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o arquiteto de iluminação rafael leão apresenta um plano 
diretor de iluminação urbana para o centro histórico de 
são paulo, um misto de praticidade e de valorização da 
arquitetura histórica

A importância da iluminação urbana em grandes cidades 

é freqüentemente discutida entre governantes, órgãos 

públicos ligados à segurança, associações e até mesmo 

entre os fabricantes de equipamentos para tais fins. Entretanto, 

além de facilitar o deslocamento de pedestres durante a noite, 

aumentar a sensação de segurança e efetivamente reduzir o nú-

mero de crimes, a iluminação dos grandes centros tem um papel 

histórico-cultural pouco explorado no Brasil. 

A iluminação de edifícios e de estruturas urbanas possui papel de-

terminante na imagem da cidade e, conseqüentemente, na orientação 

espacial de seus habitantes. Foi pensando nisso que o arquiteto de 

iluminação do escritório Conforto Visual, Rafael Leão, desenvolveu sua 

pesquisa de mestrado, avaliando os principais sistemas de iluminação 

urbana e de fachadas atualmente instalados ao longo dos calçadões 

do Centro histórico de São Paulo (SP). Qualificou-os segundo suas 

influências no modo como o pedestre entende o entorno e reconhece 

seus elementos, assim como o seu potencial convidativo em relação 

à utilização do espaço no período noturno.

A partir dos dados obtidos e discutindo o potencial que a 

luz possui para redefinir as referências espaciais na paisagem 

da cidade e influenciar o modo como o observador entende a 

arquitetura, o projeto de Leão apresenta um conjunto de estra-

tégias relacionadas a um plano diretor de iluminação urbana 

para o chamado Triângulo histórico - recorte entre as Ruas XV 

de Novembro, São Bento, José Bonifácio e adjacências -, capaz 

de promover a melhoria do espaço urbano no período noturno 

e auxiliar o resgate da memória paulistana, explorando o uso do 

local e valorizando seus monumentos arquitetônicos.

Tanto o levantamento e a avaliação do sistema atual quanto 

as diretrizes do plano diretor de iluminação urbana fazem parte 

da dissertação de Mestrado que o arquiteto de iluminação defen-

deu na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (FAU-USP), em abril deste ano.

A idéia de “plano diretor de iluminação urbana” começou a 

ser desenvolvida em algumas cidades como Edimburgo (Escócia), 

Lyon (França) e Milwaukee (Estados Unidos) no final dos anos 

1980. Ele consiste em definir um conjunto de conceitos ligados à 

ambiência e à atmosfera mais adequado às características de uma 

região e à tipologia de uso de seu espaço, expondo as estratégias 

de iluminação que podem ser aplicadas para alcançá-lo. Essas 

orientações, quando aplicadas de forma coordenada, permitem 

a interpretação dos elementos do entorno como parte de um 

contexto comum, intensificando o perfil da região, do bairro ou 

da cidade e garantindo a harmonia urbana.

Salienta-se dois conceitos apresentados por Kevin Lynch relacio-

nados à maneira como se entende a cidade antes de se iniciar a 

discussão sobre a luz no espaço público: visibilidade e legibilidade. 

Tais conceitos diferentes, porém interligados, são os critérios mais 

importantes para resolver a iluminação de monumentos arquitetô-

nicos, sejam edifícios, sejam estruturas urbanas, mas que são fre-

qüentemente deixados de lado. Ser visível não significa ser legível, 

ou seja, iluminar um edifício para possibilitar sua visão a distância 

pode não garantir seu reconhecimento na paisagem noturna. 

Como exemplo, Rafael Leão cita o edifício Altino Arantes, o an-

tigo prédio do Banespa localizado no Centro histórico, que possui 

iluminação de topo, porém essa solução não revela sua forma e, 

logo, não garante sua leitura na paisagem noturna. “Para saber 

que o edifício com luz no topo que desponta na paisagem de São 

Paulo a partir de vários pontos de vista próximos ao Centro, ou 

mesmo distantes dele, é o antigo edifício do Banespa, é necessá-

rio que alguém nos diga, pois a iluminação atual não revela sua 

identidade. O propósito da iluminação de fachadas é promover a 

legibilidade - ser apenas visível não significa muita coisa”. 

