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RESUMO
As abordagens energéticas e fotónicas, como alternativas à tradicional descrição fotométrica das grandezas
fisiológicas associadas à visão, permitem antever a importância destas grandezas nos exemplos da eficiência
energética e da reformulação do SI. Nesta comunicação, propõe-se apresentar os fundamentos da intensidade
luminosa e respetivas grandezas derivadas fisiológicas, de grande potencial no domínio da saúde. São
apresentadas algumas características da metrologia ótica, através dos principais modelos que a sustentam e de
algumas aplicações, ao longo dos tempos.
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1. Introdução
A Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua 68ª sessão, a 20 de dezembro de 2013, anunciou 2015
como o “Ano Internacional da Luz e das Tecnologias baseadas na Luz”, em conjunto com outros
organismos científicos e a UNESCO. Esta iniciativa é um reconhecimento do papel essencial e
transversal da Luz e das Tecnologias baseadas na Luz, na vida quotidiana, na ciência, na tecnologia e
na cultura [1], [2]. A luz tem um lugar central na vida e na cultura humana, desde a utilização do fogo
pelos povos primitivos, sendo a pintura e a escultura uma das manifestações mais comuns. Todas as
artes mais recentes historicamente que a pintura e a escultura - cinema, fotografia, banda desenhada…,
são dependentes da luz e da visão. Assim, na obra notável “Haja Luz!” [3], o Professor Jorge Calado
refere inúmeros exemplos da cultura, com a intervenção da luz. Evidencia também o importante papel
que a luz tem na música e na literatura. A leitura da “História da Luz e das Cores” [4], do Professor Luís
Bernardo conduz-nos a uma descrição exaustiva do estudo da Luz e da Ótica ao longo da História da
Humanidade, até aos meados do século XX. Apresentam-se a seguir alguns exemplos de compreensão
das propriedades da Luz, decorrentes do conhecimento e respetivas aplicações.
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Uma das mais antigas ciências é a astronomia e os instrumentos a ela associados que permitiam
determinar a posição das estrelas, foram os antepassados dos instrumentos utilizados em ótica, com
aplicações progressivamente crescentes nas diferentes atividades humanas. Assim, durante muito
tempo, o estudo da luz vindo das estrelas foi a única fonte de informação sobre o movimento e a
constituição dos astros. Foi também a partir dessas primeiras observações que se deduziram as
primeiras medições do tempo, dando posteriormente origem aos calendários. A invenção do
microscópio, contemporânea da do telescópio, marcou a revolução científica do século XVII,
impulsionando o desenvolvimento da biologia e das ciências da Terra. A evolução do conhecimento
sobre a formação das imagens potenciou a teoria da ótica de Fourier, que está na origem da holografia
e dos discos digitais. No início do século XX, o estudo das propriedades da luz esteve na base do
desenvolvimento e da criação da teoria da relatividade e da mecânica quântica. Com efeito, o facto de
não se conseguir evidenciar uma variação da velocidade da luz, associada ao movimento da Terra,
possibilitou uma nova formulação da teoria de Galileu. Por sua vez, a noção de quantum de energia,
que permitiu explicar a distribuição espectral da luz emitida por um corpo incandescente, está na base
das conceções atuais da estrutura e das propriedades da matéria. Os progressos neste último domínio
levaram à invenção do laser e à pesquisa das propriedades não-lineares da interação luz-matéria.
Assim, a ótica integrada tem seguido os passos da eletrónica, tornando possível o transporte, por fibra
ótica, de grandes quantidades de informação, com perdas residuais de energia em percursos de vários
milhares de kilómetros.

