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MATERIAL DIDÁTICO: 

Será fornecida pela instituição  uma apostila para consultas
em PDF para cada módulo do curso, além de exercícios de
fixação com gabarito.

MATERIAL EXTRA: 

Bibliografia, links de pesquisa, bloquinhos de luminárias
em DWG, IES e 3D, além de muitos outros conteúdos no
módulo bônus.



O QUE É O CURSO 

    O curso Prático de Iluminação Artificial de Interiores

possui conteúdo completo para capacitar o aluno a fazer

um correto projeto luminotécnico e garantir que o resultado

almejado no projeto será condizente com a realidade. 

 

    Por ser totalmente baseado nas normas de iluminação,

o aluno poderá ter segurança para definir a quantidade,

posicionamento e características das peças de iluminação

que comporão seu projeto.



02 DE MARÇO DE 2020

DATA DE INÍCIO DA NOVA TURMA

8 HORAS

HORÁRIO DE LIBERAÇÃO DAS AULAS

OBJETIVO

•  Compreender  a in ter ferênc ia da luz – natura l  ou ar t i f ic ia l  –  na saúde,

no bem-estar  e  na produt iv idade das pessoas;

 

•  A luminotécnica como pro jeto complementar ;  os t ipos de lâmpadas,

as capacidades e o consumo de energ ia de cada uma.  Como calcu lar

e aval iar  a  luminosidade dos ambientes;

 

•  S is temas de gerenciamento.  Como func ionam os sof twares que

permi tem o contro le  automát ico da i luminação por  meio da in ternet  e

s is temas de acesso;

 

•  A evolução tecnológica:  quando va le a pena adotar  os leds,  o  papel

da f ibra ót ica nos pro jetos de i luminação;

 

•  Saber  def in i r  o  t ipo de fonte de i luminação para cada pro jeto,  a

quant idade de luminár ias necessár ias de acordo com a área,  as

normas técnicas e as necess idades dos usuár ios;

 

•  Domínio de técnicas que permi tem aval iar  a  re lação custo/benef íc io

entre os invest imentos em tecnologia de ponta e os resul tados

desejados,  sem gastos exagerados;

6 MESES À PARTIR DO ACESSO LIBERADO

(INÍCIO DIA 02/03)

TEMPO DE ACESSO À PLATAFORMA



MÓDULOS

• Introdução ao curso (disponível 02/03): 
- Boas Vindas!
- Dicas para melhor aproveitamento do curso 
- Possibilidades da carreira e tipos de clientes 
- Cuidados para não errar! 
 
- Aula Inaugural ao vivo!!! Dia 03/03/2020
 
• MÓDULO 01 (disponível 02/03): BE-A-BÁ DA LUMINOTÉCNICA
Aula 01 - A influência fisiológica da iluminação
Aula 02 - Origem da iluminação artificial
Aula 03 - Grandezas e Conceitos 01: Composição da luz
Aula 04 - Grandezas e Conceitos 02: Temperatura de cor
Aula 05 - Grandezas e Conceitos 03: IRC
Aula 06 - Grandezas e Conceitos 04: Fluxo e intensidade
Aula 07 - Grandezas e Conceitos 05: Iluminância e luminância
Aula 08 - Grandezas e Conceitos 06: Potência
Aula 09 - Critérios de conforto visual
Aula 10 - Observação das normas aplicadas
Aula 11- Resumão para a prática 
 
Para baixar:
- Apostila completa
- Exercícios com gabarito 
- Material complementar 
 
Aula ao vivo: Dia 03/03/2020 - 12 horas
 
 



 
• MÓDULO 02 (disponível 09/03): EMISSORES DE LUZ
Aula 01 - Porquê fontes luminosas 
Aula 02 - Estudo das fontes luminosas
Aula 03 - Conceitos 01: Durabilidade
Aula 04 - Tipos de fontes 01: Incandescentes e Halógenas
Aula 05 - Tipos de fontes 02: Lâmpadas de descarga elétrica - a) Baixa
pressão - fluorescentes
Aula 06 - Tipos de fontes 02: Lâmpadas de descarga elétrica - b) Alta pressão
Aula 07 - Tipos de fontes 03: Leds - a) Funcionamento e possibilidade de
aplicação
Aula 08 - Tipos de fontes 03: Leds - b) Como especificar
Aula 09 - Conceitos 02: Rendimento ou eficiência luminosa
Aula 10 - Tipos de fontes 04: Fibra ótica
Aula 11 - Equipamentos auxiliares
 
Para baixar:
- Apostila completa 
- Exercícios com gabarito 
- Material complementar 
 
Aula ao vivo: Dia 23/03/2020 - 19 horas
 
• MÓDULO 03 (disponível 16/03): LUMINÁRIAS
Aula 01 - Conhecimento das luminárias e possibilidades de certificação
Aula 02 - Grandezas elétricas 01 - Tensão, corrente e potência
Aula 03 - Grandezas elétricas 02 - Fator de potência
Aula 04 - Consumo energético na iluminação
Aula 05 - Estudo de Payback
Aula 06 - Definições do consumo energético para certificação 01: Potência
total instalada
 
 



MÓDULOS
Aula 07 - Definições do consumo energético para
certificação 02: Densidade de potência e potência relativa
Aula 08 - Características das luminárias 01 - Gráfico de
distribuição luminosa
Aula 09 - Características das luminárias 02 - Refletância e
ofuscamento
Aula 10 - Características das luminárias 03 - Grau de
proteção
Aula 11 - Características das luminárias 04 - Tipos de
instalação
 
Para baixar:
- Apostila completa
- Exercícios com gabarito 
- Planilhas de cálculo 
- Material complementar 
 
Aula ao vivo: Dia 06/04/2020 - 19 horas
 
• MÓDULO 4 (disponível 23/03): CALCULANDO A
ILUMINAÇÃO
Aula 01 - Introdução aos cálculos luminotécnicos
Aula 02 - Cálculos luminotécnicos: Método dos lúmens
Aula 03 - Levantamento da qualidade da iluminação
Aula 04 - Luminárias e equipamentos
Aula 05 - Definição da quantidade de luminárias
Aula 06 - Cálculos de controle
Aula 07 - Consumo da instalação
Aula 08 - Cálculo luminotécnico - Método ponto a ponto:
Trigonometria básica
Aula 09 - Cálculo luminotécnico - Método ponto a ponto:
Intensidade não perpendicular
 
 



MÓDULOS
Aula 10 - Dimensionamento do ângulo de abertura do
facho de luz
Aula 11 - Leitura das CDL - Curvas de Distribuição
Luminosa
Aula 12 - E aí? Vamos ganhar dinheiro? 
 
Para baixar:
- Apostila completa 
- Exercícios com gabarito 
- Material complementar 
 
Aula ao vivo: Dia 15/04/2020 - 19 horas
 
Bônus (disponível 30/03): 
 
Bônus 01:
Aula 01 - Primeira reunião
Aula 02 - Estudo preliminar
Aula 03 - Projeto Executivo
Aula 04 - Documentação 
Aula 05- Time-lapse DIALUX 
 
Materiais disponibilizados:
- Arquivo do projeto luminotécnico completo de uma sala
de estar e jantar (em DWG e Dialux EVO!)  
- Pacote de bloquinhos de luminárias 
 
Aula ao vivo: Dia 27/04/2020 - 19 horas
 