Essa diferença de conceitos coloca em cheque a iluminação que 

distorce a aparência natural do objeto, como os projetores com lâm-

padas coloridas, ou aquela que exagera na iluminação dos elementos 

arquitetônicos, iluminando tudo que há na fachada, como pilares, 

vigas, marquises, frontões, tímpanos, cornijas, etc. “Iluminar tudo 

muitas vezes não é iluminar bem”, explica Rafael Leão. É fundamental 

que se construa e fundamente o conceito do projeto de iluminação, 

que dialoga entre apelo cênico e hierarquia visual.

Resolver a iluminação de uma forma coerente com o potencial 

de visibilidade e legibilidade dos elementos do entorno, explo-

rando assim a hierarquia entre eles, garante harmonia urbana 

na paisagem noturna.

A iluminação externa quando bem resolvida tem o poder de 

agregar valor à arquitetura e ao sentimento ao espaço, redefi-

nindo sua atmosfera - influenciando como as pessoas se sentem 

naquele local -, e também sua ambiência, ou seja, como 

o observador entende o entorno, suas impressões da 

arquitetura e dos demais elementos do espaço.

A escolha do Centro histórico de São Paulo foi condi-

cionada pelo seu forte significado na cidade. Segundo 

avaliação da Associação Viva o Centro, que atua na re-

vitalização do Centro histórico de São Paulo, a região é 

apresentada como uma riqueza da metrópole, um valioso 

patrimônio material e cultural da população paulistana. 

Já o recorte do estudo nessa região é justificado pela 

grande concentração de bens arquitetônicos tombados e 

pela relação de proximidade entre eles, além da maioria 

não possuir, segundo Leão, soluções de iluminação bem 

resolvidas que os insiram na paisagem noturna. 

O arquiteto de iluminação conta que inicialmente tal tra-

balho consideraria apenas a iluminação de fachadas como 

instrumento para redefinir a ambiência e a atmosfera em 

algumas vias do Centro histórico. Porém, os dados pesqui-

sados para a elaboração do trabalho revelaram que, apesar 

de a iluminação de fachadas definir o modo como o edifício 

é identificado e influenciar na atmosfera de seu entorno, 

esta não seria capaz de transmitir todo o significado de 

tal espaço caso fosse utilizada isoladamente. 

Para solucionar essa questão, a iluminação urbana 

deveria ser considerada e utilizada como instrumento de 

conexão entre os edifícios destacados. dessa maneira, se 

fez necessária a criação de um conjunto de estratégias que 

definisse as medidas e os objetivos tanto das soluções de 

iluminação dos edifícios quanto das vias, proposta esta 

que faz parte de um Plano diretor de Iluminação. 

Para atingir os objetivos envolvidos em um plano diretor 

de iluminação, fez-se um recorte dentro da área objeto de 

estudo: os calçadões do Centro histórico de São Paulo. 

Este compreende os espaços e as edificações dentro dos 
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Novas diretrizes para 
as luzes do Centro limites das vias de pedestres do Triângulo estendido: XV de No-

vembro, São Bento, José Bonifácio e adjacências. As primeiras vias 

transitáveis por automóveis de cada lado do Triângulo - Rua Boa 

Vista, Rua Líbero Badaró e Rua Benjamim Constant - definem um 

anel exterior que é tratado como uma zona de transição entre os 

centros velho e novo.

de acordo com a pesquisa de Leão, o centro velho de São Paulo 

se caracteriza pelo traçado estreito e desalinhado de suas ruas, 

pela presença significativa de edifícios de interesse histórico, do 

final do século XIX e das primeiras décadas do século XX, e de 

espaços públicos que se configuram como praças e largos. Há ain-

da no Centro histórico um grande número de edifícios tombados, 

cuja relevância histórica e cultural é indiscutível, porém possuem 

diferentes níveis de importância na paisagem local. 

