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O que os olhos veem: a melhor iluminação é a iluminação que lhe dá 

a visão mais clara 

 

1. Introdução 

 

Muitas empresas de iluminação e os consumidores têm uma visão ultrapassada de como o 

olho lida com luz. Por causa disso, prevalecem soluções de iluminação que são ineficientes, 

além de equívocos e regras conflitantes sobre a temperatura de cor apropriada da luz e dos 

níveis de luz adequados. 

Para proporcionar uma melhor e mais eficiente iluminação com objetivo de melhorar o 

desempenho visual e a percepção de brilho, a LUMINO Energy Solutions incorpora os cálculos 

de Lumens Efetivos em suas soluções. O objetivo deste documento é dar uma melhor 

compreensão de como vemos a luz, como com a iluminação convencional não conseguiu 

implementar um valioso atributo que caracteriza a resposta espectral do sistema visual de, e 

como a LUMINO apresenta este conceito como parte da sua prática em iluminação. 

 

2. Medidas escotópicas: o que o medidor de luz não mede 

 

Sabemos que os nossos olhos têm dois tipos de fotorreceptores, cones e bastonetes. Enquanto 

os cones controlam nossa visão fotópica, o termo científico para detecção de cor na luz alta, os 

bastonetes controlam nossa visão escotópica, o termo científico para a percepção visual com 

pouca luz. Cones são comumente descritos como responsáveis pela "visão diurna", enquanto 

os bastonetes são descritos como responsáveis pela nossa "visão noturna." Os cones são 

sensíveis ao vermelho, azul e verde em condições de luz alta e os bastonetes são mais 

sensíveis à cor azul e controlam principalmente a abertura e fechamento da pupila. No entanto, 

essas descrições simplificam muito a forma como cones e bastonetes criam a nossa visão. 

Especificamente para os bastonetes, acredita-se amplamente que são importantes apenas 

para visão noturna, quando na realidade eles contribuem significativamente para nossa visão 

em vários níveis de luz. Há uma gama de níveis de luz chamada a região mesópica, onde 

ambos os cones e bastonetes afetam o sistema visual humano. A maior parte da iluminação 

exterior cai dentro da região mesópica. 

No entanto, surpreendentemente, empresas de iluminação e os consumidores contam somente 

com medições fotópicas de lumens para descrever o brilho de uma lâmpada. Lumens fotópicos 

são os únicos lumens medidos em testes com lâmpadas de vapor metálico, vapor de sodio ou 

LEDs. Esses testes de simulação de luz a que as lâmpadas atuais são submetidas tem a 

finalidade de determinar o seu brilho (fluxo luminoso), ângulos de distribuição de luz e eficácia. 

Lumens fotópicos são geralmente os únicos lumens que são mencionados em materiais de 

marketing e, portanto, os únicos lumens considerado quando se compra uma lâmpada. 
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3. Sensibilidade escotópica 

 

Dois cientistas, Dr. Sam Berman e Dr. Don Jewett, fornecem uma melhor compreensão do 

desempenho do olho para a prática de iluminação e eficiência energética em iluminação. 

Os dois cientistas mostram que bastonetes controlam, principalmente, a abertura e fechamento 

da pupila do olho e que a percepção de luminosidade de um ambiente é substancialmente 

influenciada por esta funcionalidade dos bastonetes. Os testes mostram que a solução de 

iluminação é melhorada quando se leva em conta a capacidade de resposta dos bastonetes 

nos vários ambientes de trabalho. 

O controle do tamanho da pupila pelos bastonetes influencia significativamente a visão: pupilas 

menores melhoram nossa visão de profundidade, proporcionam uma melhor acuidade visual 

(grau de aptidão do olho para discriminar os detalhes espaciais, ou seja, a capacidade de 

perceber a forma e o contorno dos objetos) e, portanto, permitir uma maior qualidade na visão 

em determinados níveis de luz e temperaturas de cor (Kelvin) iluminando os olhos.  

Infelizmente, a maioria das soluções em iluminação aumenta os níveis de luz para reduzir o 

tamanho da pupila, desperdiçando energia elétrica, acrescentando brilho e aumentando o risco 

de alterações visuais e dores de cabeça para o usuário. 

