / 85 / 100

Conceitos
• Luz
• Sensibilidade visual
• Fluxo luminoso
• Intensidade Luminosa
• Iluminância
• Luminância
• Fator ou índice de 
reflexão
• Temperatura de cor 
correlata
• Índice de reprodução de 
cor
• Curva de distribuição 
luminosa
• Eficiência energética

Tipos de Lâmpadas
• Incandescente

Comum
Refletora
Halógena

• De descarga
fluorescentes
ENDURA

• A vapor de sódio
A baixa pressão
A alta pressão

• A vapor de mercúrio
• De vapor metálico
• LEDs

Luminárias
Desempenho

• Eficiência da luminária
• Eficiência do recinto
• Índice do local
• Fator de utilização
• Fator de depreciação

Projeto de iluminação



Índice de
reprodução de 

cor

O índice de reprodução 
significa a medida de 

correspondência entre a 
cor real e sua aparência 
diante de uma fonte de 

luz.



Índice de
reprodução de 

cor



Grandezas Fotométricas e Método de Lúmens

É calculada pela divisão entre o Fluxo Luminoso emitido (lm) e a Potência 
consumida pela lâmpada (W).

Características das Lâmpadas e Acessórios

Eficiência Energética (ηω)
unid.: lúmen por watt (lm / W)



Conceitos

Eficiência energética (ηω)

É calculada pela divisão entre o Fluxo Luminoso emitido (lm) e a 
Potência consumida pela lâmpada (W). É dada em lúmen por watt
(lm/W).

Conceitos
• Luz
• Sensibilidade visual
• Fluxo luminoso
• Intensidade Luminosa
• Iluminância
• Luminância
• Fator ou índice de 
reflexão
• Temperatura de cor 
correlata
• Índice de reprodução de 
cor
• Curva de distribuição 
luminosa
• Eficiência energética

Tipos de Lâmpadas
• Incandescente

Comum
Refletora
Halógena

• De descarga
fluorescentes
ENDURA

• A vapor de sódio
A baixa pressão
A alta pressão

• A vapor de mercúrio
• De vapor metálico
• LEDs

Luminárias
Desempenho

• Eficiência da luminária
• Eficiência do recinto
• Índice do local
• Fator de utilização
• Fator de depreciação

Projeto de iluminação

Exemplos:
•Uma lâmpada incandescente standard clara produz de 
10 a 15 lm/w,
•uma fluorescente compacta DULUX®, de 50 a 80 
lm/w,
•e uma vapor de sódio NAV®, de 80 a 140 lm/w.



Lâmpadas 
incandescentes

São as lâmpadas incandescentes 
tradicionais, as refletoras e as halógenas.



Tipos de Lâmpadas

Halógena

Halógena Cápsula

É apresentada nos modelos:
● Cápsula (halopin)
● Palito
● Dicróica
● PAR
● AR

Esses três últimos modelos 
são equipados com refletores 
dicróicos que refletem grande 
parte da radiação visível e 
transmitem aproximadamente 
65% da radiação térmica para 
trás.

AR

Dicróica PAR

Halógena Palito



Lâmpadas Halógenas  e 
Dicróicas

. 
Lâmpadas halógenas em baixa tensão de rede 

(utilizam transformador):
Halostar –lâmpadas bipino pequenas.

Halospot (AR) – com refletor de alumínio e capa 
de proteção antiofuscante.



Lâmpadas Halógenas  e 
Dicróicas

. 

Decostar – são as halógenas com refletor 
dicróico,bulbo de quartzo que filtra a 

radiação UV. (podem enviar o calor para 
trás do forro, ou não)



Espectro de uma lâmpada 
incandescente tradicional e 
halógena

Vantagens: 
- Tamanho reduzido;
- Funcionamento imediato;
- IRC 100;
- Baixo custo inicial;
- Podem ser facilmente controladas por “dimmers”.

Desvantagens:
- Baixa eficiência luminosa (muita dissipação de calor);
- Possibilidade de ofuscamento;
- Curta vida útil quando comparadas às fluorescentes;
- Sensíveis a choques e vibrações;
- Custo de operação elevado;
- Sofrem com variação da tensão da rede.