Foi considerado um conjunto de critérios que estipula um posto 

mais alto na hierarquia entre os diversos monumentos tombados 
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existentes, como: os valores arquitetônico e histórico do monumen-

to, o período de sua construção, o estado atual de preservação de 

sua fachada, seu papel na formação da cidade e se sua localização 

é privilegiada, como numa esquina ou no final de uma rua.

Os edifícios que estiverem ao fundo do campo visual do observador, 

quando este estiver ingressando no Triângulo pelas vias que o conectam 

com a zona de transição, são entendidos como importantes elementos 

de atratividade. Aqueles que são visíveis ao fundo do campo visual do 

observador inserido no Triângulo também são considerados marcos, 

pois o incentivarão a desenvolver um percurso pela região. Alguns 

edifícios tombados são considerados mais relevantes, como a Igreja 

de São Francisco de Assis, a Escola de Comércio Álvares Penteado, o 

Edifício Altino Arantes (Santander Banespa), a Bolsa de Mercadorias 

e Futuros (BM&F), o Mosteiro de São Bento, entre outros. 

Na análise de campo feita pelo arquiteto de iluminação, foram 

avaliados os efeitos da iluminação atual e os impactos produzi-

dos no entorno e no observador. Os estudos mostraram que a 

iluminação dos calçadões foi resolvida como se fosse destinada 

a automóveis e não a pedestres, pois todas as luminárias difu-

sas (postes e pendentes de globo) instaladas no período de sua 

inauguração já não existem mais. 

Além disso, muitos edifícios que não possuem equipamentos 

de iluminação próprios não são sequer visíveis ao observador 

e, quando são, há muita discrepância relacionada à sua imagem 

original. “Aqueles que estão próximos às luminárias das vias pos-

suem alguma visibilidade, mas como estas projetam a maior parte 

da luz para o piso, contemplando seus planos verticais de forma 

fragmentada, comprometem sua legibilidade”, explica Leão.

Quanto aos edifícios que dispõem de iluminação de fachadas, para 

Leão, a maior parte é apresentada de forma distorcida. Isso se deve, 

principalmente, pela má escolha da fonte, pela seleção inadequada 

do equipamento e pela falta de critério em seu posicionamento.

Rafael Leão lembra que, como já observado em estudos pro-

movidos pelo arquiteto de iluminação austríaco dieter Bartenba-

ch, as principais superfícies que devem ser contempladas pela 

luz são as verticais, pois respondem em até 80% da orientação 

na malha urbana. “Ninguém nos dá uma referência horizontal 

quando nos ensina um caminho, como a cor de uma calçada 

ou um desenho na via, mas sim um elemento vertical, como 

uma placa, um edifício ou uma árvore marcante. Esses são os 

elementos mais determinantes em nossa orientação espacial 

que devem ser destacados à noite, além de serem os respon-

sáveis pela nossa impressão de luminosidade. Na maioria das 

vezes, projetar mais luz no piso não é a maneira eficiente de 

aumentar a impressão de luminosidade em uma via, já que não 

contempla justamente o plano mais importante.”

Para Rafael Leão, um dos objetivos do plano diretor é não mais 

tratar a iluminação dos edifícios isoladamente, mas sim como parte 

de um contexto, fortalecendo o caráter histórico-cultural da região, 

aumentando a sua legibilidade e ajudando a promover o uso do local. 

Para que um projeto de iluminação de fachadas ou monumentos 

seja bem-sucedido, deve-se analisar de que modo sua arquitetura 

influencia o espaço externo ocupado pelo observador.

O arquiteto de iluminação explica que para garantir liberdade 

aos futuros autores de cada projeto e evitar que se tornem um 

conjunto de diretrizes obsoletas, já que novas tecnologias de 

iluminação surgem constantemente no mercado, essas estratégias 

são feitas de forma abrangente, sendo cautelosas na sugestão de 

possíveis soluções que limitem demasiadamente sua implantação 

ao longo de um período de cinco a 25 anos.