Em vez disso, a melhor maneira de reduzir o tamanho da pupila é aumentar a temperatura de 

cor, não aumentar o nível de luz. Quanto mais elevada for a temperatura de cor, mais a 

iluminação contem lumens escotópicos, contribuindo assim para maior ativação dos 

bastonetes. Isso é comprovado por estudos que mostram que indivíduos escolhem como mais 

brilhante a luz “reforçada” com lumens escotópicos, do que uma luz com mais lumens 

fotópicos, embora o nível de luz medidos cheguem a ser 30% mais baixos quando usado um 

medidor/fotômetro convencional. As soluções em iluminação de hoje se preocupam muito mais 

com as leituras feitas pelo medidor de luz e não focam o suficiente sobre o que realmente o 

usuário quer ou precisa ver. 

 

4. Lumens Efetivos: avaliação fotópica e escotópica para redução do consumo de 

energia elétrica 

 

Diferentes tipos de lâmpadas têm diferentes medidas de níveis de luz fotópicas e escotópicas. 

Por exemplo, dependendo da temperatura de cor, os LEDs variam entre um máximo de 1,56-

2,07. Para determinar o total de lumens visualmente eficazes (também chamados "lumens 

efetivos"), existe um cálculo luminotécnico que leva em consideração, entre outras variáveis, o 

valor S/P, que é a razão entre os lumens escotópicos e fotópicos gerados por um determinado 

tipo de lâmpada. 

A LUMINO avalia um sistema de iluminação existente baseado em lumens efetivos, mas ainda 

compara lumens fotópicos e manutenção do fluxo luminoso para determinar a melhor solução.  

Por exemplo, as fotos abaixo são de um pátio de estacionamento de aeronaves em um 

aeroporto no Brasil. Tinha-se uma configuração com lâmpadas VSO de 1000W e 400W (lado 

esquerdo) na instalação antiga, ao lado de lâmpadas de 320W e 200W VM (lado direito) com 

temperatura de cor 5000K na instalação nova.  
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Qual deles parece mais brilhante e é mais fácil de se ver a verdadeira cor? A lâmpada de vapor 

metálico tem uma sensibilidade escotópica mais elevada, e, assim, a percepção de brilho da 

área iluminada é influenciada pelos bastonetes nos olhos e por isso aparece mais brilhante.  

 

Embora as medidas em lumens fotópicos sejam maiores na instalação antiga, esta tem menos 

lumens efetivos. Além disso, apenas 29% da energia utilizada em uma lâmpada VSO produz 

luz, contribuindo ainda mais para o desperdício de energia elétrica. Na instalação com VM, 

apesar da quantidade de lumens fotópicos ser menor, o total de lumens efetivos é quase duas 

vezes maior, com um consumo de energia elétrica 66.3% menor.  

 

5. Conclusão 

 

A fim prover soluções energeticamente eficientes que proporcionam luz de alta qualidade e 

promover a visão clara, é preciso saber como o olho se adapta à luz. Ambos os componentes 

escotópicos e fotópicos da luz devem ser considerados para proporcionar uma excelente 

iluminação e maior eficiência energética. Quando se pensa em iluminação, o objetivo não é 

simplesmente emitir a maior luminosidade, mas sim tornar os objetos no entorno mais visíveis, 

até os menores detalhes. A visão clara não necessita de níveis muito altos de iluminância. 

Embora lumens efetivos não devam ser subestimados na escolha da fonte de luz ideal, todos 

VSO (antes) VM (depois)

Escotopico (S) 41.7 89.1

Fotopico (P) 60.6 54.9

S/P ratio 0.674 1.620

Lumens Efetivos (VE) 44.5 80.0
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os fatores são igualmente importantes: ambiente, tempo de uso, finalidade da luz (ex.: tarefas 

delicadas, tais como odontologia, ou simplesmente iluminar uma parede), o tipo de luminária.  

Para que se possa diminuir a demanda global de energia elétrica, todos os aspectos da 

iluminação devem ser entendidos, de lumens fotópicos a lumens escotópicos, manutenção do 

fluxo luminoso e consumo de energia de diferentes lâmpadas. Com esta abordagem, há uma 

oportunidade significativa para alcançar iluminação de qualidade com um melhor custo-

benefício. 