2. Metrologia da luz
É possível considerar três modelos para descrever os domínios da metrologia da luz [5]. Segundo o
modelo da ótica geométrica, a luz movimenta-se em linha reta, dando origem aos chamados raios
luminosos. De facto, os raios luminosos têm constituído um instrumento ideal para definir alinhamentos,
referenciar posições e medir ângulos, desde há milhares de anos. Atualmente são materializados por
um feixe laser, que pode percorrer distâncias da ordem da dezena até à centena de metros. Uma
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aplicação da ótica geométrica é a medição do índice de refração. A refratometria é utilizada, por
exemplo, na determinação da concentração de açúcar na indústria vitivinícola [6].
As aplicações da velocidade da luz obedecem às leis da ótica geométrica mas também ao modelo
ondulatório, por exemplo, para a medição de distâncias em geodesia, em estudos atmosféricos,
telemetria ou identificação de alvos no setor militar, com o LIDAR (Light Detection And Ranging),
equivalente neste domínio da ótica ao RADAR (Radio Detection And Ranging). A formação de imagens,
que pode ser considerada como a primeira razão de ser da ótica, baseia-se sobre os dois modelos já
referidos [5].
Segundo o modelo ondulatório, a luz é uma radiação eletromagnética caracterizada por uma variação
periódica de um “vetor luminoso” perpendicular à direção de propagação e é definida por uma
frequência, ν ou por uma das grandezas associadas à frequência, à energia, Ε, ou ao comprimento de
onda, λ. As radiações eletromagnéticas podem ter como origem a passagem de uma corrente elétrica
numa antena, o aumento de temperatura num corpo, uma descarga elétrica, etc. As radiações visíveis,
que são consideradas nos fenómenos da ótica, têm valores de frequência entre 395 THz e 790 THz, o
que corresponde a comprimentos de onda entre 760 nm e 380 nm, respetivamente, ou a energias entre
1,7 eV e 3 eV. O modelo ondulatório permite interpretar e efetuar as mais rigorosas medições
interferométricas, assim como evidenciar o limite imposto pela difração na exatidão dessas medições. A
interferometria é uma das técnicas mais exatas possibilitando a determinação de uma fração do
comprimento de onda associado à radiação emitida pelo laser, ou seja, da ordem de alguns
nanometros. A utilização do laser é de importância fundamental na realização do metro e na
disseminação desta unidade nos laboratórios nacionais acreditados no domínio do comprimento [7]. O
caráter vetorial das ondas introduz métodos baseados sobre os estados de polarização da luz que
influenciam o seu comportamento quando em interação com a matéria, dando origem à polarimetria e à
elipsometria [8]. A ação sobre a luz polarizada pode ser intrínseca ao material ou induzida, dando
origem à fotoelasticimetria [9]. Com as leis da ótica geométrica, o modelo ondulatório permite ainda
interpretar a formação de imagens, cuja qualidade pode ser melhorada através de processos de
filtragem ótica e digital [10]. Além do respetivo tamanho, a posição da imagem intervém na metrologia,
dado que alguns instrumentos, como o microscópio, permitem leituras longitudinais com um desvio da
ordem de uma fração de micrometro [11].
O terceiro modelo considera as medições das grandezas derivadas da energia associada à luz, quer
através da visão, ou de recetores físicos. A fotometria, referida a seguir, está associada à iluminação
[12] enquanto a espectrofotometria [13] é uma das ferramentas mais eficazes de análise, utilizada na
astronomia, na ciência dos materiais e na biologia. A medição de temperatura sem contacto (pirometria)
utiliza este modelo energético, sem limite máximo para os valores medidos [14]. A colorimetria trata da
medição das cores, tendo diversas aplicações nos setores das tintas e corantes, alimentar, saúde e

5

Medições e Ensaios, nº 10, janeiro de 2015

artes [15]. Mais recentemente, a optoelectrónica associada à informática tem criado novas perspetivas
para comunicações mais fiáveis e com melhor desempenho [16].
A metrologia ótica apresenta como principais vantagens a não alteração dos sistemas estudados devido
à ausência de contacto e diminutos tempos de resposta. No entanto, necessita de instrumentos de
medição de elevada exatidão. Por exemplo, o tamanho das lentes das objetivas fotográficas ou de
microscópio não toleram desvios de construção superiores à décima parte do micrometro e os defeitos
das respetivas superfícies são da ordem de alguns nanometros.