Tipos de LâmpadaConceitos
• Luz
• Sensibilidade visual
• Fluxo luminoso
• Intensidade Luminosa
• Iluminância
• Luminância
• Fator ou índice de 
reflexão
• Temperatura de cor 
correlata
• Índice de reprodução de 
cor
• Curva de distribuição 
luminosa
• Eficiência energética

Tipos de Lâmpadas
• Incandescente

Comum
Refletora
Halógena

• De descarga
fluorescentes
ENDURA

• A vapor de sódio
A baixa pressão
A alta pressão

• A vapor de mercúrio
• De vapor metálico
• LEDs

Luminárias
Desempenho

• Eficiência da luminária
• Eficiência do recinto
• Índice do local
• Fator de utilização
• Fator de depreciação

Projeto de iluminação



Fluorescente

Nessas lâmpadas o fluxo luminoso é gerado pela passagem de corrente através 
de um gás, ou de uma mistura de gases ou vapores, sem a existência de 
filamento.

As lâmpadas de descarga podem ser: fluorescentes (tubulares, compactas ou 
eletrônicas); vapor de sódio; vapor de mercúrio ou multi-vapor metálico.

As lâmpadas fluorescentes, em uma temperatura de 25°, onde 
possuem melhor rendimento, convertem 30% da potência aplicada 
em radiação visível. 

Fluorescente tubular
Apresentam diâmetros de 16 a 33,5 mm; IRC 
de aproximadamente 70; eficiência luminosa 4 
a 6 vezes maior que as incandescentes; vida 
média de 6.000 a 9.000 horas; baixa luminância 
(menor possibilidade de ofuscamento).

Lâmpadas de descarga



Lâmpadas 
Fluorescentes 

tubulares

São a forma clássica para uma iluminação 
econômica. 

A nova linha T5 proporciona mais eficiência, 
redução do diâmetro (16mm) e melhor reprodução 
de cores. Novos reatores eletrônicos possibilitam 

maior economia de energia e durabilidade.



Lâmpadas 
Fluorescentes 
compactas  e

pl

Funcionamento similar ao das fluorescentes tubulares, 
mas de pequenas dimensões. 

Alta eficiência energética, longa durabilidade (até 
quinze vezes mais), diversificação capaz de atender 

as mais diferentes necessidades de aplicação).



Fluorescente compacta integrada

Apresentam bulbo compacto de diversos formatos; 
dispositivos de partida integrados; alta eficiência 
luminosa; IRC maior que 80; vida média entre 5.000 
e 6.000 horas.

Fluorescente compacta não-integrada

Conexão com 2 ou 4 pinos; são recomendadas 
para áreas comerciais onde a iluminação 
permanece ligada por períodos longos; alta 
eficiência luminosa; IRC maior que 80; vida média 
de 5.000 a 6.000 horas.

É uma lâmpada especial que, por não possuir filamentos elétricos 
como nas demais fluorescentes, possui vida útil de 60.000 horas. 

É indicada para locais de difícil acesso, como os de pé-direito 
altos, pois além da durabilidade têm um grande fluxo luminoso, 
possibilitando iluminação a longa distância.

ENDURA



Vantagens em relação às incandescentes:
- Custo de manutenção menor, devido à longa vida útil;
- Eficiência luminosa 4 a 6 vezes maior do que as fluorescentes;
- Baixa luminância - redução do risco de ofuscamento;
- Vida média alta (6.000 a 20.000 horas).

Desvantagens em relação às incandescentes:
- Custo inicial alto;
- Sensibilidade à temperatura do ambiente;
- Produção de ruído pelos reatores;
- Apenas alguns tipos podem utilizar “dimmers”;
- Necessitam equipamento auxiliar (reatores, que fornecem alta 
voltagem inicial para começar a descarga e rapidamente limitar 
a corrente; e starters, que proporcionam a tensão necessária 
para a descarga inicial através de pulsações da corrente).



Halógenas e Fluorescentes 
tubulares

Tubos de fluorescentes com filtro âmbar 
Rosco Embutidos



Combinação de 
halógenas e 
fluorescentes 
cor 3000K

Mármore travertino



Vapor de sódio

As lâmpadas de vapor de sódio são amplamente utilizadas em espaços abertos. 
Essas lâmpadas necessitam equipamento auxiliar (reator e ignitor) e possuem 
longa vida útil (6.000 a 9.000 horas). Este tipo de lâmpada se apresenta em duas 
versões: de baixa e de alta pressão.

