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VOCÊ RECONHECE O VALOR DE UMA BOA ILUMINAÇÃO? 

Então é bom você saber alguma coisa sobre o que é necessário para se chegar a uma iluminação artificial satisfató-
ria. A iluminação artificial está ligada a praticamente todas as atividades nas regiões chamadas civilizadas. Ela é 
importante para o trabalho, para os estudos, esportes, lazer, turismo, até para freqüentar a praia ... à noite. 

A luz artificial provém principalmente de lâmpadas, normalmente instaladas dentro de luminárias (hoje já existem 
outros dispositivos, chamados leds, com a mesma finalidade). Para se fazer um projeto de iluminação é necessário 
saber quanta luz é emitida pela luminária, e também é muito importante saber como essa luz se distribui. 

Vamos imaginar que desejamos avaliar um chuveiro. Não apenas a quantidade de água que sai é importante, mas 
também como ela se distribui. Se for um jato concentrado demais ou se a água se espalhar muito, isso não será 
adequado. 

Com as luminárias acontece a mesma coisa. Mas não é tão fácil fazer essa avaliação simplesmente olhando para a 
luminária acesa.  

QUAL A PARTICIPAÇÃO DA GONIOFOTOMETRIA NA QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO? 

A goniofotometria é uma técnica que permite medir quanta luz sai de uma luminária e como ela se distribui. 

Os resultados obtidos serão utilizados pelo projetista de iluminação, que poderá então avaliar o resultado que será 
alcançado em um determinado local, com base em normas [1] [2], a quantidade de luminárias necessárias, etc. 
Dentre os diversos modelos que atendam as suas necessidades será feita a escolha com base em outras prioridades, 
que podem ser o consumo de energia elétrica, o custo das luminárias, a estética, etc. 

                                                     

Figura 1 – Goniofotômetro do Inmetro 

Vimos então que a goniofotometria ajuda a avaliar os níveis de iluminação e o consumo de energia elétrica. Mas 
existem outras coisas importantes cuja análise depende também da goniofotometria. Um deles é o chamado ofusca-
mento, causado por pontos da luminária muito brilhantes, dentro do campo de visão. O ofuscamento pode causar 
desde algum incômodo até impedir a realização de tarefas. Quem já não teve a visão perturbada por um farol de 
automóvel desregulado? 

Certa vez foi recebida pelo laboratório uma luminária em que uma parte da lâmpada era visível diretamente, o que 
causaria ofuscamento. Entramos em contato com o fabricante informando dessa deficiência, o que levou a alteração 
do projeto da luminária. Essa luminária se destinava a ser instalada no teto de quartos de um hospital. Se não hou-
vesse correção o paciente ficaria submetido a um ofuscamento bastante desagradável. 



Com relação à iluminação pública, os resultados da fotometria permitem avaliar também a chamada poluição lumi-
nosa do céu. Quando existem muitas luminárias emitindo luz para cima, isso vai causar uma nebulosidade que 
impede a observação das estrelas. Em regiões onde existem observatórios astronômicos a legislação deve ser bem 
severa com relação a isso [3].  

 

Figura 2 – Classificação de Luminárias para iluminação pública com relação à pouição luminosa; efeito da poluição luminosa em uma 
grande cidade. 

ISSO É TUDO QUE O INMETRO FAZ COM A GONIOFOTOMETRIA? 

Bem, isso não seria pouco, dada a importância dessa atividade e o investimento que o Inmetro fez para implantar 
esse serviço. Mas o Inmetro, através do Laboratório de Radiometria e Fotometria (Laraf), da Divisão de Metrologia 
Óptica (Diopt), promoveu diversas inovações para atender novas necessidades. 

Foi criada modalidade de serviço para dar apoio à indústria nacional (principalmente os pequenos fabricantes) no 
desenvolvimento de seus produtos. Promove permanentemente a disseminação de conhecimentos para a indústria, 
os projetistas e os usuários de luminárias, como concessionárias de energia elétrica e prefeituras, e até de pessoas 
físicas que fazem consultas por e-mail ou através da Ouvidoria do Inmetro. 

Apesar de o goniofotômetro ter sido implantado com a finalidade de analisar luminárias, surgiu demanda para 
fotometria de outros tipos de equipamentos, em processo de nacionalização. Esses equipamentos têm características 
e normas específicas que tornam necessário o desenvolvimento de métodos especiais de medição. Temos como 
exemplo um Farol Rotativo para Aeroportos [4], uma Luz de Mastro para navios, e uma Unidade de Luz PAPI para 
aeroportos (figura 3). 

 

Figura 3 – Farol Rotativo para Aeroportos, Luz de Mastro para navios, e Unidade de Luz PAPI para aeroportos. 
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