Segundo ele, o plano não propõe soluções específicas aos es-

paços, edifícios e monumentos do Triângulo histórico, entretanto 

apresenta escalas de brilho que podem ser aplicadas a tais obje-

tos, avaliando sempre suas características e o contexto em que 

se encontram, e implementa a relação que a luz deve ter com o 

entorno e com o observador próximo e distante.

Com base nos estudos e levantamentos realizados, definiram-se 

as seguintes estratégias do plano diretor de iluminação urbana 

para o Triângulo, que poderiam redefinir a ambiência e a atmos-

fera de seus calçadões se fossem implantadas:

Promover soluções de iluminação mais amigáveis ao pedestre, 

as quais limitem o impacto em sua zona de conforto.

Nesse ponto, é necessário avaliar a relação que a solução de 

iluminação tem com o pedestre, seja no respeito à sua escala, 

no comprometimento da luz com as superfícies verticais, na 

promoção de uma atmosfera mais compatível com o uso do 

espaço, seja no controle antiofuscamento.

Os principais critérios que influenciam a atmosfera são a tempera-

tura de cor, a iluminância e o nível de contraste proporcionado. desse 

modo, o plano estabelece como ideal a utilização de fontes com 

aparência de cor branca morna (entre 2.700K e 3.000K) para ajudar 

a promover uma atmosfera acolhedora, que é mais compatível com 

a tipologia de uso dos calçadões do Triângulo no período noturno. 

da mesma maneira, utilizar fontes com índice de reprodução de cor 

superior a 80% é um pré-requisito para garantir a aparência natural 

das pessoas, assim como dos elementos do entorno. 

A lâmpada atual de vapor de sódio não é a melhor tecnologia 

disponível para resolver espaços destinados a pedestres, em razão 

de sua temperatura de cor excessivamente baixa (2.000K) e de 

seu baixo índice de reprodução de cores, característico de uma 

emissão espectral quase em um único comprimento de onda. Há 

uma grande evidência, formada pelas mais recentes pesquisas, 

comprovando que a utilização de fontes de “luz branca” em baixos 

níveis de luminosidade - típicos da condição de iluminação externa 

em passeios e vias - é muito mais eficiente em termos visuais 

(adaptabilidade e visibilidade) que fontes de luz com distribuição 

espectral limitada. Atualmente, as lâmpadas fluorescentes, as de 

indução e as multivapor metálico de bulbo cerâmico são as mais 

aplicáveis, já que possuem altos índices de reprodução de cor, 

associados a uma distribuição espectral mais uniforme, e estão 

disponíveis nas temperaturas de cor recomendadas.

A iluminação das vias deve ser usada como recurso de conexão entre 

os diversos pontos de interesse da paisagem, proporcionando uma 

solução coerente. É importante respeitar tanto os limites de iluminância 

mínimos quanto os máximos, para evitar o efeito opressor que a luz 

pode causar no ambiente externo quando utilizada em excesso. 

Enfatizar as portas de acesso do Triângulo e definir seus limites 

para posicionar espacialmente o observador e criar apelo visual.

As portas de acesso, além de serem ligações físicas ao Triân-

gulo, são locais de onde é possível identificar alguns de seus 

elementos. Estes, na maior parte edifícios, parcial ou integralmente 

visíveis, são considerados marcos importantes, pois convidam o 

observador distante, ou seja, aquele que está fora da zona de 

transição, a iniciar um percurso. Com o objetivo de fazer com que 

o observador distante entenda que está prestes a ingressar no 

Triângulo, explorando a sensação de proximidade, a iluminação 

dos acessos deve utilizar os próprios elementos existentes em 

sua paisagem como objeto para promover tal efeito. Construir 

estruturas ou sinais pode criar uma imagem não harmônica com 

todos os pontos de vista da paisagem desses acessos, conflitando 

com seus elementos em vez de dialogar com eles. 

É interessante, portanto, estimular a implantação de iluminação de 

Acima, simulação da paisagem do Triângulo, quando observada 
a partir do mesmo ponto, caso fossem realizadas as medidas 
sugeridas neste plano. Os edifícios relevantes do Triângulo visíveis 
a distância estão integralmente iluminados (a partir da esquerda: 
o Mosteiro de São Bento, o antigo edifício do Banespa e o edifício 
Martinelli) e os existentes na zona de transição possuem apenas 
iluminação de coroamento.