Vapor de sódio a baixa pressão
Aplicada em grandes espaços externos, onde a reprodução de cor 
não é necessária e o reconhecimento por contrastes é
predominante, por exemplo, auto-estradas, vias de tráfego e 
estacionamentos.

Distribuição espectral



Vapor de sódio a alta pressão

Proporcionam reprodução de 
cor razoavelmente boa. Estão 
disponíveis com eficiência 
luminosa de até 130lm/W, em 
potências que variam de 33 a 
210W, e TCC de 
aproximadamente 2.100K. 
Com tonalidade alaranjada e 
alta eficiência luminosa, têm 
tido um emprego crescente 
para iluminação externa e 
industrial.

Distribuição espectral

Vantagens: 
- Elevada eficiência luminosa, especialmente as de baixa pressão;
- Vida média entre 6.000 e 9.000 horas.

Desvantagens:
- Necessidade de aparelhagem auxiliar para a partida e alimentação;
- Leva de 5 a 8 minutos para atingir 80% do fluxo luminoso máximo;
- Custo inicial elevado.



Não exigem equipamentos auxiliares para 
seu funcionamento. 

Possuem eficiência luminosa de 55lm/W, 
IRC de 40 a 48%, cor branca-azulada e vida 
média entre 6.000 e 9.000 horas. Possuem 
custo inicial elevado e necessitam de longo 
tempo para seu acendimento.

As lâmpadas de vapor de mercúrio mistas
são a mesma lâmpada de bulbo 
fluorescente, porém com o tubo de descarga 
ligado em série a um filamento de 
tungstênio, que age como reator, 
dispensando o emprego deste e permitindo 
que a lâmpada seja ligada diretamente à
rede. Este tipo possui IRC de 60 a 63%, cor 
amarela e eficiência luminosa de até 22
lm/W.

Lâmpadas de vapor de mercúrio



As lâmpadas multivapores metálicos emitem luz branca, são mais 
eficientes que as de vapor de mercúrio e têm maior variedade de 
tonalidades de cor. Possuem tubo de descarga cerâmico ou de 
quartzo preenchido com mercúrio de alta pressão e uma mistura de 
vapores.

Essas lâmpadas possuem IRC de 75 a 96%, baixo consumo de 
energia e grande diversidade de formatos e potências.

Lâmpadas de vapor metálico



Lâmpadas 
descarga –

multivapores 
metálicos

Onde é necessário mais luz, 
as lâmpadas de 

multivapores metálicos de 
alta potência, de 250w a 
2000w, são ideais para 

locais onde a qualidade de 
luz é essencial. 

Aplicação em fachadas e 
vitrines.



Lâmpadas descarga –
multivapores metálicos

As lâmpadas de 
multivapores metálicos 
de baixa potência, de 
35w a 200w, são ideais 

para locais onde se 
deseja um pacote de 
luz elevado. Aplicação 
em fachadas e vitrines.



exemplos

Tok stok No 
forro: estrutura 
metálica com 
pendentes para 
vapor metálico 
150w.

Ilum. geral
nichos com 

possibilidades de 
3 tipos de 
lâmpadas.



exemplos
Vapor metálico com filtro azul na danceteria.
Halógenas no bar



Vantagens
- Disponíveis numa grande gama de potência (250 a 2000W);
- Elevada eficiência luminosa (aproximadamente 95 lm/W);
- IRC maior que 70%;
- Vida útil elevada (6.000 a 20.000h).

Desvantagens:
- Necessidade de equipamentos auxiliares (reator e ignitor);
- Redução do fluxo luminoso durante a vida útil (de 30 a 50%);
- Variações na TCC durante sua vida;
- Sensíveis a variações de tensão maior que 5%.



LEDs
As LEDs (Diodos Emissores de Luz) são componentes 
semicondutores que convertem corrente elétrica em luz. Têm vida 
útil de até 100.000 horas, o que praticamente elimina a 
necessidade de manutenção. 

