
O Departamento de Edifícios (DED) do 
LNEC está a promover sessões técnicas 
e informativas sobre a atividade de 
Ciência e Tecnologia desenvolvida no 
Departamento. Estas sessões serão 
realizadas no LNEC.

A Iluminação natural nos edifícios
Uma abordagem no contexto do 
conforto e da eficiência energética 
síntese temática
A iluminação constitui um dos principais fatores condicionantes 
da qualidade ambiental no interior dos edifícios. A sua principal 
função consiste em proporcionar um ambiente visual interior 
adequado, assegurando as condições de iluminação necessárias 
à realização das atividades visuais. Essas condições devem incluir 
a garantia dos mais adequados níveis de iluminação, a existência 
de conforto visual para os ocupantes, a minimização dos impactes 
energéticos e, ainda, os benefícios mais subjetivos, decorrentes 
da utilização da luz natural em vez da luz artificial e do contacto 
com o ambiente exterior através dos vãos envidraçados.
A principal característica da iluminação natural, que a distingue 
da iluminação artificial, é o seu caráter dinâmico associado a 
variações temporais e a variações nas condições de nebulosidade. 
As metodologias tradicionais de previsão do desempenho da 
iluminação natural nos edifícios e as “métricas” usadas para 
a sua quantificação possuem limitações que não permitem 
tomar em consideração, de modo eficaz e realista, os efeitos das 
características dinâmicas da luz natural e em particular aquelas 
relacionadas com a influência das especificidades climáticas, 
com os impactes energéticos decorrentes do seu aproveitamento 
como fonte de iluminação nos espaços interiores, e com a 
influência das preferências e comportamentos dos ocupantes 
dos edifícios para com os sistemas de controlo ambientais de 
que dispõem. 
Deste modo, no contexto da sustentabilidade e eficiência 
energética nos edifícios torna-se importante não só demonstrar 
de modo claro como a iluminação natural pode contribuir 
para a utilização racional da energia nos edifícios, como ainda 
utilizar metodologias que permitam ao projetista assegurar essa 
eficiência energética sem prejuízo das condições interiores de 
iluminação natural.
Pretende-se com a presente Sessão Técnica abordar os principais 
aspetos do projeto da iluminação natural nos edifícios, tendo 
por enquadramento geral as exigências de conforto, eficiência 
energética e sustentabilidade, a necessidade de articulação 
com outros domínios do projeto de edifícios e a influência dos 
ocupantes nas condições de iluminação finais. 
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destinatários
Esta Sessão Técnica destina-se a 
engenheiros civis, arquitetos, e outros 
técnicos ligados ao projeto dos 
edifícios que pretendam alargar os 
seus conhecimentos nos domínios 
do conforto ambiental e eficiência 
energética em geral e da iluminação 
natural em particular. 

docência
António Santos (LNEC)

local, data e horário
A Sessão Técnica terá lugar no Centro 
de Congressos do LNEC, no dia 
5 de março de 2013 entre as 14:30 e as 
17:30.

informações
Correspondência e pedidos de 
esclarecimento devem ser dirigidos a:
LNEC | Apoio à Organização de Reuniões
Av. do Brasil 101 | 1700-066 LISBOA
tel.: 21 844 34 83 | fax: 21 844 30 14
cursos@lnec.pt

inscrição e pagamento
O custo de cada Sessão Técnica é de:

61,50 euros (IVA incluído) – 
inscrição normal;
30,75 euros (IVA incluído) – para 
estudantes universitários e de 
politécnicos (enviar cópia do cartão 
de estudante).

As inscrições só serão consideradas 
quando acompanhadas do comprovativo 
de pagamento, o qual poderá ser 
efetuado:
por cheque
em nome FUNDCIC - Fundo para o 
Desenvolvimento das Ciências da 
Construção
por transferência bancária
NIB: 0018 0365 002000 10582 22
NIF: 502972076
O valor da inscrição inclui as 
apresentações em formato pdf, cafés e o 
certificado de presença. 

acessibilidade
O LNEC é facilmente acessível através de 
transportes públicos.
Carris (http://www.carris.pt/pt/carreiras)
carreiras 731, 783, 717, 750
Metro Lisboa (http://www.metrolisboa.pt)
estação de Metro de Alvalade, percurso 
de dez minutos até ao LNEC.
Os participantes podem estacionar 
gratuitamente no parque do Campus do 
LNEC.

bibliografia sobre a temática 
da Sessão disponível na 
livraria do LNEC
SANTOS, A.J. - A Iluminação Natural e 
Artificial nos Edifícios em “Ambiente em 
Edifícios Urbanos: Seminário”, Patrício, 
J.V., Santos, A.J. (Eds.). Lisboa, LNEC, 
2000.
SANTOS, A.J. - A Iluminação nos Edifícios. 
Uma Abordagem no Contexto da 
Sustentabilidade e Eficiência Energética. 
Lisboa: LNEC, 2009. Série Comunicações 
(COM133).
SANTOS, A.J. - A Iluminação Natural 
e Artificial Como Componentes da 
Reabilitação Energética nos Edifícios  em 
“Cadernos Edifícios Nº 5 - Conservação 
e Reabilitação de Edifícios Recentes”. 
Lisboa: LNEC, Julho de 2010. 
SANTOS, A.J. - Abordagens Inovadoras 
Para Uma Caracterização Dinâmica 
Da Iluminação Natural Nos Edifícios. 
Lisboa: LNEC, 2013. Série Comunicações 
(COM154). (no prelo)