3. Radiometria - Fotometria
A radiometria considera o estudo das radiações eletromagnéticas para valores de comprimentos de
onda entre 1 nm (domínio dos raios x) e 1 mm (domínio das ondas rádioelétricas) enquanto a fotometria
“limita-se” à radiação visível, i.e. percebida pelo olho humano. Em complemento da abordagem pela
ótica geométrica, apresentada na Figura 1, efetuamos uma descrição fotónica do processo de sensação
da visão.

Figura 1. Modelo ótico do olho humano
(Fonte: Adaptação de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modele_optique_oeil.svg).

A energia E associada a um fotão de comprimento de onda λ é dada pela relação E = h c / λ, em que
h = 6,626 07 10-34 J·s é a constante de Planck e c = 2,997 92 108 m·s-1 a velocidade da luz no vácuo.
Neste âmbito, são necessários no mínimo entre 6 a 9 fotões para o limiar de uma resposta visual [17].
Na retina do olho humano, a luz é absorvida por centenas de milhões de células fotossensíveis, os
bastonetes e os cones, em função do comprimento de onda e da intensidade do fotão, da direção do
feixe luminoso e da zona absorvente.
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O olho humano é sensível a um intervalo de valores de luminância entre 105 cd·m-2 para a luz de um dia
com muito sol e 10-6 cd·m-2 para alguns fotões duma raio de luz. Os bastonetes só contêm um tipo de
molécula de fotopigmento, a rodopsina, sensível à totalidade do espectro visível. Existem três tipos de
cones, aproximadamente 6 milhões em cada olho, com moléculas recetoras específicas centradas em
intervalos espectrais de diferentes comprimentos de onda, referidos por S, M e L, por serem centrados
em comprimentos de onda curtos (entre 420 nm e 440 nm), médios (entre 534 nm e 545 nm) e longos
(entre 546 nm e 580 nm), respetivamente. Os bastonetes detetam valores de luminância menores ou
iguais a 102 cd·m-2 e estão situados na periferia da retina; os cones detetam valores de luminância
maiores ou iguais a 10-3 cd·m-2, estando situados dentro de um campo central com 2º de diâmetro
angular. Os dois tipos de células fotossensíveis são responsáveis respetivamente pela visão escotópica
e fotópica. Para valores de luminâncias entre 10-3 cd·m-2 e 10 cd·m-2, os cones e os bastonetes
contribuem para a visão mesópica, como se pode observar na Figura 2.

Figura 2. Intervalos aproximativos de luminância da visão humana e dos fotorrecetores correspondentes
(Fonte: referência [18]).

A sensação visual é devida à conversão em sinais elétricos transmitidos ao nervo ótico, para o córtex
visual do cérebro, dos fotões absorvidos pelos fotopigmentos. Devido à natureza indivisível do quantum
de energia associado a um fotão, toda essa energia é transferida a uma única molécula de
fotopigmento, dando uma sensação que não depende do comprimento de onda absorvido, mas só da
capacidade do recetor para “captar” o quantum [19]. Esta propriedade supõe que a eficácia dum fotão
absorvido em produzir uma sensação visual é independente do comprimento de onda, o que tem como
consequência que números iguais de fotões absorvidos conduzem às mesmas sensações visuais. A
resposta do sistema visual humano a esse número total de fotões por unidade de tempo (chamado de
fluxo fotónico) é uma medição dessa eficácia quântica [18].

7

Medições e Ensaios, nº 10, janeiro de 2015

Para que o resultado da medição da luz seja mais próximo da sensação visual do observador humano
exposto à mesma radiação, a Comissão Internacional da Iluminação (CIE) introduziu as funções de
eficiência luminosa espectral V(λ) e V´(λ), que descrevem, respetivamente, a sensibilidade espectral
relativa do olho humano médio para as visões fotópica e escotópica [20]. O Comité Internacional dos
Pesos e Medidas (CIPM) aprovou o uso dessas funções, que permitem definir as grandezas
fotométricas como grandezas proporcionais ao integral de uma distribuição de potência espectral
ponderada por uma função específica de comprimento de onda. Assim, qualquer grandeza fotométrica
Xv, como o fluxo luminoso, a intensidade luminosa, a luminância e a iluminância é definida através da
equação:
=