O consumo de energia elétrica é em torno de 1W. Trabalhando em 
baixa tensão e baixa corrente nominal, são mais seguros que as 
fontes de luz artificiais já conhecidas.

São utilizados para comunicação visual (fachadas, luminosos, 
avisos – saída, WC, bar, etc.), para sinais de tráfego, sancas de 
iluminação geral, marcação de caminhos em prédios, jardins, 
cinemas, teatros e escadarias.



Módulos  de leds

São diodos emissores de luz com tamanho 
bastante reduzidos oferece vantagens de 

baixo consumo de energia e dissipação de 
calor. Aplicação em fachadas e marcação 
de caminhos, contornos, superfícies curvas.



Vantagens dos Leds:

- Longa durabilidade;
- Alta eficiência luminosa;
- Variedade de cores;
- Dimensões reduzidas;
- Alta resistência a choques e vibrações;
- Sem radiação ultravioleta e infravermelha;
- Baixo consumo de energia;
- Pequena dissipação de calor.



Além das vantagens e desvantagens é necessário estar atento:

Ao grau de controle desejado: A distribuição de luz de uma 
pequena lâmpada é mais facilmente controlada do que de uma 
lâmpada grande. 

Ao grau de difusão desejado: Uma fonte de grande área, ou uma 
fonte linear, como uma lâmpada fluorescente, gera uma luz mais 
difusa e sombras mais suaves.

À consistência e segurança da corrente elétrica: Lâmpadas a 
alta pressão de gases são mais sensíveis à variação de corrente 
do que lâmpadas de baixa pressão.

À temperatura ambiente e umidade: Lâmpadas fluorescentes 
são sensíveis à temperatura e umidade. 

Ao acréscimo na carga de ar condicionado: Lâmpadas com alta 
eficiência proporcionarão mais luz com menor acréscimo de 
temperatura. 

Escolha do tipo de lâmpada



À reprodução de cor: Exerce papel fundamental na aparência do 
espaço.

Ao custo: Algumas lâmpadas têm custo inicial muito baixo, no 
entanto estas tendem a ter baixa eficiência e vida útil curta.

À eficácia, vida útil e depreciação: Se a lâmpada sofre uma 
rápida depreciação do fluxo luminoso, isto deve ser levado em 
conta no projeto de iluminação, para que quando isto ocorra ainda 
haja níveis satisfatórios de iluminamento no ambiente.

Ao controle: Algumas lâmpadas são mais facilmente 
“dimmerizáveis”.

Aos dispositivos para economizar energia: algumas lâmpadas 
se adaptam melhor a determinadas estratégias de conservação de 
energia, como o uso de dimmers. 

Tipos de Lâmpada



Destaque para o 
pé direito alto, e 
materiais de 
construção,

Permite o 
protagonismo das 
luminárias

Loja Einstein



A iluminação de interiores em 
lojas

O interior de uma loja 
necessita de um sistema 
de iluminação geral para 
orientação, que se 
aumenta em zonas com 
expositores  especiais e 
pontos de interesse para 
atrair o cliente a zonas 
escolhidas do 
estabelecimento.



exemplos
Iluminação Difusa.

Excelente reprodução 
de cores. (80 a 90%)

Tonalidade de cor 
3000w.

Baixa dissipação de 
calor

Possibilidades: 
Lãmpadas T5

Vapor Metálico HCI 
70w



Vitrines

A vitrine como foco de atração dos 
passantes requer um efeito teatral para a 

iluminação.



Loja Ocimar Versolatto



Revestimentos Industrializados



Revestimentos

Lojas Mandi – moda masculina



Tipos de Materiais Excesso de Metais x ambiente cálido:
Projetores com lâmpadas de vapor 
metálico

Loja de tapetes em São Paulo



Nas sancas verticais: fluorescentes tubulares T5, 28w. 
Nos forros fluorescentes compactas 2x32w ou 2x36w.



Sites:

Baixar programa LUZ DO SOL
Site www.labeee.ufsc.br
Manual da OSRAM
Product training program 
http://www.osram.com/osram_com/Tools__Services/Training_
_Knowledge/Webbased_Training/ptp_com/PTP_Popup.jsp

www.erco.com