Ao lado, visão noturna atual do Triângulo quando observado a partir 
do Viaduto Santa Ifigênia, uma das portas de acesso. As lâmpadas 
de vapor de sódio distorcem as cores do mosaico do piso do 
viaduto e dos pedestres. Tanto os edifícios importantes do Triângulo 
quanto os do anel exterior estão apagados da leitura do observador, 
apenas os mais atentos podem reconhecer o edifício Altino Arantes, 
em função da iluminação parcial da sua torre de cobertura. 
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coroamento (cobertura) nos elementos visíveis ao observador distan-

te, para criar pontos de interesse na paisagem da cidade, os quais 

servirão como referências do Triângulo, mesmo que não influenciem 

diretamente o observador próximo que se localiza em seus calçadões. 

A própria solução de iluminação dos calçadões, desde que respeitando 

as necessidades visuais e psicológicas do pedestre, funcionará como 

um elemento de diferenciação no campo visual do observador dis-

tante, o que fortalece a imagem dos acessos. “Os viadutos do Chá e 

Santa Ifigênia são importantes estruturas urbanas que também podem 

enfatizar essas ligações”, explica Rafael Leão.

Quanto aos limites do Triângulo, é evidente que se deve explorar 

a iluminação das vias do anel exterior (Boa Vista, Líbero Badaró e 

Benjamin Constant) para defini-los. Além disso, a iluminação dessa 

borda deve conectar o Triângulo à cidade, pois nela chegam e par-

tem suas principais vias de acesso. deve haver um cuidado para não 

transformá-lo em um local fechado, inacessível ou fragmentado e, para 

isso, seus limites devem ser revelados de forma compatibilizada com 

a arquitetura e os elementos existentes na paisagem. Nesse momento, 

três possibilidades de iluminação se mostram coerentes e mais com-

patíveis com as características dessas vias e de seus elementos: 

• estimular a implantação de iluminação de coroamento nos 
edifícios da zona de transição visíveis ao observador distante, 

utilizando-os como elementos de apoio, com o objetivo de es-

tender os limites do Triângulo à cidade;

• utilizar ao longo do anel exterior uma fonte de temperatura de 
cor mais alta que a sugerida por esse plano para os calçadões, en-

tretanto, da mesma tipologia (família) para manter o índice de repro-

dução de cores dentro da mesma classe. O objetivo de tal aplicação 

é definir uma atmosfera mais impessoal e estimulante - no sentido 

de se promover performance -, compatível com o uso dessas vias 

pelos automóveis. Tal fonte deve ser utilizada no poste existente, 

atualmente equipado com lâmpadas a vapor de sódio, já que ele faz 

parte da linguagem do local e não deve ser abandonado;

• aplicar um filtro colorido na parte inferior do difusor do 
poste, proporcionando um caráter cênico e fortalecendo a im-

pressão de balizamento em torno do Triângulo. Essa solução 

funciona como um suporte para a diferenciação dessas vias e 

se deve escolher a cor mais adequada segundo alguma referên-

cia histórica ou relativa a algum modelo presente na memória 

coletiva, como as cores da bandeira do município.

Valorizar os edifícios e monumentos de in-

teresse histórico-cultural existentes segundo sua 

hierarquia no contexto.

Consideram-se como de interesse histórico-cultural 

todos os edifícios tombados existentes no recorte de 

estudo. Como foi apresentado, o destaque destes 

na paisagem é importante para resgatar o papel que 

tiveram na formação da cidade, fortalecendo a sua 

memória. Para não comprometer a harmonia urbana 

e impedir problemas de legibilidade, a utilização de 

luz colorida em fachadas de edifícios tombados fica 

limitada a soluções pontuais e a instalações tempo-

rárias de caráter comemorativo. Contudo, soluções 

permanentes de utilização mais ampla que tiverem 

fundamentação coerente, sem apelos tecnológicos 

ou modistas, podem ser consideradas viáveis nos 

edifícios mais recentes (modernistas).