X

,

d

em que Xe,λ é a grandeza espectral radiométrica correspondente (i.e. a densidade espectral do fluxo
energético, da intensidade energética, da radiância e da irradiância, respetivamente) e a constante
multiplicativa Km é o valor máximo da eficácia luminosa, 683 lm·W -1 em λ = 555 nm, para a visão
fotópica, segundo a definição atual da candela, que especifica o valor de Km para a frequência igual a
540 THz, em vez de referir o valor comprimento de onda λ. Para a visão escotópica, as grandezas
fotométricas são definidas por uma equação integral semelhante, com K´m =1700 lm·W -1 em λ = 507 nm.
O observador fotométrico padrão da CIE para V(λ) considera um campo de visão de 2º, correspondente
ao mesmo estímulo visual para o observador colorimétrico padrão da CIE de 1931, recomendado para
campos de visão entre 1º e 4º [20].
À escala nacional, o laboratório de fotometria do Instituto Português da Qualidade é responsável pela
manutenção do padrão nacional da candela e de grandezas derivadas, assegurando a disseminação e
a rastreabilidade metrológica dos resultados de medição ao SI [21], [22].

Figura 3. Banco fotométrico do Laboratório de Fotometria do IPQ.
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4. Perspetivas
Em 2004, mais de 10 % da energia elétrica produzida era utilizada para a iluminação, maioritariamente
com lâmpadas de incandescência, cuja eficiência energética é da ordem de 5 %. Além disso, estas
lâmpadas, à respetiva temperatura de funcionamento, só emitem 27 % de radiação na região espectral
do visível. Assim, em 2012, por indicação da Comissão Europeia, as lâmpadas por incandescência
passaram a ser substituídas por lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de halogénio, de maior eficiência
energética, apesar das fluorescentes conterem mercúrio e as segundas não terem a mesma distribuição
espectral das de incandescência ou do que os mais recentes dispositivos emissores de luz (LED),
também designados de lâmpadas de estado sólido (SSL). Estes últimos dispositivos têm o dobro da
eficiência energética das lâmpadas fluorescentes. No âmbito da EURAMET, a Associação Europeia de
Laboratórios Nacionais de Metrologia, têm sido realizados projetos europeus de I&D, com o objetivo de
melhorar o desempenho das lâmpadas LED [23], [24].

Figura 4Dispositivos emissores de luz (LED)
(Fonte: Projeto EMRP - ENG05 Lighting “Metrology for Solid State Lighting” [23]).

Desde 2005, o Comité Consultivo das Unidades (CCU) tem vindo a propor, nas reuniões da Conferência
Geral dos Pesos e Medidas (CGPM), a reformulação das definições de 4 das 7 unidades de base do SI,
através de constantes fundamentais [25]. Tendo como objetivo a uniformização destas definições, foi
proposta uma formulação radiométrica através de grandezas fotónicas [18], mas sem sucesso. Todavia,
a implementação de fontes e de detetores monofotónicos tem possibilitado o desenvolvimento de uma
nova tecnologia quântica [26], com aplicações, por exemplo, no setor das comunicações em que a
distribuição quântica de chaves (QKD), i.e. a geração de chaves criptográficas realmente aleatórias
entre duas entidades ligadas por um canal quântico, baseia-se em tecnologias de ótica quântica [16].
A curto prazo, será pertinente considerar o enquadramento das grandezas fotométricas enquanto
grandezas fisiológicas, no novo SI, baseado em constantes fundamentais e tendencialmente
9
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independentes do ser humano [27]. Existe também a necessidade de envolver as grandezas fisiológicas
nos domínios da segurança e da saúde, como a biométrica e a telebiométrica [28], no referencial
ISO/IEC 80003 “Physiological quantities and their units” [29] em desenvolvimento.
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