Criar classes de brilho estabelecendo limi-

tes de luminância para as fachadas dos edifícios e estruturas 

existentes no Triângulo, evitando disputas de luz e garantindo 

harmonia luminosa entre os elementos destacados.

O objetivo foi criar um comprometimento das soluções de ilumina-

ção de fachadas e estruturas urbanas com o brilho médio do entorno 

e balancear a importância visual entre todos os elementos visíveis 

da paisagem do local, para fortalecer a relação hierárquica segundo 

suas relevâncias. Essa relação equilibrada de brilho entre os vários 

elementos do entorno enriquece a paisagem e adiciona movimento à 

cena sem comprometer a harmonia urbana. Ademais, viabiliza níveis 

de contraste diferentes, pois quando um edifício ou objeto brilha duas 

vezes mais que a área adjacente ele está presente no campo visual 

sem chamar a atenção. Quando sua relação é de 5:1 sua visibilidade 

é evidente e quando é de 10:1 sua aparência é enfática, quando então 

a relação entre a iluminação neste elemento e o entorno pode ser 

considerada dramática (TREgENzA; LOE, 1998).

“Como o brilho visível depende da natureza e das características da 

superfície iluminada, não é possível estabelecer esses limites conside-

rando a iluminância (lux), já que esta é a luz projetada e não visível. 

Sendo assim, deve-se comparar seu brilho medido por sua luminância 

(cd/m2) e, para isso, foram idealizadas três classes de acordo com a 

tipologia do edifício: L1, L2 e L3.” Essas classes apresentam uma razão 

entre o brilho da fachada, medido no ponto de incidência da luz, e o 

brilho médio do entorno, conforme apresentadas a seguir:

L1: razão máxima de 2:1 - edifícios em geral que não possuem 

tombamento de fachada;

L2: razão entre 5:1 e 6:1 - edifícios com fachadas tombadas 

não relevantes hierarquicamente;

L3: razão de 10:1 a 12:1 - edifícios com fachadas tombadas 

considerados relevantes, vitrines de lojas e letreiros luminosos.

deve-se, porém, respeitar os limites de luminância média de 25cd/

m2 (que considera o brilho advindo da superfície iluminada) e máxima 

de 150cd/m2 (no ponto de incidência de luz), sugeridos pelo Institution 

of Lighting Engineers no guia de Iluminação de Áreas Externas, para 

evitar brilho excessivo do objeto na paisagem em comprometimento 

com os critérios de adaptação e conforto visuais.

Para evitar que luminosos comerciais comprometam a harmonia 

luminosa, seus brilhos não devem ultrapassar os índices máximos 

de luminância estabelecidos pela classe L3. Quanto às vitrines de 

lojas ou aos estabelecimentos comerciais, não devem ultrapassar o 

limite de 150cd/m2 medido no ponto de incidência da luz, além de 

respeitar os critérios de controle do facho para evitar ofuscamento 

direto do pedestre. É evidente que, mesmo a vitrine de um estabe-

lecimento comercial podendo brilhar quase na mesma intensidade 

de um edifício tombado relevante, a fachada da loja deve respeitar 

os critérios de hierarquia estabelecidos anteriormente.

Identificar os vértices do Triângulo enfatizando seu contingente 

histórico, evitando o uso de uma construção física e estimulando 

Acima, simulação da Avenida Líbero Badaró com fontes de luz 
branca de 4.000K substituindo as de vapor de sódio. A nova 
atmosfera é mais impessoal, agregando agilidade ao espaço. Os 
filtros coloridos, aplicados na base dos difusores inferiores do poste, 
fortalecem o caráter do anel exterior. Novamente, o emprego de 
uma fonte de luz branca com um espectro mais uniforme aumenta a 
impressão de luminosidade na cena, se comparada à atual.

Ao lado, a Avenida Líbero Badaró possui postes com três luminárias, 
cada uma equipada com uma lâmpada vapor de sódio 250W. 

Ao lado, a Rua Álvares Penteado à 
noite, caso o brilho dos edifícios fosse 
coerente com seu grau de importância. 
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o diálogo com a própria arquitetura existente.

Com o objetivo de evitar a construção de qualquer estrutura 

de sinalização que possa poluir visualmente a paisagem, a iden-

tificação dos vértices deve dialogar com o edifício que simbolize 

esse local, seja ele original, seja remanescente. Esses edifícios 

são o Mosteiro de São Bento, a Igreja de São Francisco de Assis 

e a Igreja da 3ª Ordem do Carmo. Para criar maior impacto visual, 

além da solução de iluminação desses edifícios se enquadrar na 

classe de brilho mais alta indicada, devem ser utilizadas lâmpadas 

de temperatura de cor de 4.000K para potencializar sua diferen-

ciação no entorno - em razão da comprovação de que o aparelho 

visual humano é mais sensível a comprimentos de onda entre o 

azul e o verde quando exposto a baixas iluminâncias, como as 

utilizadas na iluminação urbana, entendendo objetos iluminados 

como mais brilhantes. Além disso, o uso de iluminação colorida 

é viável para fortalecer o significado histórico do local, criando 

um efeito simbólico mais compatível por meio de soluções de 

balizamento ou projeção de luz no piso. 

Manter a legibilidade da diversidade arquitetônica existente rejeitando 

qualquer padronização de soluções de iluminação de fachadas.

A diversidade arquitetônica existente no Triângulo expandido conta 

a história da formação da cidade. Mesmo que as demolições tenham 

ocorrido em várias ocasiões e novos edifícios tenham surgido, não 

se pode negar a trajetória arquitetônica e urbanística. Como cada 

edifício ou estrutura urbana possui uma identidade, ele deve ser 

iluminado segundo suas características. Portanto, qualquer solução 

de iluminação de fachadas ou externa que estabeleça um padrão 

para todos os elementos existentes no local deve ser rejeitada.

O conteúdo de um plano diretor de iluminação urbana serve 

como diretriz para futuras soluções de iluminação, comerciais ou de 

destaque, a serem implantadas em uma região ou cidade. Segundo 

Leão, até o momento a maior parte dos planos diretores de ilumi-

nação implantados na Europa e nos Estados Unidos foi idealizada 

por equipes coordenadas por arquitetos de iluminação e, em muitas 

ocasiões, em parceria com arquitetos e urbanistas, para que se che-

gasse a um resultado multidisciplinar compatível com a diversidade 

de um centro urbano. Em nenhum dos casos, até o momento, as 

estratégias de um plano foram desenvolvidas diretamente por de-

partamentos ou secretarias estaduais ou municipais. 

Rafael Leão explica que a atuação imparcial de um profissional 

especialista independente garante a visão, em longo prazo, ne-

cessária ao sucesso do projeto, Porém, ele deixa claro que este 

é um trabalho científico que poderia ser implantado caso alguma 

associação ou organização particular se interessasse em levá-lo 

adiante, não dependendo apenas da iniciativa do poder público, 

exatamente como é realizado em algumas cidades européias onde 

representantes das secretarias municipais atuam como membros 

da equipe do plano diretor e não como contratantes dela.

“Evidentemente, após a conclusão do plano diretor seu deta-

lhamento e sua implementação devem ser acompanhados por 

um comitê formado pelos arquitetos idealizadores das diretrizes, 

pelo departamento de patrimônio histórico do município, pelo 

departamento de urbanização e pela secretaria de infra-estrutura 

urbana, analisando e avaliando a aplicabilidade das soluções 

apresentadas, sem abrir mão das estratégias concebidas no 

plano diretor de iluminação”, conclui. 

Acima, simulação noturna do Largo São Francisco com os edifícios 
iluminados individualmente usando fontes de bom IRC. A Escola 
de Comércio e a Igreja de São Francisco possuem brilho maior em 
virtude de sua relevância. Esta última é destacada com fontes de 
temperatura de cor na faixa de 4.000K para acentuar seu brilho, o 
que enfatiza a cor azul da fachada. Para revelar sua identidade na 
formação do Triângulo, pode-se usar uma estratégia de projeção 
de luz colorida no piso à sua frente.
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